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ZAMIAST WSTĘPU

Po raz dwunasty spotykamy się na corocznej konferencji z cyklu „Przedsię
biorczość”.
Jesteśmy przekonani, że majowe spotkania w Mikołajkach są cenionym forum
dyskusyjnym, które powinno nie tylko przyczyniać się do rozwoju nauki, ale również
stanowić wspaniałą okazję do integracji środowiska akademickiego oraz animatorów
życia gospodarczego. Obecne sympozjum zostało zatytułowane „Przełamywanie
dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach”
i jest przedsięwzięciem organizowanym wspólnie przez Instytut Finansów oraz
Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Z myślą o wzmocnieniu dyskusji merytorycznej prowadzonej na konferencji
przygotowaliśmy monografię, która jest wynikiem prac naukowych prowadzonych
w kilkunastu ośrodkach akademickich. Monografia została podzielona na cztery
następujące części tematyczne:
–– Kontrowersje wokół zakresu i standardów sprawozdawczości przedsiębiorstw.
Nowe wyzwania o charakterze interdyscyplinarnym dla przedstawicieli nauki
i praktyki gospodarczej
–– Efektywność czy też nieefektywność informacyjna rynków finansowych?
–– Zmiany w sieci bezpieczeństwa finansowego – większa stabilność czy też źródło
nowych problemów?
–– Nieporozumienia i kontrowersje dotyczące typologii w zakresie form i źródeł
pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa.
Wskazane powyżej bloki tematyczne będą stanowić kanwę dla tegorocznych
mikołajkow ych dysput o finansach.
Finansiści, szczególnie po wybuchu ostatniego kryzysu gospodarczego, docho
dzą do wniosku, że nie dysponują dobrym modelem teoretycznym wyjaśniającym
zjawiska zachodzące w rzeczywistości oraz nie potrafią, jak na razie, wskazać, ja
kim modelem należy zastąpić ten, który został poddany w wątpliwość1. Dlatego też
1 M. Czerwonka, J. Ostaszewski, M. Rzeszutek, M. Walczak, W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Osta
szewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 23.
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 astępuje dynamiczny rozwój nowych nurtów w nauce o finansach. Odnotowujemy
n
również ogromne postępy w rozwoju rachunkowości.
Choć sednem działań człowieka nie jest praca, to jednak sednem pracy jest czło
wiek. W burzliwym świecie ekonomii i finansów potrzebuje odnaleźć się właśnie
człowiek – przedsiębiorca, inwestor, który w celu podejmowania racjonalnych decyzji
musi najpierw zrozumieć meandry otaczającego go środowiska wpływające na do
konywane przez niego wybory, które z kolei determinują jego przyszłość i warunki
egzystencji. Przedsiębiorcom potrzebna jest możliwość skutecznego komunikowania
się i to na przeróżnych obszarach, poczynając od przyjęcia i realizacji obranej stra
tegii działania, poprzez wybór źródeł finansowania spośród wielobarwnej palety
możliwości, po akceptację lub brak akceptacji ryzyka, które zawsze towarzyszy ich
działalności gospodarczej. Szczególna uwaga przedsiębiorców musi być skoncentro
wana na wycenie i wartościach, ponieważ determinują one przyszłość w najszerszym
tego słowa znaczeniu. W każdych okolicznościach użyta wartość powinna spełniać
cechy jakościowe, chroniąc przedsiębiorców przed decyzjami błędnymi, które mo
głyby być podejmowane w oparciu o wartości ustalone w sposób niewiarygodny,
niepoprawny metodycznie lub niegwarantujący porównywalności w szerszej skali
i w czasie2. W związku z tym zachodzi potrzeba wprowadzania ładu w komunikacji
między praktykami i przedstawicielami społeczności akademickiej, posługującymi
się kluczowymi dla finansów pojęciami, takimi jak wartość godziwa, fair enterprise
value, czy też true and fair view w odniesieniu do informacji zawartych w sprawozda
niach finansowych. Dążenie do znalezienia wspólnego języka, dążenie do poznania
rzeczywistości opisanej w kategoriach jasnych, transparentnych, przy zastosowaniu
zrozumiałego dla przedsiębiorców kodu odzwierciedlającego w pełni rzeczywistość
jest swojego rodzaju signum temporis.
Taki ład komunikacyjny powinny zapewnić stale doskonalone badania naukowe.
Można zadać pytanie, czy stosowane obecnie podejścia do analizy zjawisk finanso
wych stwarzają ryzyko otrzymania nie w pełni rzeczywistego obrazu zdarzeń, które
rozgrywają się wokół nas? Czy dostępna w tym zakresie literatura przedmiotu nie
zawiera czasami zbyt daleko idących uproszczeń, które często mogą prowadzić do
dysonansu poznawczego? Myślimy, że dogłębne przestudiowanie literatury z dziedziny
finansów oraz rachunkowości, przynajmniej w niektórych zakresach, daje podsta
wę do udzielenia pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytania. Porządkując

2 A. Karmańska, Standaryzacja wartości godziwej jako wyraz wprowadzania ładu w języku ekonomii,
finansów, zarządzania i rachunkowości, w: O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 294.
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metodykę poznawania świata finansów, będziemy chcieli w prowadzonej dyskusji
wyeliminować niektóre przynajmniej konfuzje poznawcze.
Prawidłowe zarządzanie finansami wymaga wiedzy ekonomicznej, prawnej oraz
wiedzy o sztuce zarządzania. Analiza zjawisk finansowych opiera się na wspomnianym
we wstępie kodzie informacji, który potrzebuje zrozumieć zarówno przedsiębiorca,
jak i inwestor, a następnie muszą oni nabyć umiejętność posługiwania się nim po to,
aby przetrwać na rynku konkurencyjnym i turbulentnym w wielu obszarach.
Umiejętne posługiwanie się narzędziami analizy oraz umiejętność odczytywa
nia kodu w postaci różnych liczb i wskaźników, przedstawiających obraz dokonań
gospodarczych, może pozwolić przedsiębiorcy oraz inwestorowi zaistnieć w tej
skomplikowanej rzeczywistości i odnieść sukces w kategoriach ekonomicznych
i pozaekonomicznych. Trzeba tylko dotrzeć do tego kodu i go rozszyfrować. Wa
runkiem sine qua non powodzenia takiego przedsięwzięcia jest jednak posiadanie
określonego zestawu kompetencji analitycznych. Wtedy bowiem może się okazać,
że finanse i rachunkowość nie są tak skomplikowane, ponieważ w dużym stopniu
tworzą logicznie powiązany ciąg zjawisk. Jednak trzeba pamiętać o tym, że człowiek,
wspinając się na wyżyny racjonalności działania, nie zawsze będzie podejmował
wyłącznie logiczne decyzje. Dzieje się tak dlatego, że u każdego z ludzi występują
dwa ośrodki stymulujące ich aktywność. Jeden usytuowany w mózgu odpowiada za
racjonalność w działaniu, drugi, bazujący w znacznym stopniu na podświadomości,
kieruje emocjami. Współczesny decydent, interesariusz nie jest bowiem człowiekiem
ekonomicznym, tj. homo oeconomicus, jest raczej człowiekiem myślącym z emocjami.
Przekazując czytelnikowi tę monografię, mamy nadzieję, że z jednej strony
przyczynimy się do ograniczenia chaosu pojęciowego, z drugiej udzielimy natomiast
odpowiedzi przynajmniej na część pytań nurtujących badaczy, dla których finan
se, a tym bardziej rachunkowość nie są wyłącznie wymaganym rzemiosłem, lecz
pozostają dla nich również pasją prowadzącą do dokonywania odkryć naukowych.
Życząc wszystkim Uczestnikom konferencji owocnych obrad oraz odwagi
w formułowaniu oryginalnych i nowatorskich wniosków, wyrażamy pragnienie,
aby dwunaste sympozjum przyczyniło się do przełamania wielu dysonansów po
znawczych w nauce o finansach.
Przygotowanie sympozjum nie byłoby możliwe bez wsparcia merytorycznego,
organizacyjnego i finansowego ludzi, dla których ta konferencja stanowi ważne
wydarzenie naukowe. Dziękujemy Dziekanowi Kolegium Zarządzania i Finansów
prof. dr. hab. Ryszardowi Bartkowiakowi za objęcie konferencji honorowym patro
natem. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Dziękujemy partnerom konferencji
– Związkowi Banków Polskich, którego reprezentantem jest Pan Prezes Krzysztof
Pietraszkiewicz, uczestnik wielu mikołajkowych spotkań, Ubezpieczeniowemu
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 unduszowi Gwarancyjnemu oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, będącego
F
organizatorem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – za wszechstronną
pomoc w przygotowaniu i realizacji sympozjum.
Jeszcze raz wyrażamy wdzięczność i uznanie dla Patrona oraz Partnerów tego
przedsięwzięcia naukowego. Słowa podziękowania kierujemy również w stronę
autorów wystąpień i autorów opracowań naukowych, które zostały zaprezentowane
w tej publikacji.
W imieniu redaktorów monografii
prof. dr hab. Anna Karmańska
dyrektor Instytutu Rachunkowości

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
dyrektor Instytutu Finansów
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KONTROWERSJE WOKÓŁ ZAKRESU
I STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW.
NOWE WYZWANIA O CHARAKTERZE
INTERDYSCYPLINARNYM DLA
PRZEDSTAWICIELI NAUKI I PRAKTYKI
GOSPODARCZEJ

Anna Karmańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWA:
INFORMACJE NIEFINANSOWE
W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ.
NOWE WYZWANIE DLA NAUK EKONOMICZNYCH

1. Wprowadzenie
Artykuł przybliżając, a także wykorzystując kontekst prawny raportowania informacji niefinansowych, ważny jedynie z pozoru, pierwszoplanowo, tylko
z perspektywy praktyki rachunkowości, dobitnie wskazuje na stopień złożoności
współczesnej rzeczywistości gospodarczej oraz na potrzebę podejmowania interdyscyplinarnego wysiłku badawczego, nakierowanego na wypracowywanie systemowych rozwiązań służących doskonaleniu jakości informacji cyrkulującej w biznesie.
Niniejszy tekst prezentuje reakcję Parlamentu Unii Europejskiej i Rady Unii
Europejskiej na zmiany zachodzące w świecie biznesu oraz poza nim, mające jednocześnie znaczenie dla sytemu informacyjnego rachunkowości i tworzonej w jego
ramach sprawozdawczości finansowej. Czyni się to celem zilustrowania zachodzących obecnie w polityce globalnej rachunkowości zmian, które należy postrzegać
jako efekt przeobrażeń obserwowanych w sferze biznesowej.
W sposób zamierzony za podstawę analizy i źródła cytowania przyjęto wyłącznie oryginalne dokumenty prawne, kluczowe w UE dla raportowania – w ramach
sprawozdawczości finansowej – informacji innych niż finansowe.
Śledzenie trendów sprawozdawczych oraz analiza przesłanek zmian wprowadzanych w obszarze rachunkowości, a podawanych przez Parlament Europejski
i Radę Unii Europejskiej, prowadzi do konstatacji, iż UE bacznie śledzi inicjatywy
sprawozdawcze podejmowane na świecie przez instytucje promujące fakultatywne
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raportowanie społecznej odpowiedzialności w biznesie, zrównoważony rozwój
i zintegrowaną sprawozdawczość.
UE intensywnie czerpie z ich dorobku i wprowadza nowe rozwiązania jako
obowiązujące. Dzieje się to – w opinii Parlamentu Europejskiego – w sposób wyważony w kontekście kosztów i korzyści. W praktyce wzbudza jednak kontrowersje
i pytania o przydatność oraz inne cechy jakościowe takiej sprawozdawczości. Narracyjny charakter informacji wprowadzanych do obowiązkowego raportowania
w niniejszym artykule prowokuje do zadania pytania o to, czy system informacyjny
rachunkowości powinien „brać na swoje barki” także „odpowiedzialność za słowa”?
Można przewidywać, że trudności w diagnozowaniu jakościowych cech informacji narracyjnych prowadzić będą do pojawiania się nowych usług atestacyjnych
odnoszących się do tego typu informacji i – być może – z czasem do wypracowywania systemowych i specjalnych rozwiązań atestacyjnych, daleko wykraczających poza formalne stwierdzanie kompletności raportu oraz jego zgodności
formalnej ze standardem dyrektywnym lub innym, przyjętym jako obowiązujący
przez Parlament Europejski lub przez tenże Parlament rekomendowanym. Wobec
tego można zauważyć, że jesteśmy świadkami potrzeby rozwoju rozwiązań, których praktyka oczekuje od nauki. Spójna merytorycznie ocena cech jakościowych
wymaga bowiem modelowania pomiaru tejże jakości, co dla nauki – w przypadku
sprawozdań narracyjnych – może stanowić spore wyzwanie.

2. Sztuka pomiaru i komunikowania
Rachunkowość, której produktem są sprawozdania finansowe jest szczególnym
systemem obserwowania działalności gospodarczej prowadzonej przez człowieka
w formie różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jego nadrzędnym celem jest metodologicznie spójne obserwowanie tejże działalności i przedstawianie szerokiej rzeszy
interesariuszy działalności gospodarczej informacji, charakteryzujących różne jej
aspekty. Spektrum informowania interesariuszy zmienia się – zmieniają się bowiem
ich potrzeby informacyjne. Czynnikami leżącymi u podstaw tychże przemian jest
zmienność w działalności gospodarczej i w jej otoczeniu. Sprawia ona, iż preferencje informacyjne odnoszące się do biznesu ciągle ewoluują a w okresie, którego
jesteśmy świadkami, dzieje się to wyjątkowo dynamicznie. Rachunkowość, starając się odpowiedzieć na rosnące potrzeby informacyjne interesariuszy działalności
gospodarczej, staje się bezsprzecznie sztuką pomiaru i sztuką komunikowania1.
1 Temu poglądowi dałam wyraz na forum Katedry Rachunkowości SGH, proponując hasło wiodące dla konferencji organizowanej w 2011 r. Patrz: Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania,
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To sprawia, że współcześnie korzystanie ze sprawozdawczości finansowej
wymaga wiedzy i umiejętności, u których podstaw leży rozumienie pojemności
informacyjnej prezentowanych pozycji oraz dostrzeganie relacji zachodzących
pomiędzy nimi. Te ostatnie bowiem pozwalają zdiagnozować osiągnięcia jednostek organizacyjnych, ocenić potencjał gospodarczy i dostrzegać ryzyka związane
z dalszą działalnością.
A tymczasem interesariusze sprawozdawczości finansowej wywodzą się z różnych obszarów działalności gospodarczej i oczywiście mogą być w różnym stopniu zainteresowani i przygotowani do jej wykorzystywania na swoje potrzeby
decyzyjne. Należy liczyć się z tym, że informacje, chociaż profesjonalne w obszarze rachunkowości, mogą być z różnych powodów niezrozumiałe dla interesariuszy i odrzucane przez nich na rzecz wykorzystywania informacji przetworzonej
i zawierającej opisowe diagnozy. Instytucje tworzące standardy sprawozdawcze dla
przedsiębiorstw bacznie obserwują potrzeby interesariuszy, w tym głównie inwestorów. Reagują na nie coraz to nowymi wytycznymi, których zakres jest zwykle
konsensusem informacyjnym ustalonym w toku trudnych procesów projektowych
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Wątek dostosowywania się rachunkowości do rosnącej
różnorodności potrzeb informacyjnych rozwinęłam – obserwując zmiany w skali globalnej, mające
znaczenie dla rachunkowości jako sztuki pomiaru i komunikowania w: The imperative of sustainable growth and reporting integration. Three eras in the corporate reporting development, “Copernican
Journal of Finance & Accounting” 2014, vol. 3 (1), s. 73–82; The imperative of sustainable growth and
reporting integration. The fourth era in the corporate reporting development, “Copernican Journal of
Finance & Accounting” 2014, vol. 3, issue 2, s. 49–66. Na tle rozważań odnoszących się do praktyki
rachunkowości, wskazujących na nowe w świecie i w Polsce trendy w zakresie pomiaru i komunikowania, związanych z działalnością podmiotów gospodarujących, następnie przedstawiłam swoje przemyślenia na temat zadań rachunkowości jako nauki, w tym szczególnym okresie rozwoju rachunkowości.
Uczyniłam to, identyfikując: (1) rewolucję nieograniczonego przetwarzania danych, (2) imperatyw
przeciwstawiania się stereotypowemu myśleniu o rachunkowości, (3) komercjalizację wyników badań
naukowych, (4) etykę w badaniach naukowych, jako płaszczyzny czynników tu kluczowych. Patrz: Challenges Faced by Modern Accounting as a Scientific Discipline. Four Plane Reflections, A. Olsztyn, ”Economic Journal” 2014, vol. 9 (2), s. 98–108. Te zmiany dostrzegali także inni polscy autorzy. Dla przykładu:
w 2014 r. J. Krasodomska dała temu wyraz w publikacji Informacje niefinansowe w sprawozdawczości
spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, gdzie kompleksowo
przedstawiła kwestię wzbogacania sprawozdawczości przedsiębiorstw o zestaw informacji o charakterze
niefinansowym. W 2015 r. E. Walińska (i in.) aspekt postrzegania rachunkowości jako sztuki pomiaru
i komunikowania przedstawiła przede wszystkim w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstwa,
prezentując: pogląd Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting
Standards Board – IASB) w sprawie tzw. raportu zarządu (elementu finansowego raportu przedsiębiorstwa), zagadnienia wynikające ze standardu tzw. sprawozdania zintegrowanego oraz kwestię tzw. raportu
społecznego. Patrz: E. Walińska, B. Bek-Gaik, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako
narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2015. W 2016 r. z kolei, A. Kamela-Sowińska przedstawiła swój pogląd w odniesieniu
do obserwowanych zmian w obszarze sprawozdawczości finansowej. Patrz: A. Kamela-Sowińska, Sprawozdanie finansowe to także dane niefinansowe, „Rachunkowość” 2016, nr 2, s. 15–20.
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i negocjacyjnych różnych grup interesów, które można określić jednym hasłem:
globalnej polityki rachunkowości2.
Polityka globalna rachunkowości przekłada się na koszty prowadzenia rachunkowości w ujęciu mikroekonomicznym. Są one tym większe, im większe są wymagania co do zakresu raportowania, w tym informacji przetworzonych, opisowo
komentowanych. W tym miejscu jest jednak mowa nie tyle o kosztach, co o odpowiedzialności za słowa przedstawiane w tychże opisach.
Raportowanie osiągnięć przedsiębiorstwa może mieć charakter obligatoryjny
lub fakultatywny. Ten drugi nurt wyznaczają: standard sprawozdawczości zintegrowanej, opublikowany w grudniu 2013 r. przez International Integrated Reporting
Council (IIRC – instytucję powstałą w 2010 r.) oraz wytyczne (z czerwca 2013 r.)
dotyczące raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju, opracowanych przez Global Reporting Initiative
(GRI, instytucję powstałą w 1997)3.
Poniżej przedstawia się status quo w zakresie raportowania informacji niefinansowych, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa bilansowego. W niniejszym
artykule bowiem to prawo bilansowe wyznacza płaszczyznę odpowiedzialności za
słowa prezentowane w sprawozdaniu finansowym, które jest głównym produktem
systemu informacyjnego rachunkowości.

3. Signum temporis: zmiana zmian
Analizując źródło prawa, kluczowe dla sprawozdawczość przedsiębiorstw
w obszarze UE, należy zwrócić uwagę na kwestię sprawozdania z działalności,
objętą rozdziałem piątym Dyrektywy 2013/34/UE oraz artykułem 1 Dyrektywy
2014/95/UE, wprowadzającej zmiany w standardzie sprawozdania z działalności,
określonym dyrektywą wcześniejszą4.
Szerzej na temat polityki w rachunkowości patrz: A. Karmańska, Wielowymiarowość polityki
rachunkowości i etyki z nią związanej (artykuł dyskusyjny), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”,
nr 56, Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
3 Szerzej na temat inicjatyw w tym zakresie patrz: A. Karmańska, The fourth era in the corporate
reporting development, op.cit.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie rocznych
sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz
uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (dalej: Dyrektywa 2013/34/UE) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu
do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże
2
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Interesujące, ale i trudne zarazem, może okazać się dociekanie przyczyn,
z powodu których zaledwie po roku od wydania ważnej dla rachunkowości Dyrektywy 2013/34/UE uznano za konieczne wprowadzanie zmian w jej zapisach. Sprawa
jest intrygująca, ponieważ zmiany w dyrektywach UE dotyczących rachunkowości, a obowiązujących przed wprowadzeniem Dyrektywy 2013/34/UE, należały
raczej do rzadkości. Powyższa zmiana w unijnym prawie bilansowym, wprowadzana zaledwie po roku obowiązywania przyjętego prawa bilansowego, może być
w holistycznym znaczeniu traktowana jako signum temporis, pod którym kryje
się szeroko rozumiana dynamika wszelkich zmian (nie tylko w rachunkowości)
oraz ich nowe obszary i kierunki.
Szczególne w powyższej zmianie jest to, iż wprowadza ona do sprawozdania
z działalności (elementu sprawozdania finansowego), którego komponenty i zawartość opisuje Dyrektywa 2013/34/UE, nowy element: Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Już sama nazwa tego elementu sprawozdania z działalności
sugeruje „miękkość” zagadnienia tkwiącą w raportowaniu informacji innych niż
finansowe.
W Dyrektywie 2014/95/UE podane jest obszerne uzasadnienie dla przyjętych
rozwiązań prawnych w tym zakresie. Studiowanie tego tekstu pozwala ustalić nie
tylko historyczny kontekst zmian, ale także argumentowanie współczesne. Ich
znajomość jest ważna, ponieważ rozwiązania przyjęte przez UE są fundamentem zmian zachodzących w systemie informacyjnym rachunkowości każdego
przedsiębiorstwa sporządzającego sprawozdanie z działalności.

4. Signum temporis: potrzeba transparentności
– uzasadnienie Parlamentu Europejskiego
Problem wprowadzania informacji innych niż finansowe do sprawozdawczości
finansowej ma w UE szeroki kontekst, który wykracza poza ramy systemu informacyjnego rachunkowości.
Kalendarium wydarzeń i dokumentów uznanych przez Parlament Unii Europejskiej za istotne w tej sprawie przedstawia się jak następuje:

spółki oraz grupy, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 15 listopada 2014 r.
(dalej: Dyrektywa 2014/95/UE). Przyjęcie Dyrektywy 2013/34/UE i Dyrektywy 2014/95/UE należy oceniać w kategoriach poważnych zmian w prawie bilansowym. Wystąpiły one bowiem po około 30 latach
obowiązywania trzech dyrektyw szczegółowych.
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13 kwietnia 2011 r. – Komisja Europejska (KE) „wskazała na potrzebę zwiększenia przejrzystości informacji społecznych i środowiskowych przekazywanych
przez jednostki ze wszystkich sektorów do podobnie wysokiego poziomu we
wszystkich państwach członkowskich”, wydając komunikat zatytułowany Akt
o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania – Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego5. Podkreślono przy tym, że wprowadzanie przez państwa członkowskie
wymagań co do dalszych udoskonaleń w zakresie przejrzystości przekazywanych przez jednostki informacji niefinansowych wymagają ciągłych starań.
25 października 2011 r. – KE w komunikacie zatytułowanym Odnowiona
strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw6 podniosła kwestię potrzeby udoskonalenia prezentowania przez
jednostki informacji o działaniach mających społeczny i środowiskowy
wydźwięk. W komunikacie tym hasło „informacje niefinansowe” pojawia się
w następujących kontekstach:
–– Inwestycyjnym: „Inwestorzy mogą przyczyniać się do skuteczniejszej alokacji kapitału i łatwiej osiągnąć cele inwestycyjne w dłuższej perspektywie, odpowiednio uwzględniając istotne informacje niefinansowe. Komisja
wspiera budowanie potencjału inwestorów w zakresie sposobów włączenia
informacji niefinansowych do decyzji inwestycyjnych. W tym kontekście
Komisja zachęca przedsiębiorstwa do ujawniania informacji związanych
z wdrożeniem norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania”7.
–– Społecznym i środowiskowym: „Ujawnienie informacji dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych, łącznie z informacjami związanymi
ze zmianą klimatu, może ułatwić zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron i określenie istotnych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju. To również ważny element odpowiedzialności i może przyczynić się
do budowania publicznego zaufania do przedsiębiorstw. Aby zaspokoić
potrzeby przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron, informacje

•

•

Akt o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania – Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,
KOM(2011) 206 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela 13.04.2011, https://www.uzp.gov.
pl/__data/assets/pdf_file/0017/28025/KOM_2011_206.pdf (29.03.2016).
6 Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 681 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela 25.10.2011,
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Komunikat_KE_Strategia2011_2014.pdf (29.03.2016).
7 Odnowiona strategia…, op.cit., s. 13.
5
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te powinny być istotne, a ich gromadzenie opłacalne. Niektóre państwa
członkowskie wprowadziły wymogi ujawniania informacji niefinansowych, które wykraczają poza istniejące prawodawstwo UE. Istnieje możliwość, że odmienne wymogi krajowe oznaczałyby dodatkowe koszty dla
przedsiębiorstw działających w więcej niż jednym państwie członkowskim.
Coraz więcej przedsiębiorstw ujawnia informacje społeczne i środowiskowe.
MŚP często przekazują takie informacje w sposób nieformalny i na zasadzie dobrowolności. Na podstawie jednego ze źródeł szacuje się, że około
2 500 przedsiębiorstw europejskich publikuje sprawozdania w zakresie
CSR lub w zakresie zrównoważonego rozwoju, co stawia Unię Europejską
w pozycji lidera na skalę światową. Jednak jest to nadal tylko niewielka
część 42 000 dużych przedsiębiorstw działających w UE. Istnieje szereg
międzynarodowych ram w odniesieniu do ujawniania informacji społecznych i środowiskowych, łącznie z Globalną Inicjatywą Sprawozdawczą. Zintegrowana sprawozdawczość finansowa i niefinansowa stanowi ważny cel
w perspektywie średnio- i długoterminowej i Komisja z zainteresowaniem
śledzi prace międzynarodowego komitetu ds. zintegrowanej sprawozdawczości (International Integrated Reporting Committee). W celu zapewnienia
równych zasad konkurencji, jak ogłoszono w Akcie o jednolitym rynku,
Komisja przedstawi wniosek legislacyjny w sprawie przejrzystości informacji społecznych i środowiskowych dostarczanych przez przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach. (…) Komisja opracowuje również politykę
w celu zachęcenia przedsiębiorstw do mierzenia i porównywania ich efektów działalności środowiskowej przy użyciu wspólnej metodyki opartej
na cyklu życia; metoda ta mogłyby również zostać wykorzystana do ujawniania informacji. Zachęca się wszystkie organizacje, w tym organizacje
społeczeństwa obywatelskiego i organy publiczne, do podejmowania kroków w celu poprawy ujawniania ich własnych efektów działalności środowiskowej i społecznej”8.
6 lutego 2013 r. – Parlament UE wydał rezolucje zatytułowane Społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne
zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost9 oraz Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia

•

Odnowiona strategia …, op.cit., s. 13–14.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie
przedsiębiorstw a trwały wzrost, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki (2012/2098, INI), http://www.
8
9
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gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu10. W dokumentach tych
Parlament Europejski11:
–– podkreślił znaczenie ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji na temat
zrównoważonego rozwoju, takich jak informacje dotyczące czynników
społecznych i środowiskowych, z myślą o określeniu zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju oraz zwiększeniu zaufania inwestorów i konsumentów;
–– uznaje, że ujawnianie informacji niefinansowych ma podstawowe znaczenie
dla zarządzania przemianą w kierunku zrównoważonej gospodarki światowej poprzez połączenie długoterminowej rentowności ze sprawiedliwością
społeczną i ochroną środowiska, a ujawnianie informacji niefinansowych
pomaga w dokonywaniu pomiaru, nadzorze i zarządzaniu w odniesieniu
do wyników jednostek oraz ich wpływu na społeczeństwo;
–– wezwał Komisję, aby przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący ujawniania informacji niefinansowych przez jednostki, pozwalający na dużą
elastyczność działania tak, aby uwzględnić wielowymiarowy charakter
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz różnorodność realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jednocześnie dbając o odpowiednią porównywalność
w celu uwzględnienia potrzeb inwestorów i innych zainteresowanych podmiotów, a także potrzeby zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do
informacji na temat wpływu przedsiębiorstw na społeczeństwo.
Lektura w szczególności drugiego dokumentu pozwala dodatkowo jeszcze zauważyć, że kwestii wprowadzania prawa dotyczącego obowiązkowego prezentowania
informacji niefinansowych w sprawozdaniach finansowych towarzyszy m.in.12:
–– przekonanie, że w ten sposób UE stworzy sobie możliwość zalecenia, aby
przedsiębiorstwa europejskie stosowały zasady przewodnie ONZ dotyczące
działalności gospodarczej i praw człowieka oraz inicjatywę ONZ Global Compact, a także aby zasady te zostały zharmonizowane z zasadami zintegrowanej
sprawozdawczości, opracowywanymi obecnie przez Międzynarodową Radę
ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC);
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7‑TA-2013-0049+0+DOC+XML+V0//
PL (29.03.2016).
10 Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli
a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (2012/2097 (INI),
Parlament Europejski, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+XML+V0//PL (29.03.2016).
11 Dyrektywa 2014/95/UE, p. 3 uzasadnienia.
12 Patrz: Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw…, op.cit., s. 23.
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–– zalecenie, aby wszelkie ewentualne rozwiązania były elastyczne i niepowodujące nadmiernych obciążeń administracyjnych i wydatków, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 500 pracowników;
–– przekonanie, że wymagane prawem postępowanie „przestrzegaj lub wyjaśnij”
może być użytecznym narzędziem;
–– obserwacja, iż w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba przedsiębiorstw ujawniających informacje dotyczące wyników w dziedzinie środowiska, kwestii
społecznych oraz zarządzania, mimo tego jednak przedsiębiorstwa składające
sprawozdanie nadal stanowią jedynie niewielki procent w światowym biznesie;
–– uznanie, że chociaż wcześniej wystąpiły próby modernizacji przepisów w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, to zapewniały one minimalny (obecnie
już niewystarczający) poziom ujawniania zarówno finansowych, jak i niefinansowych kluczowych wskaźników dotyczących działalności, nie przewidywały
żadnych wymagań dotyczących typu wskaźników, które mają być ujmowane
w rocznych sprawozdaniach;
–– przekonanie, że tę lukę wypełni wezwanie Komisji Europejskiej do bardziej
szczegółowego zbadania możliwych środków mających na celu zwiększenie
przypadków ujawniania na poziomie europejskim informacji dotyczących
wyników w dziedzinie środowiska, kwestii społecznych oraz zarządzania.
Wobec wyminionych powyżej przesłanek Parlament Europejski oraz Rada
Unii Europejskiej wyraża jednak przekonanie, że w celu zwiększenia wiarygodności podejmowanych działań przez przedsiębiorstwo należy zapewnić weryfikację
raportowanych informacji przez instytucję zewnętrzną. W tej ostatniej konieczności tkwią ziarna ograniczonego zaufania do informacji niefinansowych, na których wyrasta pytanie kardynalnej wagi: kto – nie licząc zarządu – powinien
odpowiadać za prawdziwość raportowania informacji innych niż finansowe,
mając na uwadze to, iż w praktyce zapewne zarząd przedsiębiorstwa nie będzie
ich jedynym autorem.

5. Signum temporis: raportowanie narracyjne, czyli
„sprawozdanie z działalności” według Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego z roku 2013
Zakres informacyjny „sprawozdania z działalności” określiła w 2013 r. Dyrektywa 2013/34/UE. W sposób podobny uczyniła to zarówno wobec sprawozdania
jednostkowego, jak i skonsolidowanego.
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„Sprawozdanie z działalności” w wersji sprawozdawczego standardu z roku
2013 obejmowało dwa komponenty:
1. Treść sprawozdania z działalności (o pojemności informacyjnej wymaganej
art. 19 Dyrektywy 2013/34/UE).
2. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (o pojemności informacyjnej wymaganej art. 20 Dyrektywy 2013/34/UE, ze zmianami wprowadzonymi art. 1 Dyrektywy 2014/95/UE).
Art. 19 Dyrektywy 2013/34/UE Treść sprawozdania z działalności specyfikuje
poniższe główne wymagania:
• Sprawozdanie z działalności powinno zawierać rzetelny przegląd rozwoju
i wyników działalności jednostki oraz jej sytuacji, wraz z opisem najważniejszych zagrożeń i niepewności, które przed nią stoją, stosownie do rozmiarów
i stopnia złożoności prowadzonej działalności.
• Przegląd ten powinien mieć formę wyważonej i kompleksowej analizy rozwoju oraz wyników działalności jednostki, a także jej sytuacji, stosownie do
rozmiarów i stopnia złożoności prowadzonej działalności.
• Jeżeli jest to konieczne dla zrozumienia rozwoju, wyników lub sytuacji jednostki, analiza ta zawiera zarówno finansowe, jak i w stosownych przypadkach niefinansowe kluczowe wskaźniki wyników związane z konkretnym
obszarem działalności, w tym informacje dotyczące kwestii środowiskowych
i spraw pracowniczych.
• W sprawozdaniu z działalności przedstawiane są również: a) przewidywany
rozwój jednostki w przyszłości; b) działania w zakresie badań i rozwoju; c)
informacje dotyczące nabycia akcji lub udziałów własnych; d) istnienie oddziałów jednostki; oraz e) inne informacje odnoszące się do ryzyka finansowego
i instrumentów wykorzystywanych w jego ograniczaniu.
Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego, stosownie do art. 20
Dyrektywy 2013/34/UE, dołączane powinno być do sprawozdania z działalności
jako odrębny element i zawierać powinno co najmniej: odniesienia do kodeksu
ładu korporacyjnego obowiązującego jednostkę lub takiego, do którego stosowania jednostka się zobowiązała oraz inne informacje na temat praktyk stosowanych
w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymagania prawa krajowego
(jednostka zobowiązana jest podać informację na temat dostępności stosownych
dokumentów), opis głównych cech stosowanych przez jednostkę systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kontekście sprawozdawczości finansowej, sposób działania zgromadzenia akcjonariuszy i jego uprawnienia oraz opis
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, skład osobowy i sposób działania
organów administrujących, zarządzających nadzorujących oraz ich komitetów.
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Na temat tego, czy informacje powyższe zostały przedstawione, wydać powinien opinię biegły rewident lub firma audytorska.

6. Signum temporis: raportowanie narracyjne, czyli
oświadczenie na temat informacji niefinansowych
– według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
z roku 2014
Dodany przez Dyrektywę 2014/95/UE art. 19a Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych jest źródłem prawa o szerokim spektrum oddziaływania, ponieważ
jego wymagania mają znaczenie dla wielu różnych grup interesariuszy. Stosownie
do tej Dyrektywy, podmiotami objętymi regulacją są duże jednostki zainteresowania publicznego oraz ich grupy kapitałowe (co najmniej spółki giełdowe, banki
oraz instytucje ubezpieczeniowe), które spełniają następujące kryteria: średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz suma bilansowa powyżej 20 mln EUR
(około 85 mln zł) lub obroty netto powyżej 40 mln EUR (około 170 mln zł). Podmioty mogą ujawniać te informacje niefinansowe w ramach sprawozdania finansowego, tj. w sprawozdaniu z działalności bądź w odrębnym raporcie. Niezależnie od
przyjętego rozwiązania informacje te podlegają procedurze audytu zewnętrznego
(aczkolwiek jedynie w zakresie formalnym) bądź innym działaniom atestacyjnym,
także o charakterze formalnej weryfikacji zgodności z wymaganiami podanymi
w Dyrektywie i implementowanymi do przepisów krajowych.
Za oficjalny powód uzupełnienia sprawozdania z działalności o trzeci komponent, Parlament Europejski podaje przekonanie, iż przedstawianie oświadczenia
na temat informacji niefinansowych, zawierające informacje dotyczące przynajmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw
człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu dobrze służyć będzie zwiększaniu spójności i porównywalności informacji niefinansowych ujawnianych
na terytorium Unii. To ogólne określenie zakresu raportowania na gruncie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Dyrektywa 2014/95/UE rozwija w poniższy
sposób. Oświadczenie prezentować powinno m.in. 13 krótki opis modelu biznesowego, opis stosowanych polityk w odniesieniu do powyższych kwestii, w tym
do wdrożonych procesów należytej staranności, wynik tych polityk, główne
ryzyka związane z powyższymi kwestiami, powiązane z operacjami, stosunkami
13

Patrz: art. 1 pkt 1 Dyrektywy 2014/95/UE.
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g ospodarczymi, produktami lub usługami, które mogą wywierać niekorzystny
wpływ w tych obszarach, oraz sposób zarządzania tymi czynnikami ryzyka, niefinansowe kluczowe wskaźniki wyników związane z daną działalnością.
I dalej14 , w przypadku, gdy jednostki zobowiązane są do przygotowania sprawozdania niefinansowego, sprawozdanie to powinno zawierać, w odniesieniu do
kwestii środowiskowych, szczegółowe informacje na temat obecnego i przewidywanego wpływu działalności jednostki na środowisko oraz, w stosownych przypadkach, na zdrowie i bezpieczeństwo, wykorzystywanie energii odnawialnej
lub nieodnawialnej, emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody i zanieczyszczenie powietrza. W odniesieniu do spraw społecznych i pracowniczych, informacje
przedstawione w sprawozdaniu mogą dotyczyć działań podejmowanych w celu
zapewnienia równouprawnienia płci, wdrożenia podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, warunków pracy, dialogu społecznego, poszanowania prawa pracowników do informacji i do wyrażania opinii, poszanowania
praw związków zawodowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dialogu ze społecznościami lokalnymi lub działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony
i rozwoju tych społeczności. W odniesieniu do praw człowieka oraz walki z korupcją
i łapownictwem, oświadczenie na temat informacji niefinansowych może zawierać
informacje na temat zapobiegania naruszaniu praw człowieka lub na temat stosowanych instrumentów walki z korupcją i łapownictwem”.
Nadto15, „jednostki objęte niniejszą dyrektywą powinny przekazywać dostateczne informacje na temat kwestii, które wyróżniają się jako mogące z wysokim
prawdopodobieństwem spowodować wystąpienie głównego ryzyka związanego
z dotkliwymi skutkami, a także na temat ryzyka, które już wystąpiło. Dotkliwość
takich skutków powinno się oceniać na podstawie ich zakresu i stopnia. Ryzyko
niekorzystnego wpływu może wynikać z własnej działalności jednostki, lub być
związane z prowadzonymi przez nią operacjami oraz – w stosownych przypadkach
i na zasadzie proporcjonalności – jej produktami, usługami i stosunkami gospodarczymi, co obejmuje łańcuchy dostaw i podwykonawców.”
Parlament Europejski podpowiada przy tym także, iż16 „udostępniając te informacje, jednostki objęte niniejszą dyrektywą mogą opierać się na krajowych zasadach ramowych, unijnych zasadach ramowych, takich jak system ekozarządzania
i audytu (EMAS), lub na międzynarodowych zasadach ramowych, takich jak inicjatywa ONZ Global Compact, wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka
14
15
16

Dyrektywa 2014/95/UE pkt 7 wprowadzenia.
Dyrektywa 2014/95/UE pkt 8 wprowadzenia.
Dyrektywa 2014/95/UE pkt 9 wprowadzenia.
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wdrażające ramy ONZ «Ochrona, poszanowanie i naprawa», wytyczne Organizacji
Współpracy Regionalnej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 26000, trójstronna
deklaracja zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących przedsiębiorstw
wielonarodowych i polityki społecznej, Global Reporting Initiative (GRI) lub inne
uznane międzynarodowe zasady ramowe”.
Co zaś tyczy się państw członkowskich, to17 „powinny zapewnić istnienie
dostatecznych i skutecznych środków gwarantujących ujawnianie informacji niefinansowych przez jednostki zgodnie z niniejszą dyrektywą. W tym celu państwa
członkowskie powinny zapewnić istnienie skutecznych procedur krajowych umożliwiających wyegzekwowanie dopełniania obowiązków określonych w niniejszej
dyrektywie oraz dostępność tych procedur dla wszystkich osób fizycznych i prawnych, w których uzasadnionym interesie jest, zgodnie z prawem krajowym, zapewnienie przestrzegania przepisów niniejszej dyrektywy.”
Parlament Europejski podaje także, iż18 „w pkt 47 dokumentu końcowego
przyjętego podczas konferencji ONZ Rio+20, zatytułowanego «Takiej przyszłości chcemy», podkreśla się wagę sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie
zrównoważonego rozwoju i zachęca się jednostki, w stosownych przypadkach,
do rozważenia możliwości uwzględniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w ich cyklach sprawozdawczych. Zachęca się w nim także przemysł,
zainteresowane rządy i odpowiednie zainteresowane strony, aby rozwijały modele
najlepszych praktyk, w stosownych przypadkach za pomocą systemu ONZ, i wspomagały działania mające na celu integrację informacji finansowych i niefinansowych, biorąc pod uwagę doświadczenie płynące z istniejących już zasad ramowych”.
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, przedmiotową kwestię rozparzyły wieloaspektowo. Dalsze objaśnienia obejmują bowiem19:
• konstatację, iż uzyskanie przez inwestorów dostępu do informacji niefinansowych stanowi ważny krok na drodze do stworzenia – do roku 2020 – zachęty
w kwestiach rynkowych i politycznych, która nagradzałaby inwestycje przedsiębiorstw w wydajność, w ramach planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy;
• prezentację dążenia do zmniejszenia ogólnych obciążeń regulacyjnych, zwłaszcza
w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zarówno na poziomie

17
18
19

Dyrektywa 2014/95/UE pkt 10 wprowadzenia.
Dyrektywa 2014/95/UE pkt 11 wprowadzenia.
Por.: Dyrektywa 2014/95/UE pkt 12–21 wprowadzenia.
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europejskim, jak i krajowym, czego wyrazem ma być obowiązek raportowania
informacji niefinansowych jedynie przez niektóre duże jednostki i ich grupy;
wyrażenie zasady, iż obowiązek przedstawiania oświadczenia na temat informacji niefinansowych powinien być nałożony jedynie na te duże jednostki,
które są jednostkami interesu publicznego, i na te jednostki interesu publicznego, które są jednostkami dominującymi dużej grupy, w obu przypadkach
o średniej liczbie pracowników wyższej niż 500;
stwierdzenie, że zadaniem biegłych rewidentów i firm audytorskich powinno
być jedynie sprawdzenie, czy przedstawiono oświadczenie na temat informacji
niefinansowych lub odrębne sprawozdanie, ale państwa członkowskie powinny
mieć możliwość nałożenia wymogu weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych lub odrębnym sprawozdaniu przez
niezależny podmiot świadczący usługi atestacyjne;
zalecenie, iż Komisja Europejska powinna przygotować niewiążące wytyczne,
w tym ogólne i sektorowe niefinansowe kluczowe wskaźniki wyników, aby
ułatwić ujawnianie informacji niefinansowych przez jednostki20. Komisja
powinna uwzględniać aktualne najlepsze praktyki, rozwój sytuacji międzynarodowej oraz wyniki odnośnych inicjatyw Unii. Komisja powinna prowadzić
odpowiednie konsultacje, w tym z właściwymi zainteresowanymi stronami.
Odnosząc się do aspektów środowiskowych, Komisja powinna brać pod uwagę
co najmniej użytkowanie gruntów, zużycie wody, emisję gazów cieplarnianych
oraz zużycie materiałów;
wskazanie na konieczność stosowania tzw. polityki różnorodności, którą należy
kojarzyć z polityką zróżnicowania kompetencji i poglądów członków organów
administrujących, zarządzających i nadzorczych w jednostkach, które pozwala
członkom tych organów na konstruktywne kwestionowanie decyzji kierownictwa oraz na większą otwartość wobec innowacyjnych pomysłów, zapobiegając tym samym zjawisku ujednolicenia poglądów wśród członków organów
jednostki, tzw. myśleniu grupowemu, i tym samym przyczynia się to do skutecznego nadzoru nad kierownictwem i dobrego zarządzania jednostką. Przy
czym, obowiązek ujawniania informacji, takich jak na przykład wiek, płeć lub
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, powinien mieć zastosowanie jedynie do niektórych dużych jednostek. Zgodnie z art. 20 Dyrektywy 2013/34/UE

20 Art. 2 Dyrektywy 2014/95/UE nakazuje, aby Komisja Europejska takie wytyczne opublikowała
najpóźniej do 6 grudnia 2016 r., a do dnia 6 grudnia 201 roku przedstawiła sprawozdanie w sprawie
wdrożenia niniejszej dyrektywy, dotyczące między innymi aspektów takich jak jej zakres, szczególnie
w odniesieniu do dużych jednostek nienotowanych na rynku regulowanym, jej skuteczność oraz poziom
zapewnianych wytycznych i metod.
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ujawnione informacje dotyczące polityki różnorodności powinny stanowić
część oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego;
• informację na temat inicjatywy na szczeblu Unii, w tym sprawozdawczość
w podziale na kraje w odniesieniu do niektórych sektorów, a także międzynarodowe wysiłki na rzecz poprawy przejrzystości sprawozdawczości finansowej,
w tym dążenia do przygotowania przez OECD standardowego formularza sprawozdawczego dla jednostek wielonarodowych, służącego informowaniu organów
podatkowych o osiągniętych zyskach i zapłaconych podatkach na całym świecie.
W sytuacji, gdy jednostka nie stosuje żadnej polityki odnośnie do przynajmniej
jednej z kwestii wymienionych uprzednio już wymienionych: środowiskowych,
społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania
korupcji i łapownictwu, obowiązuje zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij”. W takich
przypadkach w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych powinno być
podane dokładne wyjaśnienie uzasadniające status quo.
Uszczegółowione Dyrektywą 204/95 wymagania dotyczące oświadczenia
na temat informacji niefinansowych podają, iż:
1) oświadczenie to ma generalnie postać narracyjną, ale w pewnych przypadkach
zawierać może również odniesienia do kwot wykazanych w rocznych sprawozdaniach finansowych oraz dodatkowe objaśnienia z nimi związane;
2) w wyjątkowych przypadkach, informacje dotyczące oczekiwanych wydarzeń
lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, mogą być pominięte, jeżeli zgodnie z należycie uzasadnioną opinią członków organów administrujących, zarządczych i nadzorczych, którzy działają w ramach kompetencji
przypisanych im na mocy prawa krajowego i na których spoczywa wspólna
odpowiedzialność za tę opinię – ujawnienie takich informacji miałoby poważnie szkodliwy wpływ na sytuację handlową jednostki pod warunkiem, że takie
pominięcie nie uniemożliwia prawidłowego i obiektywnego zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności;
3) wymagając ujawnienia informacji w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, jednostki mogą opierać się na krajowych, unijnych lub międzynarodowych zasadach ramowych, przy czym wówczas jednostki wskazują,
z jakich zasad ramowych korzystały;
4) jednostka sporządzająca odrębne sprawozdanie obejmujące ten sam rok obrotowy – niezależnie od tego, czy oparte jest ono na krajowych, unijnych lub
międzynarodowych zasadach ramowych, czy też nie – i zawierające informacje wymagane do sporządzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych może być zwolniona z obowiązku sporządzania oświadczenia na temat
informacji niefinansowych, o ile takie odrębne sprawozdanie:
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a) jest publikowane wraz ze sprawozdaniem z działalności lub
b) jest podawane do publicznej wiadomości w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym sześciu miesięcy po dniu bilansowym, na stronie internetowej
jednostki, i odniesienie do niego znajduje się w sprawozdaniu z działalności.

7. Transpozycja: przystosowanie czegoś
do innego użytku
Przyjęcie Dyrektyw 2013/34/UE i 2014/95/UE jest w opinii Parlamentu Unii
Europejskiej ważnym etapem w zwiększaniu transparentności raportowania spółek
giełdowych. Celem tych regulacji jest bowiem zwiększenie przejrzystości, podniesienie istotności oraz porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych
w skali międzynarodowej. Kraje członkowskie mają czas na implementację wymagań wprowadzonych Dyrektywą 2014/95/UE do 6 grudnia 2016 r. Jednocześnie
przepisy Dyrektywy powinny być stosowane w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2017 r. lub w ciągu roku kalendarzowego 2017.
Na stronie Ministerstwa Gospodarki21 podano, iż szacuje się, że w skali Unii
Europejskiej przepisy te dotyczyć będą około 6.000 podmiotów, a w Polsce obowiązek ujawniania danych inne niż finansowe dotyczyć będzie ok. 250–300 firm.
Polska, jak każde inne państwo członkowskie UE, ma obowiązek przyjmowania w prawie krajowym rozwiązań w żadnym razie niesprzecznych z normami
Dyrektywy UE, regulujących prowadzenie rachunkowości i przygotowywanie
sprawozdań finansowych. Instytucją odpowiedzialną za transpozycję wyżej
wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego jest Ministerstwo
Finansów. W Ministerstwie Finansów w 2015 roku podjęto więc prekonsultacje na temat wdrożenia dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych (2014/95/UE). Dokument konsultacyjny (ankietę) skierowano do spółek
oraz inwestorów. Odpowiedzi udzielone przez zainteresowane podmioty mogłyby
bowiem stanowić dobre wskazówki dla prac nad projektem zmian przepisów krajowych w celu transpozycji wyżej wymienionej dyrektywy. Ministerstwo oczekiwało
na odpowiedzi na pytania w ankiecie w terminie do 19 czerwca 2015 r. Dokument
konsultacyjny zawierał informacje na temat postanowień dyrektywy 2014/95/UE.
Natomiast część stanowiąca ankietę podzielona została na część dotyczącą inwestoPatrz: Strona Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/22566 (20.10.2015). Obecnie
zadania Ministerstwa Gospodarki przejęło Ministerstwo Rozwoju. Przywołana informacja pod podanym linkiem nie jest już dostępna.
21
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rów/użytkowników informacji niefinansowych oraz część skierowaną do spółek.
Pytania zawarte w ankiecie miały pomóc:
• ustalić, jaki jest obecny stan dotyczący dobrowolnego raportowania informacji
niefinansowych (w tym także, jakie są z tym zawiązane koszty dla spółek) oraz
• zebrać opinie z jednej strony inwestorów/użytkowników informacji niefinansowych, a z drugiej strony spółek, które mogą zostać objęte nowymi obowiązkami raportowania danych niefinansowych – na temat zastosowania kilku
opcji dla krajów członkowskich przewidzianych w dyrektywie22.
Respondenci wywodzili się m.in. z sektora wydobywczego, energetycznego,
transportowego, budowlanego, bankowego, telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego, usług doradczych oraz handlowego23.
Analiza wyników powyższej ankiety tworzy dobre podstawy dla dalszych
projektów i działań, których podjęcie leży w gestii Ministerstwa Finansów. To,
co jest tu najbardziej istotne, można podsumować jak niżej.
Środowisko inwestorów (12 respondentów) komunikuje, że:
• Obecnie 92% inwestorów korzysta z informacji finansowych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a 50% zamierza z tych informacji korzystać
w większym zakresie, 8% nie korzysta w ogóle, a pozostali (42%) uzależniają
swoją praktykę od jakości informacji niefinansowych.
• 83% respondentów uważa, że w Polsce powinna być transponowana opcja
pozwalająca wymagać od spółek obowiązkowego poddania informacji niefinansowych weryfikacji przez podmioty świadczące usługi atestacyjne. (Problem występuje wobec faktu, że podstawowym wymogiem według dyrektywy
ma być tylko sprawdzenie przez biegłego rewidenta czy spółka przedstawiła
wymagane dyrektywą informacje, a w przypadku braku ujawnienia polityki
w danym zakresie – czy przedstawiła uzasadnienie takiej decyzji o braku
polityki w danym obszarze. Dodatkowo dyrektywa zawiera opcję dla kraju
członkowskiego pozwalającą na nałożenie wymogu obowiązkowej weryfikacji ujawnionych informacji niefinansowych).
• 92% respondentów uznało, że gdyby informacje niefinansowe nie podlegały
obowiązkowej weryfikacji przez np. biegłych rewidentów, a dana spółka nie
Pre-konsultacje dotyczyły głównej części powyższej dyrektywy, tj. kwestii ujawniania informacji
niefinansowych, natomiast kwestia wprowadzenia obowiązku ujawniania polityki różnorodności składu
organów spółki przez duże spółki giełdowe (zmiana wprowadzona także Dyrektywą 2014/95/UE) nie
była objęta konsultacjami ze względu na fakt, że dyrektywa w tym zakresie nie zawiera żadnych opcji
dla krajów członkowskich.
23 Pełne informacje dostępne na: Strona Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_
library/get_file?uuid=b30350fc-e9eb-433c-a1b5-0773008baf45&groupId=764034 (28.03.2016).
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zdecyduje się dobrowolnie na zlecenie ich weryfikacji, to takie niezweryfikowane informacje niefinansowe nie będą całkowicie pomijane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Uznano, że będą uwzględniane, aczkolwiek
częściowo. 8% oceniło, że będą uwzględniane bez względu na to, czy zostały
zweryfikowane czy nie.
• 75% respondentów uznało, że powinna być transponowana opcja pozwalająca
na umożliwienie spółkom pominięcia niektórych informacji niefinansowych,
a 100% wyraziło przekonanie, że w przypadku transponowania powyższej
opcji – spółki powinny mieć obowiązek zawarcia we wstępie do informacji
niefinansowej zastrzeżenia, że skorzystały z możliwości pominięcia niektórych informacji w wyjątkowych przypadkach. (W kolejnym pytaniu podano
jako tło opis: „Dyrektywa zawiera opcję dla krajów członkowskich umożliwiającą zezwolenie jednostkom na pominięcie w wyjątkowych przypadkach,
informacji dotyczących oczekiwanych wydarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli – zgodnie z należycie uzasadnioną opinią członków organów administrujących, zarządczych i nadzorczych, którzy
działają w ramach kompetencji przypisanych im na mocy prawa krajowego
i na których spoczywa wspólna odpowiedzialność za tę opinię – ujawnienie
takich informacji miałoby poważnie szkodliwy wpływ na sytuację handlową
jednostki, pod warunkiem, że takie pominięcie nie uniemożliwia prawidłowego i obiektywnego zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz
wpływu jej działalności”).
• 50% respondentów podało, że w Polsce powinna być transponowana opcja
pozwalająca na umożliwienie spółkom sporządzania informacji niefinansowych zamiast w formie oświadczenia na temat informacji niefinansowych
w ramach sprawozdania z działalności – w formie odrębnego sprawozdania.
W gronie respondentów, którzy uznali, że niewłaściwa jest forma odrębnego
sprawozdania były firmy audytorskie, które za słabość rozwiązania polegającego na wprowadzeniu „odrębnego sprawozdania” uznały to, że informacja
otrzymywana przez inwestorów i innych interesariuszy nie będzie prezentowana łącznie z innymi kluczowymi informacjami publikowanymi przez spółki,
co może wpłynąć negatywnie na jakość komunikacji z otoczeniem oraz transparentność spółki.
Środowisko spółek (w liczbie 40, głównie spółki funkcjonujące w grupie kapitałowej, dominujące i zależne) komunikuje, że:
• 44% respondentów dobrowolnie prezentuje informacje niefinansowe (w formie tzw. raportów CSR) i czyni to średnio od 2 do 19 lat, a 25% z tych spółek
raportuje od lat 5.
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Raport CSR jest przygotowany w oparciu o standardy GRI (dominujący standard), na podstawie własnych wytycznych (mniejszość) lub z zastosowaniem
wytycznych UN Global Compact, ISO 26000 lub EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme, który jest systemem zarządzania środowiskowego (uregulowany
stosownym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, a w Polsce od
2004), a którego zastosowaniem jest wyróżnienie tych organizacji, które ciągle
doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.
Raport CSR obejmuje do 100 stron (45% spółek), 100–200 stron (45% spółek)
powyżej 200 stron (10% spółek).
47% spółek przygotowuje ten raport we własnym zakresie, a 53% korzysta
z usług zewnętrznych podmiotów.
Obecnie przybliżone koszty sporządzenia raportu CSR przedstawiają się następująco:
–– w przypadku sporządzania we własnym zakresie w grę wchodzą kwoty:
ok. 100 tys. zł (koszty opracowania graficznego, strony www, druku i wysyłki),
ok. 20 tys., 150 tys., 5 tys. (bez druku), ok. 130 tys. (raport dla całej grupy);
–– w przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w grę wchodzą
kwoty: ok. 100 tys. zł, ok. 50 tys. (opracowanie raportu wg standardu GRI
4.0 wraz z organizacją sesji dialogowych wewnętrznych i zewnętrznych),
ok. 100 tys. (firma konsultingowa, skład, druk i grafika), 180 tys., ok. 300 tys.
(i nie jest to raport o całej grupie), ok. 100–150 tys., 15 tys., 40 tys. zł netto.
–– 38% spółek dobrowolnie zleca weryfikację swojego raportu CSR biegłym
rewidentom lub innym podmiotom, 62% nie czyni tego ze względu na dodatkowe koszty, lub dlatego, że nie widzi potrzeby, albo też planuje to uczynić
w przyszłym okresie.
–– Koszty weryfikacji raportu CSR scharakteryzowano następująco: ok. 35 tys.
zł (podano w ankiecie 8 tys. EUR), koszt zależy od ilości wskaźników poddanych weryfikacji oraz od tego, czy audytor korzysta z międzynarodowego
standardu weryfikacji, koszty wahają się od 25 tys. do 70 tys. – weryfikacja prowadzona przez renomowaną firmę zgodnie z międzynarodowymi
standardami i według międzynarodowej metodologii jest droższa, 50 tys.,
ok. 40–60 tys., 20 tys.
–– 68% spółek opowiedziało się za tym, aby w Polsce była transponowana
opcja pozwalająca na umożliwienie spółkom sporządzania informacji niefinansowych zamiast w formie oświadczenia na temat informacji niefinansowych w ramach sprawozdaniu z działalności – w formie odrębnego
sprawozdania. Pozostałe spółki w podobnej skali bądź były przeciw, bądź
nie wiedziały, która z tych opcji może być lepsza, podając jednocześnie,
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żeby „nie nakładać na przedsiębiorców dodatkowych obciążeń z tytułu
kosztów sporządzenia i audytu odrębnego sprawozdania”.
93% spółek jest za tym, aby w Polsce była transponowana opcja pozwalająca
na umożliwienie spółkom pominięcia niektórych informacji niefinansowych, a 77% spółek uznało, że powinny mieć obowiązek zawarcia we wstępie do informacji niefinansowej zastrzeżenia, że skorzystały z możliwości
pominięcia niektórych informacji w wyjątkowych przypadkach.
20% spółek wyraziło zdanie, że w Polsce powinna być transponowana opcja
pozwalająca wymagać od spółek obowiązkowego poddania informacji niefinansowych weryfikacji przez podmioty świadczące usługi atestacyjne,
przy 73% spółek przeciwnych wprowadzeniu tej opcji.
75% spółek uznało, że wprowadzenie obowiązku weryfikacji informacji
niefinansowych przez biegłych rewidentów/podmioty atestacyjne miałoby
istotne znaczenie przy decyzji spółki, czy raportować minimum informacji niefinansowych w ramach sprawozdania z działalności, czy raportować
bardziej rozbudowane i szczegółowe informacje niefinansowe w formie
odrębnego sprawozdania. Zniechęcałoby do bardziej rozbudowanego raportowania informacji niefinansowych.
63% spółek uznaje, że w przypadku weryfikacji „oświadczenia na temat
informacji niefinansowych” w ramach sprawozdania z działalności wystąpi
mniejszy koszt za usługę atestacyjną niż w przypadku rozbudowanego
odrębnego raportu.
50% spółek uznaje, że w przypadku chęci sporządzenia odrębnego rozbudowanego sprawozdania z informacji niefinansowych (jako ekwiwalentu
obowiązkowego oświadczenia na temat informacji niefinansowych) skróciłby się czas na przygotowanie tego rozbudowanego sprawozdania ponieważ przed jego publikacją zgodną z terminem, który będzie narzucony
ustawą, musiałaby nastąpić jeszcze weryfikacja.
60% spółek uznaje, że byłaby pewna „nierówność” w obciążeniu spółek
kosztami weryfikacji, tzn. że z jednej strony spółki, które byłyby bardziej
zaangażowane w CSR i chciałyby w ramach opcji publikacji odrębnych
sprawozdań niefinansowych ujawniać więcej szczegółowych informacji,
z drugiej strony ponosiłyby równocześnie większe obciążenia finansowe
z tytułu obowiązku weryfikacji.
Przedstawiono również opinie dwóch spółek: „głównym powodem są koszty,
samo przygotowanie raportu to bardzo duży nakład finansowy oraz czasowy, niewspółmierny do efektów z racji małego zainteresowania raportami wśród interesariuszy; weryfikacja jest dodatkowym kosztem” oraz
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„krótszy czas na udostępnienie przebadanego sprawozdania. W przypadku
atestowania raportów finansowych i niefinansowych nie moglibyśmy
sprawnie komunikować wyników ze względu na obszerność materiału,
który byłby dodatkowo badany przez biegłych. Dodatkowo audytor nie
jest kompetentny, by badać materię aspektów niefinansowych. Wciąganie
go do roli, do której nie jest przygotowany jest zbędnym obciążeniem i dla
spółki i dla badającego. Już dziś sprawozdań giełdowych spółki nie czyta
zbyt wielu profesjonalistów rynku. Główni czytelnicy ograniczają się do
głównych pozycji sprawozdań i wskaźników. Pokładanie nadziei, że informacja dodatkowa jest w magiczny sposób interesująca dla osób, które już
dziś nie interesują się raportami o standardowej objętości ponad 100 stron
jest z gruntu fałszywa. Nie czytają dziś i nie będą czytać w przyszłości szerszego zakresu informacyjnego”.
Z informacji podawanych na stronie Ministerstwa Finansów24 , w związku
z przyjęciem dyrektywy odnoszącej się do raportowania informacji niefinansowych oraz o różnorodności w składzie organów spółek (Dyrektywy 2014/95/UE),
wynikają przewidywane zmiany w krajowych przepisach. Wprawdzie Ministerstwo Finansów w chwili obecnej, bez dogłębnej analizy, nie przesądza, jakie szczegółowe przepisy będą wymagały niezbędnej zmiany w celu transpozycji powyższej
dyrektywy, ale wstępnie wydaje się, jak podaje się w tej informacji, iż zmiany będą
wymagać m.in.:
• art. 49 ustawy o rachunkowości, który określa zakres sprawozdania z działalności oraz zakres jednostek objętych obowiązkiem sporządzania sprawozdania z działalności – zmiana wiązałaby się z wprowadzeniem dla określonego
zakresu jednostek wymagania ujawniania informacji niefinansowych w szerszym zakresie niż w przypadku jednostek nieobjętych wymogami transponowanej dyrektywy;
• ust. 5 w par. 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim – zmiana wiązałaby się z wprowadzeniem całkowicie nowego
wymagania ujawniania informacji nt. polityki różnorodności składu organów
spółek w ramach oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego będącego
elementem sprawozdania z działalności, przy czym wymóg ten dotyczyć będzie
Patrz: Strona Ministerstwa Finansów-Aktualności (data ostatniej aktualizacji: 15.10.2015), http://
www.mf.gov.pl/ru/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci/ (30.10.2015).
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tylko dużych spółek giełdowych25 (przedmiotem analizy na etapie transpozycji
będzie zapewne kwestia, w którym akcie prawnym należy określić ten zawężony zakres jednostek giełdowych: w UoR czy w powyższym rozporządzeniu);
• tekst Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 „Sprawozdanie z działalności”26.
Warto w tym miejscu podać, że Polska ma znaczący udział w ostatecznym
kształcie Dyrektywy 2014/95/UE. Ministerstwo Gospodarki podaje bowiem27,
że „w trakcie prac nad dyrektywą Polska osiągnęła zamierzony cel negocjacyjny,
tj. uzyskała satysfakcjonujące zawężenie zakresu jednostek objętych obowiązkowym raportowaniem informacji niefinansowych. Pierwotnie wg propozycji Komisji Europejskiej obowiązkiem tym miały być objęte także wszystkie pozostałe duże
spółki niemające statusu JZP [jednostek zaufania publicznego – A. K.]”.
Powyższa informacja wskazuje pośrednio na to, jak ważną rolę odgrywa – dla
kosztów związanych z obowiązkami sprawozdawczymi poszczególnych przedsiębiorstw – kontekst makroekonomiczny, polityczny i negocjacyjny.

8. Odpowiedzialność za słowa, pytania i konkluzje
Proponowane przez UE zmiany w sprawozdawczości finansowej, polegające
na jej obudowywaniu czy też uzupełnianiu informacjami innymi niż finansowe,
w tym dotyczącymi na przykład modelu biznesowego, jednoznacznie wskazują
na to, iż UE opowiada się za ewolucyjnym rozwojem obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, której ramy wyznacza przede wszystkim tzw. sprawozdawczość zintegrowana.

Wprowadzenie nowych ujawnień w zakresie polityki różnorodności, w tym: wprowadzenie obowiązku ujawniania – w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (które jest elementem
sprawozdania z działalności) oznacza podawanie informacji na temat stosowanej przez spółkę polityki różnorodności składu jej organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych (odnośnie
aspektów takich jak na przykład: wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie i doświadczenie
zawodowe), celów tej polityki, sposobu jej realizacji oraz rezultatów w danym okresie sprawozdawczym.
Podmiotami objętymi regulacją będą duże spółki giełdowe, tj. spełniające dwa z trzech poniższych kryteriów: liczba pracowników powyżej 250, suma bilansowa powyżej 20 mln EUR, obroty netto powyżej
40 mln EUR.
26 Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały
Nr 6/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 15 maja
2014 r.
27 Za informacją zaczerpniętą ze strony Ministerstwa Gospodarki. Patrz: http://www.mg.gov.
pl/node/22566 (20.10.2015).
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Powyższy, dość obszerny przegląd przesłanek zmian w obowiązkach sprawozdawczych przedsiębiorstw, sposobu wprowadzenia tychże zmian do porządku
prawnego w Unii Europejskiej, a przede wszystkim zakres raportowania informacji
niefinansowych dają wyobrażenie o skali problemu związanego zarówno z przygotowaniem narracyjnych raportów, jak i z weryfikacją uwiarygadniającą ich jakość.
W obu przypadkach chodzi o odpowiedzialność za słowa.
Pierwszy aspekt odpowiedzialności za słowa (narracyjne raportowanie) użyte
w sprawozdaniu z działalności odnosi się do twórców tegoż sprawozdania, drugie – do jego audytorów (atestatorów). W Polsce sprawozdania z działalności nie
podpisuje księgowy28, (za wyjątkiem sytuacji, gdy jest członkiem zarządu), ale
to właśnie księgowemu najczęściej powierza się zadanie jego sporządzenia, w zaś
najlepszym razie – powierza się mu odpowiedzialność za organizację przygotowania tegoż sprawozdania i weryfikację zawartości. To sprawia, że współczesne
służby finansowo-księgowe skazane są na:
a) ustawiczne podnoszenie swoich kompetencji w obszarach, które jeszcze stosunkowo niedawno były w stosunku do rachunkowości satelitarne; ta potrzeba
jest zjawiskiem pozytywnym oraz dobrze się przysługującym biznesowi i profesjonalizmowi w rachunkowości;
b) prawdopodobne presje, analogiczne do tych wywieranych z powodu – z gruntu
nagannych w profesjonalnym biznesie – chęci tendencyjnego kształtowania
sprawozdawczości finansowej, co jest perspektywą najmniej pożądaną, zarówno
w biznesie, jak i w rachunkowości.
W przypadku, gdy osoba odpowiedzialna za rachunkowość ma za zadanie
zorganizowanie prac związanych z przygotowaniem sprawozdania z działalności,
odnoszącego się do wielu płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorstwa, konieczne
staje się wykorzystywanie kompetencji osób, w tym pochodzących spoza działu
finansowo-księgowego. Powierzenie powyższego obowiązku osobie odpowiedzialnej za rachunkowość jest działaniem formalnie uzasadnionym. Zgodnie z Dyrektywą 2014/95 także narracyjne sprawozdanie z działalności jest bowiem elementem
sprawozdania finansowego, które przecież przygotowywane jest w pionie rachunkowości przedsiębiorstwa29. W praktyce oznacza to poszerzanie zakresu działań
Patrz: art. 52 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121,
poz. 591, z późn. zm.).
29 Patrz: Dyrektywa 2014/95/UE, punkt 26 wyjaśnień. „Sprawozdanie z działalności i skonsolidowane sprawozdanie z działalności stanowią istotne elementy sprawozdawczości finansowej. Należy
przedstawić rzetelny przegląd rozwoju przedsiębiorstwa i jego sytuacji, stosownie do jego rozmiarów
i poziomu złożoności. Informacje nie powinny ograniczać się do aspektów finansowych działalności
jednostki; należy też uwzględnić analizę środowiskowych i społecznych aspektów działalności jednostki
28
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osób zajmujących się rachunkowością, w obszarze sprawozdawczości finansowej.
W przedsiębiorstwie powinno to jednak nastąpić w sposób systemowy i odpowiedzialny, poprzez określenie – być może w ramach specjalnych modułów informatycznych – systemu monitorowania obszarów „miękkich”, objętych obowiązkiem
sprawozdawczym. Jedynie wówczas tylko można będzie zapewnić oczekiwaną
wysoką jakość sprawozdania narracyjnego i ukrócić już na starcie nieodpowiedzialną twórczość narracyjną.
Drugi aspekt odpowiedzialności za słowa użyte w narracyjnym raportowaniu odnosi się do audytorów sprawozdania z działalności. Niedobrze stałoby się,
gdyby odpowiedzialność ta sprowadzała się jedynie do formalnego odnotowywania faktu sporządzenia sprawozdania z działalności, w tym oświadczenia na temat
informacji niefinansowych.
Wprowadzenie obowiązku raportowania informacji niefinansowych wzbudza obecnie wiele emocji, rodzi też wiele wątpliwości. Za A. Kamelą-Sowińską30
można w tym miejscu przytoczyć chociażby poniższą listę dziesięciu pytań, kardynalnej wagi:
1. Po co inwestorom i innym interesariuszom potrzebne są informacje niefinansowe?
2. Jakich informacji oni rzeczywiście oczekują?
3. Kto powinien być odbiorcą tychże informacji?
4. Czy i jakie zmiany powinny nastąpić w rachunkowości w celu poprawy jej
zdolności do obserwowania i przewidywania zjawisk gospodarczych objętych
wymaganiem ujawniania informacji o charakterze niefinansowym?
5. Jaki będzie wpływ ujawniania informacji niefinansowych na ocenę wartości
i rating spółek?
6. Czy sceptycyzm odnośnie wiarygodności dostarczanych informacji, wynikający ze złych doświadczeń ostatnich lat (zarówno spektakularne upadki firm,
które uprzednio uzyskały opinię bez zastrzeżeń, jak i ostatni kryzys finansowy)
nie przełożyły się na brak wiary w prawdziwość ujawnianych informacji niefinansowych, skoro do wyliczanych informacji finansowych, zweryfikowanych
niezbędnych do poznania rozwoju jednostki, jej wyników lub sytuacji. W przypadkach gdy skonsolidowane sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności jednostki dominującej są przedstawiane łącznie, właściwe może być zwrócenie większej uwagi na kwestie, które są istotne dla jednostek objętych konsolidacją traktowanych jako całość. Jednakże z uwagi na potencjalne obciążenie, jakie
może to stanowić dla małych i średnich jednostek, należy ustanowić przepis, zgodnie z którym państwa
członkowskie mogą zrezygnować z obowiązku przedstawiania informacji niefinansowych w sprawozdaniu z działalności takich jednostek”.
30 Patrz: A. Kamela-Sowińska, Sprawozdanie finansowe to także dane niefinansowe, op.cit., s. 18–19.
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przez biegłych rewidentów, świat gospodarczy i społeczeństwo częściowo utraciły zaufanie?
7. Czy wprowadzenie do sprawozdawczości nowej tematyki, i to o charakterze niefinansowym, wymagać będzie od rachunkowości nowych narzędzi pomiaru,
wyceny, opisu oraz raportowania?
8. Czy raportowanie informacji niefinansowych zrodzi problemy związane z gromadzeniem, ewentualnie wyceną i prezentacją danych w sprawozdawczości
finansowej, wynikające z podstawowego celu rachunkowości, jakim jest dostarczenie pożytecznej informacji finansowej umożliwiającej podejmowanie decyzji
na jej podstawie? Czego trzeba, aby sprawozdanie finansowe nie prezentowało
prawd mało ważnych i przeszło od prezentowania prawdziwych banałów do
prawdziwej użyteczności?
9. Czy istnieje zagrożenie, że podmioty nie będą chciały ujawniać informacji niefinansowych, uznając je za dane wrażliwe?
10. Czy uczynienie zadość wymaganiom sprawozdawczym wymusi tworzenie
nowej lub uporządkowanie istniejącej ewidencji (dokumentacji), zobiektywizowanie pomiarów (wiąże się z tym dobór miar) i kto w praktyce, w podmiocie będzie się tym zajmował?
Odpowiedzi na powyższe pytania odnaleźć można, co prawda – zaledwie częściowo, w wynikach badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów
w 2015 r., w niniejszym tekście uwzględnionego. Wiele z nich czeka dopiero na podjęcie badań, dzięki którym świat nauki może okazać się praktyce bardzo pomocny,
także w tym, by praktyka nie zapędziła się sama w przysłowiowy „kozi róg”.
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PRZYCZYNY STANDARYZACJI
RAPORTÓW NIEFINANSOWYCH

1. Wprowadzenie
Zakres i jakość informacji oraz ujawnienia sprawozdawcze stanowią istotny
element budowania relacji społeczno-ekonomicznych przedsiębiorstwa z otoczeniem i są przedmiotem rozważań teorii zorientowanych systemowo, określanych
mianem teorii otwartych systemów1. Pozwalają one wyjaśnić przyczyny zwiększonych ujawnień informacyjnych przedsiębiorstw, wychodzących poza sprawozdania finansowe i obejmujących dodatkowo kwestie środowiskowe oraz społeczne.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności opiera się w szczególności na teorii interesariuszy zakładającej, że przedsiębiorstwo ma związki z różnymi grupami, które
wpływają na jego działalność i pozostają pod jego wpływem2. W klasycznym ujęciu
cel ten odnoszony był do maksymalizacji ogółu korzyści czerpanych głównie przez
akcjonariuszy z kapitałów zaangażowanych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Obecnie postrzega się go szerzej i odnosi także do innych grup interesariuszy, co
powoduje, że celem przedsiębiorstwa staje się optymalizacja wartości dla interesariuszy, tj. osiągnięcie zrównoważonej wartości – korzyści otrzymywane przez
akcjonariuszy nie zmniejszają korzyści otrzymywanych przez innych interesariuszy.
1 Szerzej nt. teorii zorientowanych systemowo (systems-oriented theory) zob. C. M. Deegan, J. Unerman, Financial Accounting Theory, 2nd European ed., Mc Graw Hill Education, Maidenhead, Berkshire 2011;
W. R. Scott, The Adolescence of Institutional Theory, “Administrative Science Quarterly” 1987, vol. 32 (4),
s. 490–495; Ł. Matuszak, Raportowanie o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) za pomocą
narzędzia legitymizacji przedsiębiorstw, “Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, vol. 3, no. 1, s. 112–134.
2 R. E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing Inc., Boston
1984; F. Edward, R. W. Freeman, W. M. Evan, Corporate Governance: a Stakeholder Interpretation, “Journal of Behavioral Economics” 1990, vol. 19 (4), s. 337–359.
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Ze względu na różny zakres korzyści otrzymywanych przez interesariuszy, a także
odmienne ich postrzeganie i zakres wiedzy celowe wydaje się zwiększenie otwartości informacyjnej przedsiębiorstw, tj. ujednolicenie zasad raportowania, co niewątpliwie przyczyniłoby się do ograniczenia asymetrii informacji pomiędzy różnymi
grupami interesariuszy.
Praktyka przedsiębiorstw raportujących CSR (Corporate Social Responsibility) pokazuje, że stosują one odmienne standardy, co wynika z braku jednolitych
zasad występujących globalnie, kontynentalnie lub krajowo3. Pewne rozwiązania
w zakresieww. problemów wprowadza Dyrektywa 2014/95/UE4, której regulacje
państwa członkowskie zobligowane są wprowadzić do 6 grudnia 2016 r. w odniesieniu do jednostek interesu publicznego, tj. spółek notowanych na giełdach papierów
wartościowych, zakładów ubezpieczeń, banków i innych podmiotów uznanych za
ważne społecznie ze względu na charakter działalności, przekraczających na dzień
bilansowy kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego.
Jednostki te będą zobowiązane do ujmowania w sprawozdaniu z działalności informacji niefinansowych, niezbędnych do zrozumienia wyników i sytuacji jednostki.
Nie oznacza to jednak ujednolicenia zasad sporządzania raportów niefinansowych,
gdyż zgodnie z punktem 9 Dyrektywy 2014/95/UE jednostki objęte jej regulacjami
mogą opierać się na krajowych oraz unijnych zasadach ramowych, takich jak system ekozarządzania i audytu (EMAS), lub na międzynarodowych zasadach ramowych, spośród których można wymienić m.in. inicjatywę ONZ Global Compact,
wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, normę ISO 26000, GRI
(Global Reporting Intiative) lub inne uznane międzynarodowe zasady ramowe.
Celem opracowania jest analiza i weryfikacja przyczyn standaryzacji raportowania niefinansowego w świetle literatury przedmiotu oraz badań empirycznych.
W związku z tak określonymi założeniami postawiono dwie hipotezy badawcze:
1. Raporty niefinansowe stanowią istotne źródło informacji, wykorzystywane
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, dlatego ważna jest ich przejrzystość i porównywalność (H1).
2. W tym celu poddano analizie literaturę przedmiotu z zakresu raportowania CSR.
Potrzeba standaryzacji sprawozdań CSR dostrzegana jest przez podmioty
raportujące, które wykorzystują standardy międzynarodowe (H2).
Zob. Wyniki badań zaprezentowane w: V. Marakova, M. Lament, A. Wolak-Tuzimek, Reporting standards in socially responsible enterprises, “The Economic Annals – XXI Journal” 2015, no. 9–10,
s. 56–59.
4 Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large
undertakings and groups, Official Journal of the European Union L330/1.
3
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W celu weryfikacji hipotezy (H2) poddano analizie raporty CSR, zgłoszone do
GRI (Global Reporting Intiative) w latach 2010–2015.
Opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej – o charakterze teoretycznym – przedstawiono przegląd literatury przedmiotu na temat
przyczyn sporządzania raportów CSR oraz modeli raportowania informacji niefinansowych. W drugiej części – o charakterze empirycznym – przedstawiono
wyniki badań przeprowadzonych na grupie podmiotów sporządzających raporty
CSR, zgłoszone do GRI.

2. P
 rzyczyny i modele raportowania informacji
niefinansowych – przegląd literatury przedmiotu
Podstawową przyczyną sporządzania raportów niefinansowych jest komunikacja z interesariuszami, będąca, jak pokazują badania przeprowadzone przez
M. Lament5, szczególnie istotną w początkowym okresie raportowania. Aktualnie
oprócz komunikacji z interesariuszami, która wciąż pozostaje ważną przyczyną
raportowania CSR, wskazuje się na występowanie zależności pomiędzy raportowaniem CSR a poprawą wyników finansowych, zwiększeniem wartości marki czy
też poprawą wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa (tabela 1).
Tabela 1. Przyczyny raportowania CSR w ujęciu chronologicznym
Przyczyny raportowania CSR
Rok

Autor

komunikacja
z interesariuszami

zwiększenie
poprawa
zwiększenie
zyskowności oraz
wizerunku
wartości
minimalizacja
i reputacji
marki
ryzyka
przedsiębiorstwa

1990

M. D. Patten

+

+

1990

B. E. Ashforth
B. W. Gibbs

+

+

1991

M. Freedman
A. J. Stagliano

+

+

1996

W. T. Coombs
S. J. Holladay

+

1997

T. J. Brown
P. A. Dacin

+

Inne

+
+

M. Lament, CSR reporting in financial institutions, “Central European Review of Economic & Finance” 2016, vol. 12, no. 2, s. 32–37.
5
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Przyczyny raportowania CSR

Rok

Autor

zwiększenie
poprawa
zwiększenie
zyskowności oraz
komunikacja
wizerunku
wartości
minimalizacja
i reputacji
z interesariuszami
marki
ryzyka
przedsiębiorstwa

2004

S. O. Idowu
B. A. Towler

+

2004

O. Rourke

+

2004

A. Douglas
J. Doris
J. Brian

2006

M. E. Porter
M. R. Kramer

+

+

2007

J. D. Margolis
H. A. Elfenbein
J. P. Walsh

+

+

2007

S. O. Idowu
I. Papasolomon

+

2007

J. D. Margolis
H. A. Elfenbein
J. P. Walsh

2007

P. Jones
D. Comfort
D. Hillier

2007

M. E. Porter
M. R. Kramer

2008

G. Birth
L. Illia
F. Laurati
A. Zanparini

2008

O. Delbard

2008

L. Sweeney
J. Coughlan

2008

C. Adams

+

Inne

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

2009

Y. Gao

+

2009

A. W. Sutantoputra

+

2009

J. Vanhamme
B. Grobben

+

2009

R. Mullerat

+

2010

R. Chomvilailuk
K. Butcher

2010

M. Plumlee
D. Brown
R. M. Hayes
R. S. Marshall

+

+

+

+
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Przyczyny raportowania CSR
Rok

Autor

zwiększenie
poprawa
zwiększenie
zyskowności oraz
komunikacja
wizerunku
wartości
minimalizacja
i reputacji
z interesariuszami
marki
ryzyka
przedsiębiorstwa

2010

G. Aros
D. Crowther

+

2011

D. Hildebrand
S. Sen
C. B. Bhattacharrya

+

2011

R. Tewari

Inne

+

2012

M. Marais

2012

E. Dimson
O. Karakas
X. Li

+
+

2012

M. Lang
K. V. Lins
M. Maffett

+

2012

I. Pollach

+

2012

R. E. Hinson
P. Kodua

+

2012

C. Hoffmann
C. Fieseler

2014

V. Juscius
A. Sneideriene
R. Griauslyte

+
+

+
+

Źródło: opracowanie własne.

Udowodnienie wymienionych zależności nie jest zadaniem łatwym, a jednym z argumentów podważających wyniki badań może być niedostateczna przejrzystość informacji,wynikająca z luki regulacyjnej (brak odpowiednich regulacji
prawnych) oraz z niedoskonałości rynku, co potwierdziły badania przeprowadzone
przez Komisję Europejską6.

6 European Parliament, Committee on Employment and Social Affairs, Report on Corporate
Social Responsibility: promoting society’s interest and a route to sustainable and inclusive recovery
(2012/2097/INI), Brussels 2013, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//EN (15.05.2015); European Parliament, Committee of Legal Affairs, Report on Corporate Social Responsibility: accountable, transparent and responsible business behavior and sustainable growth (2012/2098/INI), Brussels 2013, http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//
EN (15.05.2015).
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Można wyróżnić dwa modele sprawozdawczości CSR:
–– dobrowolny, za którym opowiadają się głównie korporacje7,
–– obowiązkowy, za którym opowiadają się organizacje pozarządowe, grupy nacisku i związki zawodowe8.
Wśród autorów literatury przedmiotu można spotkać zarówno zwolenników,
jak i przeciwników wymienionych modeli raportowania CSR. Zwolennicy raportowania obowiązkowego najczęściej wskazują na promowanie społecznie odpowiedzialnych praktyk zarządczych9 oraz transparentność raportów10.
Przeciwnicy raportowania obowiązkowego równie często wskazują zaś na koszty
raportowania, związane zarówno z samym opracowaniem raportu, jak i monitorowaniem procesu sprawozdawczego11, oraz na użyteczność raportów – spełnianie
7 L. C. Rodriguez, J. LeMaster, Voluntary Corporate Social Responsibility Disclosure: SEC CSR Seal
of Approval, “Business & Society” 2007, no. 46, s. 370–384; J. Francis, D. Nanda, P. Olsson, Voluntary
Disclosure, Earnings Quality, and Cost of Capital, “Journal of Accounting Research” 2008, no. 46 (1),
s. 53–99; D. Dhaliwal, O. Z. Li, A. H. Tsang., Y. G. Yang, Voluntary non-financial disclosure and the cost
of equity capital: The case of corporate social responsibility reporting, “Working Paper University of Arizona” 2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1343453 (15.03.2016).
8 D. Doane, Market failure the case for mandatory social and environmental reporting, 2002, http://
www.hapinternational.org/pool/files/doanepaper1.pdf (10.03.2016); M. Maguire, The future of Corporate
Social Responsibility Reporting. The Frederick S. Pardee Center for the study of the Longer-Range Future,
Boston University, Boston 2011, http://www.bu.edu/pardee/files/2011/01/PardeeIIB-019‑Jan-2011.pdf
(15.03.2016); I. Ioannou, G. Serafeim, The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting, “Working Paper”, Harvard Business School, Harvard 2011, http://hbswk.hbs.edu/item/6691.html
(5.03.2016).
9 I. Ioannou, G. Serafeim, The Consequences…, op.cit., s. 56; M. E., Porter, M. R. Kramer, Creating
Shared Value: How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth, “Harvard
Business Review” 2011, vol. 89, s. 15–18.
10 J. Elkington, A. Spencer-Cooke, How do we measure up?, “Tomorrow” 1997, vol. 6 (1), s. 42–47;
R. Gray, Talking a long view on what we now know about social and environmental accountability and
reporting, “Issues in Social and Environmental Accounting” 2007, vol. 1 (2), s. 169–178; D. Doane, Corporate Spin: The Troubled Teenage Years of Social reporting, New Economics Foundation, London 2008;
T. A. DeSilva, Voluntary Environmental Reporting: The Why, What and How, 2008, http://researcharchive.linciln.ac.nz/dspace/bitstream/10182/928/3DeSolva.phd.pdf (15.05.2015); S. Lyndenberg, J. Rogers, D. Wood, From Transparency to Performance. Industry – Based Sustainability Reporting on Key
Issues, The Hauser Center for Nonprofit Organizations at Harvard University and Initiative for Responsible Investment, 2010, http://hausercenter.org/iri/content/uploads2010/05/IRI_Transparency-to-Performance.pdf (6.06.2015); R. Gray, J. Bebbington, Environmental Accounting, Managerialism and Sustainability: Is the Planet Safe in the Hands of Business and Accounting? w: Social and Environmental
Accounting, t. III, red. J. Gray, S. Bebbington, S. Gray, Sage Publications, Los Angeles–London–New
Delhi–Singapore–Washington 2010.
11 S. Schaltegger, Information Costs, Quality of Information and Stakeholder Involvement, “EcoManagement and Auditing” 1997, s. 87–97; CGA, Regulating Sustainability Reporting – Is a Mandatory
Approach Better than Voluntary One?, 2011, http://www.cga-canada.org/en-ca/ResearchReports/ca_
rep_2011-12_informed-view.pdf (4.06.2015); Centre for Strategy and Evaluation Services, Disclosure of
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jedynie minimalnych wymogów regulacyjnych przyczynia się do zaniedbywania
procesu gromadzenia i analizowania danych CSR, co prowadzi do niepożądanej
sytuacji, gdzie niska jakość informacji wypiera wysoką jakość informacji12.
Warto także zwrócić uwagę na to, że rozwój raportowania CSR powiązany jest
ze przemianami zachodzącymi w sprawozdawczości finansowej – sprawozdanie
finansowe zmieniało się pod wpływem rozwoju raportowania niefinansowego
– rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych i form ich prezentacji wpływało
na formę i zakres prezentacji sprawozdania finansowego13.
Analiza światowych trendów w zakresie raportowania CSR pokazuje, że spośród
140 krajowych standardów o charakterze zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym zidentyfikowanych w 30 krajach około 2/3 stanowią standardy obowiązkowe14. Zauważalna jest zatem potrzeba ujednolicenia zasad sporządzania raportów
CSR i przynajmniej częściowa ich standaryzacja, np. pod względem branżowym,
co pozwoliłoby na zachowanie elastyczności oraz indywidualnego charakteru
przedsiębiorstw. Trudno zgodzić się z poglądami Ch. Herzig oraz S. Schaltegger15
na to, iż spełnianie jedynie minimalnych wymogów regulacyjnych przyczynia się
do zaniedbywania procesu gromadzenia i analizowania danych CSR oraz prowadzi
do osiągania niskiej jakości informacji. Wprowadzenie obowiązku raportowania
informacji niefinansowych oraz ich odpowiednia standaryzacja przyczyni się do
poprawy jakości informacji, gdyż zapewni jednolitość prezentacji i porównywalność
danych. Nie musi także oznaczać, tak jak wskazują to Ch. Herzig oraz S. Schaltegger, zaniedbywania procesu gromadzenia i analizowania danych CSR. Zachowanie
transparentności i czytelności danych wymaga wręcz, aby nie wszystkie dane były
non-financial information by companies. Final report, 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/acconting/docs/non-financial-reporting/com_2013_207‑study_en.pdf (4.06.2015).
12 S. Schaltegger, Information Costs…, op.cit., s. 87–97; Ch. Herzig, S. Schaltegger, Corporate Sustainability Reporting. An overview, w: Sustainability Accounting and Reporting, red. S. Schaltegger, R. Bennett, R. Burritt, Springer, Dordrecht 2006.
13 Szerzej na ten temat zob. E. Walińska, Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego? „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, nr 82 (138), s. 151–165; A. Karmańska, The imperative of sustainable growth and reporting integration. The fourth era in the corporate reporting development, “Copernican Journal of Finance & Accounting” 2014, vol. 3, issue 2, s. 49–66; G. Michalczuk,
T. Mikulska, Znaczenie raportowania zintegrowanego w zmniejszaniu luki wartości przedsiębiorstwa,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 396, s. 105–112; A. Szadziewska, Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 75 (131), s. 95–123.
14 KPMG, United Nations Environment Programme, Global Reporting Intiative, University of Stollenbosch, Carrots and Sticks – Promoting transparency and sustainability. An update on trends in Voluntary and Mandatory Approaches to Sustainability Reporting, 2010, https://www.globalreporting.
org/resourcelibrary/Carrots-And-Sticks-Promoting-Transparency-And-Sustainability.pdf (4.06.2015).
15 Ch. Herzig, S. Schaltegger, Corporate Sustainability…, op.cit., s. 120–128.
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prezentowane w raportach zewnętrznych, zbyt duża ilość informacji jest bowiem
równie nieporządana, jak i jej brak.
Argumentem przemawiającym za standaryzacją raportów CSR są także wyniki
badań przeprowadzonych nt. przyczyn raportowania CSR przeprowadzone w 2013 r.
przez EY& Boston College Center for Corporate Citizenship16, z których wynika, że
najważniejszą przyczyną raportowania jest przejrzystość komunikacji z interesariuszami, na którą wskazały prawie wszystkie badane podmioty. Świadczy to o tym,
że raportowanie CSR stanowi istotny element polityki informacyjnej przedsiębiorstwa i jest postrzegane głównie jako element informacji.

3. Zasady raportowania CSR – wyniki badań
Celem tej części opracowania jest weryfikacja hipotezy (H2), stwierdzającej, że
potrzeba standaryzacji sprawozdań CSR dostrzegana jest przez podmioty raportujące, które w swoich działaniach wykorzystują standardy międzynarodowe.
W tym celu poddano analizie podmioty sporządzające raporty CSR w latach 2010–
2015 zgłoszone do GRI, w szczególności zaś ilość i strukturę raportów w podziale
na raporty sporządzone wg standardów GRI oraz raporty sporządzone wg innych
standardów, a także wg wielkości przedsiębiorstwa. Zasady klasyfikowania organizacji wg założeń GRI przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Zasady klasyfikacji organizacji wg założeń GRI
Wielkość organizacji

Zatrudnienie

Przychody

Suma bilansowa

SME

do 250 osób

do 50 mln EUR

do 43 mln EUR

Duże

powyżej 250 osób

powyżej 50 mln EUR

powyżej 43 mln EUR

MNE

powyżej 250 osób
(różnej narodowości)

powyżej 50 mln EUR

powyżej 43 mln EUR

Źródło: GRI.

Z przeprowadzonych badań wynika, że:
1. Podmioty sporządzają raporty CSR głównie wg wytycznych GRI. Zauważalna
jest jednak tendencja spadkowa, co wskazuje na popularność także innych niż
GRI wytycznych raportowania (tabela 3).
EY and Boston College Center for Corporate Citizenship, Value of sustainability reporting, 2013,
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Value_of_sustainability_reporting/$FILE/EY-Valueof-Sustainability-Reporting.pdf (5.07.2015).
16
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Tabela 3. Struktura raportów CSR w latach 2010–2015 wg rodzaju standardów
Wyszczególnienie

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Ilość

%

ilość

%

ilość

%

ilość

%

ilość

%

ilość

%

Raporty wg
standardów GRI

4084

76,2

3876

77,1

3541

79,8

3184

79

2726

80,3

2073 93,5

Raporty wg innych
standardów

1279

23,8

1090

22,9

895

20,2

846

21

667

19,7

144

6,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GRI, Sustainability Disclosure Database.

2. Podmiotami najczęściej raportującymi są duże przedsiębiorstwa. Ich udział
w strukturze podmiotów sporządzających raporty CSR wyniósł odpowiednio: w 2015 r. – 57,9%, 2014 r. – 64%, 2013 r. – 65,4%, 2012 r. – 64,9%, 2011 r.
– 66,6%, 2010 r. – 68,6%. Widać, że udział ten maleje, co świadczy o tym, że
rośnie znaczenie raportowania wśród innych podmiotów, głównie w MNE
(2015 r. – 31,4%, 2014 r. – 25,2%, 2013 r. – 24%, 2012 r. – 23,8%, 2011 r. – 22,5%,
2010 r. – 20% badanych podmiotów). W SME zauważalny jest wzrost ilości
sporządzanych raportów CSR, nie jest on jednak na tyle duży, aby wpływał
na zmiany w strukturze raportowania. Udział ten wyniósł odpowiednio: w 2015 r.
– 10,7%, 2014 r. – 10,8%, 2013 r. – 10,6%, 2012 r. – 11,3%, 2011 r. – 10,9%, 2010 r.
– 11,4% (wykres 1).
2015
2014
2013
Rok

Duże
2012

MNE
SME

2011
2010
0

20

40

60

80

100

Udział w %

Wykres 1. Struktura raportów CSR w latach 2010–2015 wg wielkości przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GRI, Sustainability Disclosure Database.
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3. Przedsiębiorstwa sporządzają raporty CSR nie tylko zgodnie z wytycznymi
GRI, widoczny jest bowiem wyraźny wzrost ilości raportów sporządzanych
wg innych wytycznych (wykres 2):
–– SME (2015 r. – 2,9%, 2014 r. – 2,8%, 2013 r. – 2,2%, 2012 r. – 2,3%, 2011 r.
– 1,9%, 2010 r. – 0,4% badanych podmiotów ogółem).
–– Duże przedsiębiorstwa (2015 r. – 13,3%, 2014 r. – 13,1%, 2013 r. – 12,5%,
2012 r. – 13,3%, 2011 r. – 12,5%, 2010 r. – 4,9% badanych podmiotów ogółem).
–– MNE (2015 r. – 7,6%, 2014 r. – 6,2%, 2013 r. – 5,4%, 2012 r. – 5,5%, 2011 r.
– 4,3%, 2010 r. – 1,1% badanych podmiotów ogółem).
800
700

Ilość raportów

600
500
Duże

400

MNE

300

SME

200
100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rok

Wykres 2. Raporty CSR sporzadzone wg innych standardów w latach 2010–2015 wg
wielkości przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GRI, Sustainability Disclosure Database.

4. Zakończenie
Prezentacja informacji niefinansowych pozwala zidentyfikować istotne dla
danego podmiotu zagadnienia i towarzyszące im ryzyko. Są to informacje dodatkowe, których nie widać wprost w sprawozdaniu finansowym. Zgodnie z zasadą
istotności – ujawnieniu powinny bowiem podlegać zdarzenia, które znacząco
wpływają na działalność i sytuację finansową przedsiębiorstwa. Jeżeli zatem jednostka nie identyfikuje zdarzeń środowiskowych i społecznych jako istotnych dla
swojej sytuacji finansowej oraz prowadzonej działalności, nie będzie ich prezento-
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wała także w sprawozdaniu finansowym. Stąd brak obowiązków publikacyjnych
w zakresie informacji niefinansowych należy postrzegać jako element przyczyniający się do powstawania asymetrii informacji.
Warto także zwrócić uwagę na to, że z punktu widzenia interesariuszy, w tym
inwestorów, ważne jest nie tylko samo raportowanie, ale także jego zakres i zasady.
Aby bowiem ograniczyć zjawisko asymetrii informacji, dane niefinansowe powinny
być prezentowane w odpowiedni sposób w ramach:
• zakresu – ważne jest określenie rodzaju informacji, które powinny być prezentowane. Niekorzystny jest zarówno brak informacji, jak i ich nadmiar. Stąd
należałoby określić, które informacje powinny podlegać ujawnieniom;
• formy – co zapewniłoby porównywalność ujawnień informacyjnych i ich transparentność;
• standardów, określonych np. branżowo.
Przeprowadzone badania literaturowe oraz empiryczne pozwoliły na zweryfikowanie postawionych hipotez:
1. Raporty niefinansowe stanowią istotne źródło informacji jako wykorzystywane
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, dlatego ważna jest ich przejrzystość i porównywalność (H1). Potwierdza to analiza literatury przedmiotu – informacje niefinansowe stanowią istotny element procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie,
stąd brak obowiązku ich raportowania przyczynia się do powstawania asymetrii informacji, gdyż różne podmioty posiadają informacje zróżnicowane pod
względem ich jakości. Aby ograniczyć zjawisko asymetrii informacji, należałoby wprowadzić obowiązek raportowania danych niefinansowych, a także
określić standardy sprawozdawczości niefinansowej.
2. Potrzeba standaryzacji sprawozdań CSR dostrzegana jest przez podmioty raportujące, które wykorzystują standardy międzynarodowe (H2).
Wynika to z badań przeprowadzonych wśród podmiotów sporządzających
raporty CSR – około 80% wszystkich raportów sporządzanych jest wg wytycznych
GRI, co powoduje, że należy je uznać za najbardziej popularne zasady raportowania. Oznacza to, że przedsiębiorstwa raportujące chcą, aby ich raporty były czytelne, transparentne, porównywalne i aby interesariusze mogli w pełni zaspokoić
swoje potrzeby informacyjne. Stanowi to zarazem przejaw dbałości o dobre relacje
z interesariuszami, którzy otrzymują zestandaryzowane dane, pomimo że przedsiębiorstwa nie są do tego zobligowane. Jednocześnie należy zauważyć, że w całym
badanym okresie występuje tendencja rosnąca w ramach sporządzania raportów
CSR wg innych wytycznych niż GRI – jest to argument przemawiający za tym,
aby określić zasady raportowania i wprowadzić standardy, wg których można by
było sporządzać raporty. Nie musi to być oczywiście jeden obowiązujący standard,
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należałoby jednak określić wzór raportu, który zapewniłby ich transparentność
i porównywalność.
Wychodzi temu na przeciw Dyrektywa 2014/95/UE, która co prawda obejmuje
swoim zakresem jedynie duże przedsiębiorstwa, bo zatrudniające powyżej 500
osób, niemniej jednak wypełnia lukę regulacyjną, co przyczyni się do poprawy
porównywalności wyników i zwiększy użyteczność informacji generowanych przez
przedsiębiorstwa sporządzające raporty CSR.
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EFEKTYWNOŚĆ CZY TEŻ
NIEEFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA
RYNKÓW FINANSOWYCH?

Monika Czerwonka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

HIPOTEZA RYNKÓW EFEKTYWNYCH
– UJĘCIE KRYTYCZNE

1. Wprowadzenie
Spór wokół efektywności rynków kapitałowych nie jest tematem nowym. Od
wielu lat istnieją w środowisku akademickim dwa poglądy, które albo przyznają
rację E. Famie i jego hipotezie rynków efektywnych, albo jej zaprzeczają, poszukując i dostarczając ciągle nowych dowodów na jej nieskuteczność. Spektakularnym
wydarzeniem było uhonorowanie w 2013 r. przez Królewską Szwedzką Akademię
Nauk nagrodą Nobla z dziedziny ekonomii trzech naukowców – E. Famy, L. P. Hansena oraz R. Shillera – za ich „empiryczne badania i analizy dotyczące wyceny
aktywów1”. W środowisku naukowym zawrzało, ponieważ od dawna wiedziano,
że profesor E. Fama i profesor R. Shiller to dwaj przeciwnicy w dyspucie dotyczącej efektywności rynku. Dlaczego zatem Komitet Noblowski podjął tak kontrowersyjną decyzję i czy można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to,
czy współczesne rynki kapitałowe są efektywne?
Na początku artykułu opisano hipotezę rynków efektywnych autorstwa E. Famy.
W następnych rozdziałach przedstawione zostaną argumenty przemawiające za
nieefektywnością rynków, tj. anomalie giełdowe oraz zjawisko nadmiernej zmienności kursów giełdowych.

1

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013/press.html (17.04.2016).
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2. Efektywność informacyjna rynku akcji
Rynek kapitałowy może być efektywny w sensie alokacyjnym, technicznym
oraz informacyjnym. Efektywność informacyjna rynku polega na tym, że zapewnia on szybki przepływ bieżących informacji między wszystkimi uczestnikami
rynku w taki sposób, że informacje są natychmiastowo uwzględniane w cenach
papierów wartościowych.
Zgodnie z założeniami klasycznej teorii finansów, rynek kapitałowy jest efektywny wówczas, gdy ceny aktywów odzwierciedlają wszelkie dostępne informacje
i uniemożliwiają inwestorom pokonanie rynku, czyli osiąganie ponadprzeciętnych
zysków. Teoria zakłada również, że inwestorzy są w pełni racjonalni i wyceniają
instrumenty finansowe według ich fundamentalnej wartości dzięki informacji
dostępnej w danym momencie. W chwili pojawienia się nowej informacji na rynku,
mogącej mieć wpływ na wycenę fundamentalną waloru, inwestorzy adekwatnie
ją wykorzystują, dokonując odpowiednich transakcji. Zgodnie z teorią, wszystkich uczestników rynku cechować powinna spójność w zakresie podejmowania
decyzji o kupnie waloru w sytuacji napływu pozytywnej informacji oraz sprzedaży instrumentu w momencie pojawienia się negatywnego komunikatu. W efekcie ceny walorów niemalże natychmiastowo powinny odzwierciedlać wszystkie
dostępne informacje.
Współczesne rozumienie teorii efektywnego rynku oparte jest na pracy E. Famy,
profesora Uniwersytetu w Chicago, nazywanego ojcem finansów neoklasycznych. Fama w 1970 r. zdefiniował rynek efektywny w sensie informacyjnym jako
„rynek w pełni odzwierciedlający wszelkie dostępne informacje”2. Kontrowersyjnym wydaje się sformułowanie „w pełni”, sugeruje bowiem ono, że E. Fama nie
dopuszcza odstępstw od efektywności rynkowej, czyli anomalii.
Badacz przyjął założenie, że równowaga rynkowa może być określona następującym równaniem:
E(!p j,t+1 |Φ t )=[1+E(!rj,t+1 |Φ t )]p j,t ,

(1)

gdzie E to wartość oczekiwana, pj,t oznacza cenę j-tej akcji w czasie t, p! j ,t+1 to zaś
zmienna losowa w czasie (t+1) określająca cenę akcji (wraz z reinwestycją pośrednich dochodów gotówkowych z akcji, które pojawiły się między okresem (t) a (t+1)),
E. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “The Journal of
Finance” 1970, vol. 25, no. 2, s. 383.
2
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rj,t+1 oznacza stopę zwrotu w czasie (t+1) równej (p j,t+1 − p j,t)/(pj,t), Φ t jest zaś zbiorem
informacji odzwierciedlonym w pełni w cenie akcji w czasie (t). Zgodnie z założeniem Famy p! j ,t+1 oraz r!j ,t+1 są zmiennymi losowymi w czasie (t)3.
Jeżeli rynek wykazuje efektywność w stosunku do zbioru informacji Φ t, to niemożliwa do przeprowadzenia jest strategia, która doprowadzi inwestora do uzyskania ponadprzeciętnej oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji niż ta osiągana
w równowadze na podstawie zbioru informacji Φ t. Niech xt+1 oznacza ponadprzeciętny dochód w czasie od (t) do (t+1), tj. różnicę pomiędzy realną ceną waloru
w chwili (t+1) a jego oczekiwaną ceną również w okresie (t+1), prognozowaną
w czasie (t) na podstawie zbioru informacji Φ t. Wówczas4:

(

)

x j,t+1 = p j,t+1 − E p! j,t+1|Φ t ,

(2)

wtedy rynek jest efektywny, jeśli

(

)

E x! j,t+1|Φ t = 0 .

(3)

Odpowiednio można zapisać powyższą definicję, nawiązując do stóp zwrotu.
Niech zj,t+1 oznaczać będzie dodatkowy zysk uzyskany w okresie (t+1) powyżej
wartości oczekiwanej zysku w momencie (t), zrealizowany na podstawie zbioru
informacji Φ t, wówczas:
z j,t+1 = rj,t+1 − E(!rj,t+1 | Φ t ),

(4)

wtedy rynek jest efektywny, jeśli

(

)

E z! j,t+1|Φ t = 0 .

(5)

Powyższe równania zakładają, że, bazując na posiadanym zbiorze informacji
Φ t, w krótkim okresie nie jest możliwe uzyskiwanie stopy zwrotu wyższej niż oczekiwana dla zadanego poziomu ryzyka. Zakłada się natomiast, że wszelkie odchylenia od wartości oczekiwanej występują losowo, prawdopodobieństwo realizacji
zysków niższych lub wyższych od oczekiwanych jest zaś takie samo.
W literaturze dotyczącej finansów przyjmuje się, że H. Roberts jako pierwszy
wprowadził formy efektywności informacyjnej w 1967 r. w trakcie jednej z debat
3
4

E. Fama, Efficient Capital Markets…, op.cit., s. 384.
Ibidem, s. 385.
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zorganizowanych przez Uniwersytet w Chicago5. Badacz zaproponował podział
na słabą, silną i półsilną formę efektywności informacyjnej rynków kapitałowych6.
Koncepcja została zaakceptowana przez Famę i rozwinięta w 1970 r. W kolejnych
latach podział efektywności informacyjnej na trzy formy ze względu na zakres
informacji stał się integralną częścią teorii rynków efektywnych. Klasyfikacja
ta miała na celu wyznaczenie etapów, które mają prowadzić do pełnej efektywności rynku. Etapy te charakteryzują się różnymi czynnikami, m.in. wyznaczają
możliwości prognozowania stóp zwrotu w stosunku do posiadanych informacji.
Spełnienie poszczególnych etapów decyduje o kwalifikacji danego rynku kapitałowego do danej formy efektywności.
W przypadku słabej efektywności ceny akcji odzwierciedlają wszystkie informacje zawarte w przeszłych cenach danej akcji. Na tym poziomie efektywności
ceny akcji cechuje błądzenie losowe i niemożliwe jest osiąganie ponadprzeciętnych
zysków przez analizowanie kształtowania się cen z przeszłości. Słaba efektywność
rynku kapitałowego zaprzecza zatem adekwatności wykorzystania analizy technicznej do prognozowania przyszłych trendów na rynku. Głównym założeniem słabej
efektywności informacyjnej jest zachowywanie się stóp zwrotu zgodnie z modelem
błądzenia przypadkowego. Błądzenie losowe oznacza proces stochastyczny charakteryzujący się niezależnymi przyrostami. Uproszczona wersja modelu błądzenia losowego przedstawia się następująco7:
p t = p t−1 + ε t ,

gdzie składnik ε t jest niezależnym w czasie szumem losowym posiadającym jednakowy rozkład IID (independently and identically distributed), pt oznacza cenę waloru
w czasie (t), pt – 1 zaś cenę waloru w czasie (t – 1). Błądzenie losowe utożsamiane
jest zatem z brakiem zależności kolejnych zmian cen od zmian cen w przeszłości.
Pomiędzy obserwowanymi zmianami cen walorów autokorelacja nie występuje.
Zgodnie z zachodzeniem słabej efektywności, jedynie pojawienie się losowo nowej
(pozytywnej bądź negatywnej) informacji może zmienić cenę instrumentu w kierunku nieprzewidywalnym8.
M. Ciołek, Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 35.
H. Roberts, Statistical Versus Clinical Prediction of Stock Market Prices, “Center for Research
in Security Prices” 1967, University of Chicago, s. 20.
7 J. Czekaj, M. Woś, J. Żarnowski, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 35–36.
8 M. Pesaran, A. Timmerman, Predictability of stock returns: robustness and economic significance,
“Journal of Finance” 1995, vol. 50, no. 4, s. 1201.
5
6

Hipoteza rynków efektywnych – ujęcie krytyczne

63

Efektywność półsilna oznacza, że ceny papierów wartościowych odzwierciedlają wszystkie opublikowane informacje i że w takiej sytuacji inwestor nie ma
żadnej możliwości osiągania ponadprzeciętnego zysku poprzez analizowanie
i korzystanie z publikowanych danych oraz informacji pochodzących np. z gazet
lub raportów rocznych spółek. W przypadku testowania tej formy efektywności
wykorzystywane są wskaźniki analizy fundamentalnej, które weryfikują to, czy
ceny rzeczywiście zawierają w sobie wszystkie istotne informacje i czy rzeczywiście nie zachodzi możliwość przewidzenia zmiany cen w przyszłości.
Trzecią i najmocniejszą formą efektywności rynku jest forma silna. W tym
przypadku zakłada się, że w cenach rynkowych akcji są już zawarte wszystkie
możliwe do uzyskania informacje – zarówno te opublikowane, jak i te, które nie
są ujawniane, a więc np. te, o których normalnie wiedziałby tylko zarząd spółki
lub jej menedżerowie. W takiej sytuacji inwestorzy nie mogą pokonać rynku za
sprawą żadnej dodatkowej informacji9.
Zdaniem E. Famy, wyniki badań empirycznych, którymi się zajmował, potwierdzają prawdziwość hipotezy o efektywności słabej i półsilnej, brak było natomiast
dowodów na prawdziwość hipotezy o efektywności silnej.
Krytyka dotycząca hipotezy rynków efektywnych opiera się na następujących
argumentach:
–– założenie dotyczące pełnej racjonalności inwestorów uważa się za wątpliwe,
biorąc pod uwagę argumenty przedstawicieli nurtu behawioralnego (kwestia
ograniczonej racjonalności, błędy poznawcze i heurystyki),
–– na rynkach występują anomalie giełdowe, które świadczą o tym, że inwestorzy
są w stanie pokonać rynek i osiągać trwale wyższe stopy zwrotu, niż wynikałoby to ze stosowania klasycznych modeli typu CAPM,
–– na rynkach mamy do czynienia z nadmierną zmiennością cen akcji10, która,
podobnie jak anomalie giełdowe, nie znajduje uzasadnienia na podstawie klasycznych modeli finansowych.

9 M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012,
s. 133.
10 R. Shiller używa określenia speculative bubbles – bańki spekulacyjne, por. http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013/shiller-lecture.pdf (12.01.2016).
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3. Anomalie w kształtowaniu się kursów akcji
Wraz z rozwojem wiedzy naukowej klasyczna teoria finansów przestała
być satysfakcjonującym wyjaśnieniem obserwowanych ruchów cen instrumentów finansowych. W literaturze na temat finansów behawioralnych pojawiły się
dowody na występowanie wielu odstępstw od efektywności rynku, tzw. anomalii, w kształtowaniu się kursów giełdowych. Anomalia to sytuacja umożliwiająca
osiąganie dodatnich ponadprzeciętnych stóp zwrotu lub technika bądź strategia
sprzeczna z założeniami teorii rynku efektywnego. Są to zatem to takie zmiany
cen walorów na giełdzie, które dzięki możliwości ich częściowego przewidywania
umożliwiają osiągniecie zysku ponadprzeciętnego, czyli wyższego niż ten, który
wynikałby z relacji ryzyka i dochodu w modelu CAPM na rynku efektywnym11.
Wyróżnić można następujące anomalie:
–– Anomalie sezonowe, czyli np.
• efekt weekendu, który polega na statystycznie niższej stopie zwrotu w poniedziałki niż w inne dni tygodnia;
• efekt stycznia, który polega na statystycznie wyższej stopie zwrotu w styczniu niż w przypadku pozostałych miesięcy w roku;
• efekt końca dnia, który polega na regularnym występowaniu ponadprzeciętnych stóp zwrotu dla transakcji dokonywanych pod koniec sesji giełdowej.
Występowanie efektu końca dnia oznacza, że transakcje przeprowadzane
pod koniec sesji giełdowej przynoszą średnio lepsze wyniki inwestycyjne
w porównaniu do transakcji przeprowadzanych we wcześniejszych godzinach sesji giełdowej12.
Anomalie sezonowe występują nie tylko na rynku akcji, ale również na rynku
surowców, w tym metali szlachetnych13.
–– Anomalie wynikające z charakterystyki spółki, np.
• efekt małej spółki, czyli ponadprzeciętna stopa zwrotu z akcji firm o niskiej
kapitalizacji;
M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse…, op.cit., s. 152.
Por. Ł. Pokojski, Analiza występowania efektu końca dnia dla akcji spółek należących do indeksu
WIG20, w: Kierunki rozwoju współczesnej nauki o finansach, red. M. Czerwonka, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2016, s. 85.
13 K. Borowski, Analysis of selected seasonality effects in market of barley, canola, rough rice, soybean oil and soybean meal future contracts, “Journal of Economics and Management” 2015, vol. 21 (3),
s. 73–89; K. Borowski, Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na rynku srebra w okresie
30.10.2003–31.12.2013, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2015, vol. 937,
no. 1, s. 5–26.
11

12
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•

wskaźnik cena/zysk – anomalia polegająca na wyższej stopie zwrotu z akcji
o niskich wartościach C/Z niż z akcji o wysokich wartościach C/Z;
• wskaźnik cena/wielkość księgowa – anomalia polegająca na wyższej stopie
zwrotu z akcji o niskich wartościach C/WK niż z akcji o wysokich wartościach C/WK.
Nadreaktywność i subreaktywność rynków kapitałowych.

4. Anomalie sezonowe
Przykładem anomalii sezonowych jest rozkład miesięcznych stóp zwrotu.
W kolejnych miesiącach roku występują różne średnie stopy zwrotu, które na rynku
efektywnym nie powinny tworzyć żadnych powtarzających się, a tym bardziej
przewidywalnych schematów. Anomalia rozkładu miesięcznych stóp zwrotu
polega na tym, że obserwowalne są pewne powtarzające się prawidłowości dotyczące zmian cen wybranych walorów lub wartości indeksów. Może to przyjmować
różną postać: na przykład w niektórych miesiącach zwroty są zawsze dodatnie lub
ujemne, innym razem pojawia się ciąg kilku miesięcy o malejącej lub rosnącej stopie zwrotu. Ważne jest, by zjawisko to występowało systematycznie, co umożliwia
jego przewidywanie. Najlepiej udokumentowanym w literaturze przykładem anomalii w miesięcznych stopach zwrotu jest tak zwany efekt stycznia. W miesiącu
tym średnie stopu zwrotu są dodatnie, a co więcej, są to średnio najwyższe stopy
zwrotu spośród wszystkich miesięcy14.
Jako jedno z uzasadnień efektu stycznia, związane bardziej z określeniem
efekt końca roku, podaje się chęć zmniejszenia podatku od dochodów kapitałowych. Oznacza to, że na koniec roku inwestorzy sprzedają akcje, które w ostatnim
okresie straciły na wartości. Stracony majątek mógłby być w takiej sytuacji przeciwwagą wobec dochodu podlegającego opodatkowaniu. Powstająca w ten sposób
presja sprzedaży, która narasta na koniec roku, spycha ceny papierów wartościowych w dół, często poniżej wartości rzeczywistej. W kolejnym roku, w styczniu
presja zanika, a inwestorzy chętnie kupują niedowartościowane akcje, co powoduje silny wzrost kursów na giełdzie15. Za wiarygodnością hipotezy o wyprzedaży
akcji w grudniu w celu uniknięcia płacenia podatków przemawia również fakt, że
14 S. Mehdian, M. J. Perry, Anomalies in US equity markets: a re-examination of the January effect,
“Applied Financial Economics” 2002, vol. 12, no. 2, s. 141.
15 K. Johnston, The influence of tax-loss selling by individual investors in explaining the January effect,
“The Quarterly Journal of Business and Economics” 1996, vol. 35, no. 2, s. 15.

66

Monika Czerwonka

w Wielkiej Brytanii oraz w Australii zaobserwowano ponadprzeciętne stopy zwrotu
w pierwszym miesiącu roku podatkowego (Wielka Brytania – kwiecień, Australia
– lipiec)16. Oznacza to, że nie we wszystkich krajach rok podatkowy tożsamy jest
z rokiem kalendarzowym, lecz mimo tego na rynkach kapitałowych tych państw
może występować efekt stycznia.
Istnieje jeszcze inne przypuszczalne wytłumaczenie efektu stycznia, odnoszące
się do zarządzających portfelami, a związane ze sposobem ich wynagradzania.
Oczywiste jest, że im wyższe są wyniki inwestycyjne menadżerów, tym wyższe
stają się ich zarobki, zależność ta określana jest jednak dokładnie przez system
motywacyjny charakterystyczny dla danej firmy. Menedżerowie dokonują rekonstrukcji portfeli na koniec roku tak, by ich prowizja była największa, sprzedając
akcje przynoszące straty. Natomiast w nowym roku będą chętniej wybierać akcje
firm ryzykownych o wyższej oczekiwanej stopie zwrotu, odkupując cześć akcji
w celu rekonstrukcji portfela17.

5. Anomalie fundamentalne
Anomalie fundamentalne są to anomalie związane z charakterystyką danej
spółki, w szczególności z danymi o charakterze ekonomiczno-finansowym. Przykładem tego rodzaju anomalii jest efekt małych spółek, zwany także efektem kapitalizacji, który po raz pierwszy został opisany w 1977 roku w pracach Basu i Banza,
gdzie wykazano, że kapitalizacja spółki oraz stosunek ceny do zysku w większym
stopniu tłumaczy wysokość stopy zwrotu niż współczynnik beta z modelu CAPM18.
Na podstawie tych badań sformułowano hipotezę, że mniejsze firmy, to znaczy
firmy o stosunkowo niskiej wartości rynkowej, przynoszą większe zyski niż firmy
większe o takim samym ryzyku lub podobnym wskaźniku beta (β). Efekt wielkości
spółki badano w różnych krajach, we wszystkich uzyskano dodatnią premię dla
portfeli małych firm względem dużych – największe wystąpiły na rynku japońskim (5,7%) oraz australijskim (1,2%)19.

A. Szyszka, Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych na tle rynków dojrzałych, AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 62.
17 D. C. Porter, G. E. Powell, D. Weaver, Portfolio rebalancing, institutional ownership and the small
firm January effect, “Review of Financial Economics” 1996, vol. 5, no. 1, s. 19.
18 E. Dimson, Stock market anomalies, Cambridge University Press, Cambridge 1988, s. 47.
19 M. J. Brennan, Y. Xia, Assesing asset pricing anomalies, “The Review of Financial Studies” 2001,
vol. 14, no. 4, s. 905.
16
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Uzasadnieniem tego zjawiska może być to, że inwestowanie w małe firmy związane jest z dodatkowym ryzykiem, które rzadziej występuje w przypadku większych przedsiębiorstw. Może to być mniejsza dostępność informacji lub mniejsza
stabilność ekonomiczna spółki. Wolno więc założyć, że nadzwyczajny zysk z inwestycji w akcje małych firm staje się premią za dodatkowe ryzyko20.
Według Nofsingera, efekt małych spółek widoczny jest wtedy, gdy rynek jako
całość odnotowuje wzrosty, wówczas małe spółki cechują się wobec rynku wyższymi stopami zwrotu niż średnie. Podobna zależność nie zachodzi jednak w przypadku bessy21.
Shleifer i Summers podają behawioralne wyjaśnienie efektu małej spółki, twierdząc, że jest on efektem działań drobnych inwestorów, którzy mają większy udział
w obrotach małymi spółkami niż w przypadku spółek o dużej kapitalizacji. Ich
działania, jako mniej doświadczonych i słabiej poinformowanych, powodują większą i mniej efektywną zmienność cen akcji takiej spółki22.

6. Nadreaktywność i subreaktywność
rynków kapitałowych
Zjawisko autokorelacji kursów zostało szeroko udokumentowane w literaturze dotyczącej finansów behawioralnych, dając początek hipotezie nadmiernej
(overreaction) i nie- dostatecznej (underreaction) reakcji cen na rynku. Wywołało
to gwałtowny sprzeciw ze strony zwolenników efektywności rynku, przekonanych
o błądzeniu losowym kursów giełdowych (random walk) oraz braku możliwości
prognozowania rynku.
Nadmierna i niedostateczna reakcja cen aktywów oznacza odchylenie kursów od poziomu uznawanego za normalny, czyli taki, w ramach którego wszelkie
dostępne informacje zawarte są w cenie rynkowej.
Zgodnie z hipotezą efektywnego rynku, nowe informacje powinny być natychmiast odzwierciedlane w cenie papierów wartościowych. Niedostateczna reakcja
sugeruje natomiast, że ceny akcji niewystarczająco szybko reagują na nowe wiadomości ogłaszane przez daną spółkę. Takie spowolnione przyswajanie przez
A. Damodaran, Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset,
John Wiley and Sons, Nowy Jork 2002, s. 154.
21 J. R. Nofsinger, The impact of public information on investors, “Journal of Banking and Finance”
2001, vol. 25, no. 7, s. 1360.
22 A. Shleifer, L. Summers, The noise trader approach to finance, “The Journal of Economic Perspectives” 1990, vol. 4, no. 2, s. 19.
20
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inwestorów nowych informacji powoduje kontynuację trendu, czyli pozytywną
autokorelację stóp zwrotu w okresie do jednego roku. Potwierdzają to badania
N. Jegadeesha i S. Titmana, którzy udokumentowali występowanie zjawiska kontynuacji krótko- i średnioterminowych stóp zwrotu23.
N. Jegadeesh i S. Titman zauważyli, że na rynku akcji można mieć do czynienia ze zjawiskiem niedoszacowania informacji trafiających na rynek. W rezultacie
ceny akcji zmieniają się dopiero po upływie kilku miesięcy od ogłoszenia negatywnych lub pozytywnych informacji na temat zysków danego przedsiębiorstwa.
Inwestorzy reagują zaś niedostatecznie szybko na pewnego rodzaju wiadomości,
a późniejsza korekta tej niewystarczającej reakcji powoduje zjawisko kontynuacji
stóp zwrotu. Strategią, która wykorzystuje fakt kontynuacji krótko- i średnioterminowych stóp zwrotu, jest strategia zwana momentum.
Nadmierna reakcja cen na informacje wywołuje natomiast odwrotną tendencję w kształtowaniu się kursów akcji na rynku kapitałowym. De Bondt i Thaler24
zaobserwowali zjawisko negatywnej autokorelacji stóp zwrotu w okresie od 3 do
5 lat. Akcje „przegrywające” (losers) stają się z biegiem czasu akcjami „wygrywającymi”, z kolei akcje, które w przeszłości cechowały się ponadprzeciętną stopą
zwrotu (winners), po upływie 3–5 lat tracą na wartości. Nadmierna reakcja wynika
z błędnej wyceny akcji spółek. Firmy, dostarczając inwestorom kolejno pozytywnych lub negatywnych informacji, sprawiają, że ich akcje stają się przeszacowane lub
niedoszacowane. Inwestorzy popadają w nadmierny optymizm albo w przesadny
pesymizm w stosunku do wyników danej spółki, a taka zagregowana reakcja uczestników rynku powoduje, że akcje odbiegają od swoich wartości fundamentalnych.
Fama, broniąc swojego stanowiska w kwestii efektywności rynków kapitałowych, twierdzi, że obserwowane zarówno krótko-, jak i długoterminowe anomalie występujące na rynku kapitałowym są jedynie kwestią przypadku25. Jego
zdaniem nadmierna reakcja cen na informacje jest tak samo często spotykana, jak
reakcja niedostateczna. W rezultacie więc kontynuacja ponadprzeciętnych stóp
zwrotu jest równie powszechnym zjawiskiem jak regresja cen do wartości średniej.
Ponadto E. Fama twierdzi, że odwracanie się kursów w długim okresie czasu jest
23 N. Jegadeesh, S. Titman, Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock
Market Efficiency, “Journal of Finance” 1993, vol. 48, s. 65–91; N. Jegadeesh, S. Titman, Profitability of
Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations, “Journal of Finance” 2001, vol. 56 (2),
s. 699–720.
24 W. F. M. De Bondt, R. Thaler, Does the Stock Market Overreact?, “Journal of Finance” 1985, vol. 40,
s. 793–805.
25 E. F. Fama, Market Efficiency, Long-term Returns, and Behavioral Finance, “Journal of Financial
Economics” 1998, vol. 49 (3), s. 283–306.
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zjawiskiem nietrwałym i zanika przy drobnych zmianach parametrów modeli. Tym
samym ojciec finansów klasycznych broni hipotezy efektywnego rynku, twierdząc,
że aby ją odrzucić, wymagane byłoby stworzenie nowego, lepszego, potwierdzonego
badaniami empirycznymi modelu kształtowania się cen na rynku,. Taki alternatywny model musiałby wyjaśnić, dlaczego ci sami inwestorzy, którzy nadmiernie
reagują na pewnego rodzaju wydarzenia, wykazują jednocześnie niedostateczną
reakcję na innego rodzaju informacje.

7. Nadmierna zmienność cen akcji
Badania drugiego laureata Nagrody Nobla z 2013 r., R. Shillera, profesora Uniwersytetu Yale oraz przedstawiciela nurtu behawioralnego w finansach, zanegowały klasyczne podejście do finansów oraz efektywność rynków. Wykazał on, że
rynki efektywne nie zachowują się w sposób racjonalny, a inwestorzy popełniają
błędy w sposób systematyczny. Shiller udowodnił26, że zmienność cen akcji obserwowana na giełdzie wielokrotnie przewyższa zmienność wartości bieżącej oczekiwanych dywidend. Dochód z tytułu posiadania akcji zwykłej pochodzi z dwóch
źródeł – zmiany ceny akcji w okresie inwestowania oraz dywidend27. Wydłużanie
się okresu inwestowania powoduje, że zmiana cen akcji przestaje mieć znaczenie w określaniu wartości, a jedynym źródłem dochodu z akcji stają się wypłacane dywidendy. W związku z tym w modelach efektywnego rynku zakłada się,
że aktualny kurs akcji jest równy sumie zdyskontowanych dywidend płaconych
w przyszłości. Aby określić kształtowanie się cen na rynku efektywnym, należałoby oszacować dywidendy otrzymywane w przyszłości. R. Shiller przeprowadził
badania na zmianach wartości indeksu S&P 500 w latach 1871–2000. Okazało się,
że w badanym okresie wartość bieżąca dywidend charakteryzowała się niewielką
zmiennością, wahania kursów były natomiast niezwykle gwałtowne (rysunek 1).
Nie udało się wytłumaczyć owej nadmiernej zmienności kursów giełdowych
na podstawie klasycznych teorii, dlatego też Shiller podjął się próby skorzystania z wiedzy oferowanej przez badawczy reprezentujących nowy nurt w zakresie
finansów behawioralnych.

26 R. Shiller, Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividend?,
“American Economic Review” 1981, vol. 71; R. Shiller, Market Volatility and Investor Behavior, “American Economic Review” 1990, vol. 80; R. Shiller, Irrational Exuberance, Princeton University Press,
Princeton 2000.
27 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 90.
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Rysunek 1. Kształtowanie się wartości indeksu S&P 500 w porównaniu z kształtowaniem
się wartości bieżących dywidend
Źródło: R. Shiller, Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton 2000, s. 186.

Nadmierna zmienność kursów giełdowych znajduje wytłumaczenie dzięki
hipotezie mówiącej o tym, że inwestorzy w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych stosują różnego rodzaju heurystyki czy też podlegają systematycznym
błędom poznawczym. Jednym z przykładów może być wykorzystanie prawa małych
liczb, czyli wnioskowania o populacji generalnej na podstawie małej próby danych28.
Inwestorzy obserwujący wzrost dywidendy wypłacanej przez spółkę zakładają, że
trend wzrostowy utrzyma się również w następnym okresie. To błędne myślenie
inwestorów powoduje przeszacowanie ceny akcji w stosunku do jej wartości fundamentalnej. Tymczasem kurs akcji wzrasta aż do momentu ogłoszenia faktycznych danych, przeważnie niższych niż oczekiwane.
Nadmierna pewność siebie to kolejny przykład błędu poznawczego inwestorów, którzy zbyt ufają własnym umiejętnościom prognostycznym, ignorując ważne
informacje publiczne. Optymistyczne informacje prywatne, niczym nieuzasadnione,
skłaniają do nadmiernego entuzjazmu, wpływając na zmienność cen na rynkach.
Przytoczone przez Shillera przykłady zachowań inwestorów wiążą się z koncepcją racjonalności ograniczonej H. A. Simona29. Mówi ona o tym, że pojemność
28 A. Cieślak, Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących
w nowoczesnej teorii finansów, „Materiały i Studia NBP” 2003, nr 165, s. 17.
29 H. A. Simon, A Behavioral Model of Rational Choice, “The Quarterly Journal of Economics” 1955,
vol. 69, s. 99–118.
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ludzkiego umysłu jest zbyt mała w stosunku do napotykanych problemów, aby
mogły być one rozwiązywane w sposób obiektywny i racjonalny. Ludzie natrafiają
na różnego rodzaju ograniczenia czasowe, co oznacza, że w czasie przeznaczonym
na podjęcie decyzji albo nie są w stanie uzyskać dostępu do wszystkich istotnych
dla danego problemu informacji, albo nie są zdolni do ich dokładnego przetworzenia. Ponadto jednostki spotykają się z ograniczeniami technologicznymi, które nie
pozwalają na analizę informacji w sposób umożliwiający dokładne wyznaczenie
prawdopodobieństwa celem optymalizacji wyborów. Oznacza to, że ludzie są co
najwyżej racjonalni w sposób ograniczony. Nie potrafią bowiem dowolnie maksymalizować użyteczności i w konsekwencji nie szukają alternatywy optymalnej,
a jedynie wystarczająco dobrej (zasada satysfakcji)30.
Krytyka hipotezy rynków efektywnych zaprezentowana przez Shillera opiera
się zatem na badaniach z zakresu finansów behawioralnych świadczących o nieracjonalności jednostek, która z kolei rzutuje na nieefektywność samych rynków
finansowych.

8. Zakończenie
Trwająca od wielu lat debata pomiędzy E. Famą a R. Shillerem na temat efektywności rynku trwa31. W grudniu 2013 r. Shiller w wywiadzie dla szwedzkiej
telewizji SVT stwierdził, że Fama prawdopodobnie uległ zjawisku dysonansu
poznawczego. „Badania zaprzeczają efektywności rynku. Co zatem robisz, kiedy
wykładasz na Uniwersytecie w Chicago (gdzie wykładały takie osobistości jak
Milton Friedman)? To tak jakby ksiądz odkrył, że Bóg nie istnieje. Nie możesz
z tym żyć. Musisz znaleźć sposób, aby ten fakt zracjonalizować i udowodnić swoją
rację”32.Zdaniem Shillera, Fama ma fundamentalnie różny od niego światopogląd.
Fama wierzy bowiem w efektywność rynków i racjonalność inwestorów, Shiller
wskrzesza natomiast pojęcie zwierzęcych instynktów, zaproponowane już przez
J. M. Keynesa w 1936 r. Twierdzi, że powinniśmy odnowić nasze pojęcie na temat
faktycznego działania gospodarki, w której ludzie kierują się nie tylko racjonalnymi
pobudkami natury ekonomicznej, lecz także swymi zwierzęcymi instynktami.
Bazując na odkryciach z dziedziny finansów behawioralnych, Shiller podkreśla to,
H. A. Simon, Models of Man, Wiley, New York 1957, s. 261.
Allen K., Nobel prize-winning economists take disagreement to whole new level, “The Guardian”,
10.12.2013.
32 http://www.theguardian.com/business/2013/dec/10/nobel-prize-economists-robert-shiller-eugenefama (za: Guardian, 2013) (11.01.2016).
30
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że „natura wyposażyła ludzi nie tylko w rozum, ale też obdarzyła ich podświadomością, która nieraz kieruje ich działaniami bez liczenia się ze zdrowym rozsądkiem i racjonalną analizą sytuacji”33.
Co zatem chciała pokazać Królewska Szwedzka Akademia Nauk, przyznając
największe światowe wyróżnienie z zakresu ekonomii dwóm naukowcom o tak przeciwstawnych poglądach? Z pewnością był to kolejny ukłon w stronę przedstawicieli
finansów behawioralnych (po przyznanej w 2002 r. Nagrodzie Nobla D. Kahnemanowi za wdrożenie badań psychologicznych do dziedziny nauk ekonomicznych). Drugi płynący stąd wniosek może wskazywać na chęć podkreślenia tego,
że brakuje w finansach jednego, powszechnie akceptowanego podejścia metodologicznego i merytorycznego, które opisywałyby złożone mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i działania samych inwestorów. Badacze pozostają
zmuszeni do zastosowania w finansach podejścia synkretycznego, charakteryzującego się tym, że przy wyjaśnianiu bardzo skomplikowanych zjawisk finansowych
będziemy akceptować współistnienie często sprzecznych poglądów wywodzących
się z dorobku różnych nauk34.
Okazuje się bowiem, że rzeczywistość rynków finansowych nie jest tak jasna
i prosta, jak przedstawiają to modele i hipotezy klasycznych finansów. Tak samo
niejasna i niełatwa w modelowaniu jest ludzka natura, która nie chce podążać utartym schematem homo oeconomicus i wymusza włączenie elementów behawioralnych do oceny zachowań jednostek.
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Andrzej Łączak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

POZAEKONOMICZNE CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI
INFORMACYJNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

1. Wprowadzenie
Niespodziewane wahania kursów walut, spadki i wzrosty akcji na giełdzie czy
wreszcie kryzys gospodarczy, którego nikt wcześniej nie przewidział, rodzą szereg
pytań. Czy dane finansowe będące w powszechnym obiegu są wiarygodne i prawdziwe? Czy istnieje możliwość manipulowania tymi danymi? Jaką rolę w kształtowaniu wskaźników i postaw odgrywają informacje pozaekonomiczne? Czy wreszcie
można ocenić, jakiego typu informacje wywierają większy wpływ na rynki finansowe – ekonomiczne czy pozaekonomiczne?
Etymologicznie informacja wywodzi się z łacińskiego informatio, które oznacza
wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie1. Współcześnie zaś może być rozpatrywana w trzech aspektach. W aspekcie syntaktycznym, kiedy analizowana jest ilość
informacji, jakie mogą być potencjalnie zawarte w wiadomości – wówczas można
ją definiować jako miarę, ilość lub jako dane. W aspekcie pragmatycznym rozpatrywana jest przydatność-wartość informacji zawartej w komunikacie ze względu
na realizowany przez nadawcę cel. Wartość ta zależy bowiem od tego, czy zwiększa ona prawdopodobieństwo osiągnięcia przyjętych założeń, czy też wręcz przeciwnie je zmniejsza, a wówczas możemy mówić o dezinformacji (M. Lubański).
Z kolei aspekt semantyczny informacji pozwala mówić o jej znaczeniu i zawartości2.

A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1992, s. 337.
2 Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/informacja;3914686.html (15.02.2016).
1
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Teoria informacji nawiązuje do aspektu syntaktycznego – w jej ramach bada się
bowiem, jaka ilość informacji zawiera się w pewnym zbiorze wiadomości. Odnosząc to do ekonomii, można stwierdzić, że informacja to dane występujące jako
czynnik wpływający na racjonalność decyzji człowieka.

2. Efektywność informacyjna rynków finansowych
Pojęcie efektowności pochodzi natomiast od łacińskiego słowa effectivus (‘skuteczny’)3. Efektywny to zatem skuteczny, sprawny i taki, który osiąga zakładany cel.
Efektywna informacja jest zbiorem danych, które pozwalają podjąć racjonalną
i skuteczną decyzję, umożliwiającą osiągnięcie celu. Problem pojawia się wówczas,
kiedy mamy do czynienia z wieloma nadawcami informacji i wieloma odbiorcami,
różnymi miejscami nadania i otrzymania informacji, różnym jej czasem nadania
i otrzymania, a przede wszystkim różnymi celami, które chcą osiągnąć nadawcy
i odbiorcy. Jak przedstawić efektywność bądź nieefektywność rynków finansowych
w gąszczu czynników mierzalnych – ekonomicznych – i niemierzalnych – pozaekonomicznych. Istnieje wiele metod oceny niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa4. Odnoszą się one do oceny wartości nieekonomicznych funkcjonujących
w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa. Niemniej ważną rolę odgrywają także
informacje pozaekonomiczne, pochodzące spoza przedsiębiorstwa. Stworzenie
więc ich spójnego modelu wydaje się być bardzo trudne.
Informacja w świecie współczesnym urasta do rangi jednego z głównych czynników kształtujących świadomość ekonomiczną. Związki między informacją a rynkami finansowymi były badane głównie w założeniu, że informacja ekonomiczna
jest rzeczywistym, autentycznym i prawdziwym odzwierciedleniem sytuacji na rynkach finansowych. Co jednak należy zrobić w przypadku, gdy informacja nie jest
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski…, op.cit., s. 216.
M.in. współczynnik Stassmana, model Skandia (M. Bartnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość
i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Katowice, Katowice 2001; A. Michna,
Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, http:// www.paba.org.pl/publikacje/koncepcje kapitału intelektualnego.pdf, dostęp: 15.02.2016); strategiczna karta wyników (R. Kaplan, D. Norton, Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, Harvard Business Review, February 2004;
H. R. Friedag, W. Schmidt, My Balanced Scoredcard, C. H. Beck, Warszawa 2003); model Sveiby’ego
(K. E. Sveiby, Measuring intangibles and intellectual capital – an emerging first standard, http://www.sveiby.com, (15.02.2016); K. E. Sveiby, The New Organization Wealth, Berrett-Koehler Publ., San Francisco
1997; L. Zbiegień-Maciąg, Pracownicy jako kapitał, „Personel” 2002, nr 1); model Technology Broker,
wskaźnik Q. Tobina; wewnętrznie wytworzony „googwill” (M. Dobija, Kapitał ludzki i intelektualny
w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 1).
3
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czystą relacją, odzwierciedleniem rzeczywistości, a jej interpretacją? Z. Polański
pisał o kruchości rynku, polegającej na tym, że na rynkach finansowych notowane są instrumenty, które nie występują w materialnej postaci, a swoje istnienie
opierają na obietnicy złożonej przez emitenta inwestorowi5. Sytuacja ta wywołuje
dużą niestabilność rynku. Można tu bowiem zaryzykować stwierdzenie, że rola
czynników pozaekonomicznych wzrasta wprost proporcjonalnie do oddalania się
wartość księgowej przedsiębiorstwa od wartości giełdowej – a wartość przedsiębiorstwa opiera się przecież na zaufaniu.
Informacje pozaekonomiczne, mogące wywrzeć wpływ na przedsiębiorstwa
i rynki finansowe, można podzielić na kilka grup. Zaliczana jest do nich jakość
prawa, sytuacja polityczną, sprawy obyczajowe czy wreszcie stan zdrowia właścicieli
oraz członków zarządu. Należy także wziąć pod uwagę to, czy informacje pozaekonomiczne są ujawniane dobrowolnie czy też w sposób niedobrowolny. Zakładając, że wartość przedsiębiorstwa opiera się na zaufaniu inwestorów, każdy z wyżej
wymienionych powodów może doprowadzić do spadku wartości przedsiębiorstwa
bez względu na osiągany przez nie wynik finansowy.
Przepisy międzynarodowe kładą zbyt mały nacisk na regulacje dotyczące informacji pozaekonomicznych6. W 1999 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania
w zakresie usług finansowych, który miał na celu poprawę funkcjonowania ogólnoeuropejskich rynków kapitałowych do roku 2005. Podejmowane później próby
harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na giełdzie oraz informacji dotyczących emisji innych papierów wartościowych dotyczyły głównie danych finansowych7.

3. Przejrzystość informacji biznesowych
Znaczenie informacji w stosunkach ekonomicznych było przedmiotem wielu
badań8. Do ważnych informacji ekonomicznych możemy zaliczyć te, które są eleB. Pietrzak, Z. Polański, System finansowy w Polsce, red. B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2003, s. 23.
6 E. García-Meca, I. Martínez, The use of intellectual capital information in investment decisions: An
empirical study using analyst reports, “International Journal of Accounting” 2007, vol. 42 (1), s. 57−81.
7 Directive 2004/109/EC; Directive 2001/34/EC.
8 J. Cherny. Financial statements are messages that need a context to be better understood, “International Journal of Disclosure & Governance” 2014, vol. 11, s. 161–176; C. S. Armstrong, W. R. Guay,
J. P. Weber, The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting, “Journal of Accounting and Economics” 2010, vol. 50, s. 179–234; M. E. Barth, K. Schipper, Financial Reporting Transparency, “Journal of Accounting, Auditing & Finance” 2008, vol. 23, s. 173–190;
5
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mentem sprawozdania finansowego, np. rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie
zmian w kapitale własnym czy rachunek przepływów pieniężnych. Jak natomiast
zdefiniować informacje niefinansowe, ważne z punktu widzenia rynków finansowych? Ten typ informacji jest rozpatrywany jako „wszystkie informacje ujawnione
poza sprawozdaniem finansowym przez przedsiębiorstwo”9. Badania pokazują,
że wpływ informacji niefinansowych na rynki finansowe wzrasta systematycznie
w miarę postępującej globalizacji, wzrostu konkurencyjności i postępu technologicznego10. W przypadku sporządzania przewidywań analitycy finansowi, szacując
przyszłe zyski przedsiębiorstwa, muszą opierać się głownie na informacjach niefinansowych11, które mogą mieć decydujący wpływ na wyniki finansowe. Wśród
głównych czynników pozafinansowych badacze wskazują głównie na system
ochrony akcjonariuszy i inwestorów, jakość egzekwowania prawa, znaczenie rynków kapitałowych oraz kulturę12. Przedsiębiorstwa chętniej ujawniają informacje
pozaekonomiczne dotyczące spraw zewnętrznych, takich jak np. lojalność klientów,
niż informacje dotyczące spraw wewnętrznych, odnoszących się np. do prowadzonych badań czy wykształcenia kadry13. Analizy sprawozdań finansowych pokazują jednak, że od XXI wieku przedsiębiorstwa coraz chętniej ujawniają informacje
niefinansowe14. Czynią to w sposób wybiórczy. Przedstawiając informacje niefinansowe, chcą wpłynąć na zwiększenie cen akcji lub zmniejszenie kosztów pozy-

R. A. McEwen, J. E. Hunton, Is analyst forecast accuracy associated with accounting information use?
“Accounting Horizons” 1999, vol. 13 (1), s. 1−16.
9 S. W. G. Robb, L. E. Single, M. T. Zarzeski, Non-financial disclosures across Anglo-American countries, “Journal of International Accounting, Auditing & Taxation” 2001, vol. 10 (1), s. 71−83.
10 S. Beretta, S. Bozzolan, A framework for the analysis of firm risk communication, “The International
Journal of Accounting” 2004, vol. 39 (3), s. 265−288.
11 A. Vanstraelen, M. T. Zarzeski, S. W. Robb, Corporate non-financial disclosure practices and financial analyst behavior across three European countries, “Journal of International Financial Management
and Accounting” 2003, vol. 14 (3), s. 249−278.
12 R. Orens, N. Lybaert, Does the financial analysts' usage of non-financial information influence the
analysts' forecast accuracy? Some evidence from the Belgian sell-side financial analyst, “The International Journal of Accounting” 2007, vol. 42, s. 240–241; R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Schleifer,
R. W. Vishny, Law and finance, “Journal of Political Economy” 1998, vol. 106 (6), s. 1113−1155; R. La Porta,
F. Lopez-de-Silanes, A. Schleifer, What work in securities laws, “Journal of Finance” 2006, vol. 61 (1),
s. 1−32; C. Leuz, D. Nanda, P. D. Wysocki, Earnings management and investor protection: An international comparison, “Journal of Financial Economics” 2003, vol. 69 (3), s. 505−527.
13 S. Bozzolan, F. Favotto, F. Ricerri, Italian annual intellectual capital disclosure, “Journal of Intellectual Capital” 2003, vol. 4 (4), s. 543−558; J. Guthrie, R. Petty, Intellectual capital: Australian annual
reporting practices, “Journal of Intellectual Capital” 2000, vol. 1 (3), s. 241−251.
14 W badaniu zidentyfikowano 71 informacji niefinansowych, które były brane pod uwagę w raportach finansowych przedsiębiorstw. Badania pokazały, że znaczenie informacji niefinansowych szczególnie wzrasta w latach 2003–2005, R. Orens, N. Lybaert, Does the financial…, op.cit., s. 254.
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skiwania kapitału15. Analitycy finansowi nie przedstawiają wszystkich dostępnych
informacji niefinansowych – unikają tych, które uchodzą za mniej wiarygodne
i nie wpływające pozytywnie na obraz przedsiębiorstwa. Zjawisku temu próbuje
przeciwdziałać OECD, które stwierdza, że przedsiębiorstwa powinny zapewniać
terminowe i rzetelne ujawnianie informacji na temat wszystkich istotnych spraw,
w tym sytuacji finansowej, wyników, własności i zarządzania16. Podstawą właściwego funkcjonowania rynków finansowych są aktualne i dokładne informacje
dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. Bez tej wiedzy akcjonariusze nie
mogą bowiem podejmować racjonalnych decyzji.

4. W
 spółczesne czynniki determinujące
efektywność informacyjną
Niezwykle skomplikowany rynek finansowy, na którym poszczególne dane
rynkowe mają coraz mniejszą siłę oddziaływania, sprawia, że informacja wyrasta
do rangi wartości samej w sobie. „Twarde” dane z rynków finansowych coraz słabiej oddziałują na rynek w zderzeniu z informacjami pozafinansowymi. Wśród
informacji pozaekonomicznych wzrasta rola informacji nie związanych z przedsiębiorstwem (dotyczących np. jego zasobów intelektualnych, posiadanych dóbr niematerialnych itp.). Analizując sytuację polityczną w globalnym świecie, trudno nie
zauważyć bezpośredniego związku pomiędzy poglądami politycznymi a kształtem
stanowionego prawa czy wdrażaniem polityki ekonomicznej etc. Rolę swoistych
wyroczni pełnią dzisiaj agencje ratingowe. Gospodarka ratingowa zdominowana
jest rzez trzy agencje – Standard&Poor’s, Moody’s i Fitch, które wspólnie kontrolują ponad 90% ryku17. Każda agencja stosuje własny system ocen, chociaż metoda
zapisu jest identyczna. Ocena ratingu wyrażana jest znakiem literowym z dołączeniem znaku „–„ lub „+”, w przypadku zaś agencji Moody’s cyfr od 1 do 3. Ponadto
każda ocena uzupełniania jest szacunkową prognozą jej zmian w najbliższych latach.
Ocena następuje w skali trójstopniowej – pozytywna, stabilna i negatywna. Rating
państw jest przeprowadzany na dwóch poziomach – inwestycyjnym oraz spekulacyjnym. Poziom inwestycyjny odnosi się do instrumentów dłużnych o niskim
E. García-Meca, I. Martínez, The use of intellectual capital information in investment decisions: An
empirical study using analyst reports, “International Journal of Accounting” 2007, vol. 42 (1), s. 57−81.
16 OECD (2004). OECD Principles of Corporate Governance.
17 A. Sarnik-Sawicka, Wpływ działalności międzynarodowych agencji ratingowych na stabilność systemu finansowego, w: Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemu finansowego, red. J. Żabińska, AE, Katowice 2010, s. 79.
15
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lub umiarkowanym ryzyku, a poziom spekulacyjny dotyczy papierów dłużnych
o wysokim ryzyku.
Tabela 1. Oznaczenia międzynarodowego ratingu długoterminowego stosowane przez
największe agencje ratingowe: Standard&Poor’s, Fitch i Moody’s
S&P

Fitch

Moody’s

Opis znaczenia oceny
Poziom inwestycyjny

AAA

AAA

Aaa

Najwyższa zdolność emitenta do wywiązywania się z podjętych zobowiązań
finansowych

AA+
AA
AA–

AA+
AA
AA–

Aa

Bardzo duża zdolność emitenta do wywiązywania się z podjętych zobowiązań

A+
A A–

A+
A A–

A1
A2
A3

Wysoka zdolność emitenta do wywiązywania się z podjętych zobowiązań
przy jednoczesnej wrażliwości na niekorzystne warunki zewnętrzne

BBB+
BBB
BBB–

BBB+
BBB
BBB–

Baa1
Baa2
Baa3

Wystarczająca zdolność płatnicza emitenta do wywiązywania się z podjętych
zobowiązań przy jednoczesnie większej wrażliwości na niekorzystne warunki
zewnętrzne

Poziom spekulacyjny
BB+
BB
BB–

BB+
BB
BB–

Ba1
Ba2
Ba3

Emitent dysponuje wystarczającą zdolnością płatnicza, ale mogą wystąpić
zaburzenia w terminowej obsłudze długu

B+
B
B–

B+
B
B–

B1
B2
B3

Emitent obecnie jest w stanie sprostać zobowiązaniom finansowym, ale stoi
w obliczu zakłóceń w obsłudze długu

CCC

CCC

Caa

Zdolność płatnicza emitenta jest zagrożona. Do terminowej obsługi długu
wymagane są korzystne warunki ekonomiczne i finansowe

CC

CC

Ca

Zdolność płatnicza emitenta jest bardzo zagrożona lub wstrzymał się on już
od wywiązywania ze zobowiązań

C

C

C

Emitent już zalega z regulowaniem zobowiązań, ale wypłata zobowiązań jest
jeszcze częściowo kontynuowana

D

DDD
DD
D

D

Emitent stracił zdolność do terminowego regulowania zobowiązań lub ogłosił
upadłość

Źródło: opracowanie własne.

Informacje przekazywane przez agencje ratingowe w znaczący sposób wpływają na gospodarkę światową. Zaliczenie ich do określonej grupy wywiera silny
wpływ na zachowania inwestycyjne prywatnych podmiotów i kształtuje konkretne zachowania18. Na przykład, zgodnie z prawem obowiązującym w Niem18

Die Aussagekraft von Ratings und Ranking, “Die Bank”, 7.12.2009.
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czech, papiery rządowe zakupione przez ubezpieczyciela lub fundusze emerytalne
muszą mieć rating o wartości co najmniej BBB od agencji S&P, Fitch lub porównywalnej Baa3 od Moody’s19. Istnieje przekonanie, że oceny ratingowe są gwarancją
jakości inwestowania w papiery wartościowe. Analiza kryteriów oceniania i sposobu pracy agencji ratingowych pokazuje, że oceny są dokonywane przez niewielkie zespoły bazujące na oficjalnych informacjach, które często budzą wątpliwości
co do ich prawdziwości. Agencje nie prowadzą własnych badań, a konsekwencje publikacji ratingów są ogromne. Banki, przedsiębiorstwa, a czasem też rządy
państw uzależniają swoje decyzje od oceny ratingowej. Ich jakość budzi jednak wiele
wątpliwości. Żadna z agencji nie tyle nie przewidziała ani jednego kryzysu gospodarczego, ile za sprawą cyklicznie publikowanych ocen oceny wręcz przyczyniły
się do niego20. Nie dostrzeżono bowiem ryzyka kryzysu meksykańskiego z 1994 r.
i w Azji południowo-wschodniej z 1997 r. W światowym kryzysie gospodarczym
sprzed kilu lat agencje przydzielały najwyższe oceny AAA niepewnym papierom
wartościowym, co przyczyniło się do globalnego kryzysu systemu finansowego.
To, że agencje ratingowe były opłacane przez emitentów tychże papierów, może
wskazać przyczynę tak wysokich ocen. Ponadto agencje doradzają emitentom, jak
otrzymać rating AAA. Powoduje to konflikt interesów i podważa wiarygodność
ocen. Wysoka ocena papierów wartościowych powoduje wzrost popytu i ceny, emitenci są więc zainteresowani uzyskaniem dla emitowanych produktów strukturyzowanych jak najwyższej oceny. Przykładowo Lemann Brothers na krótko przed
upadkiem legitymował się najwyższą oceną AAA. Podważyło to zaufanie do firm
ratingowych wśród wielu ekonomistów i polityków i zaowocowało pracami nad
przepisami dotyczącymi rejestracji i kontroli agencji21. Agencjom zakazano świadczenia tym samym podmiotom usług doradztwa, a następnie wystawiania im ocen.
Nie wpłynęło to jednak na zmniejszenie wątpliwych decyzji wydawanych przez
agencje. Ponownie naraziły się na krytykę po znacznym obniżeniu ratingu Grecji
w 2010 r. (później dotyczyło to także Portugalii i Włoch). Kolejnym kontrowersyjnym krokiem było obniżenie w lipcu 2011 r. przez agencje Moody’s ratingu Portugalii o cztery stopnie do Ba2. Oceny te były krytykowane m.in. przez Wolfgang
Schauble, ówczesnego ministra finansów Niemiec, który stwierdził, że jest zaskoczony takim ratingiem, tym bardziej, że rząd Portugalii przystąpił do reform, które
W. Petersdorft, Ch. Siedenbiedel, Die Diktatur der Notengeber. “Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
19.06.2011.
20 EU Komission keilt gegen Moody’s, “Borsen Zeitung”, 7.07.2011.
21 Unia Europejska utworzyła w czerwcu 2011 r. Europejski Urząd Nadzoru Rynków Papierów Wartościowych, któremu mają podlegać wszystkie agencje ratingowe w UE, W. Orłowski, My tylko oceniamy.
„Polityka” 2011, nr 30; Brussel will Ratingsaufsicht mit Biss, „Borsen Zeitung”, 4.06.2010.
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uzyskały wsparcie EU i MFW w łącznej kwocie 90 mld euro22. Podobnie przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso stwierdził, że ocena ratingowa jest błędna.
Przykładem dyskusyjnych decyzji może być rating Polski z początku 2016 roku,
ogłoszony przez dwie agencje ratingowe. Standard&Poor’s obniżyła dla Polski długoterminowy rating kredytowy w walucie obcej z „A–„ do „BBB+”. Oznacza to,
że Polska znalazła się w najniższej grupie ratingów inwestycyjnych. Agencja obniżyła także długo- i krótkoterminowy rating w walucie krajowej z A/A–1 do A/A–2.
Zmieniła też jednocześnie perspektywę ratingu z pozytywnej na negatywną23.
Z kolei agencja ratingowa Fitch potwierdziła dotychczasowy rating na poziomie
„A–„ podczas gdy agencja Moody’s nie opublikowała przeglądu ratingu dla Polski.
Z raportu Standard&Poors wynika, że przyczyną obniżenia ratingu nie były
powody makroekonomiczne, lecz polityczne. W uzasadnieniu agencja napisała, że
obniżenie ratingu nastąpiło na skutek obniżenia oceny perspektywy zmian instytucjonalnych w Polsce. Zdaniem agencji propozycje legislacyjne nowego rządu
w Polsce osłabiają niezależność najważniejszych instytucji krajowych. Jako przykład
podano zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych24.
Obniżenie perspektywy ratingu z pozytywnej na negatywną oparto natomiast
na przypuszczeniu zakładającym, że będzie postępował proces ograniczenia niezależności, wiarygodności i skuteczności działania kolejnych instytucji w Polsce.
Wszystkie obawy, które zawiera raport, są bezpośrednio lub pośrednio związane
z przejęciem władzy w Polsce przez PiS. Jednocześnie też wskazano, że wskaźniki
makroekonomiczne są dość stabilne, sytuacja makroekonomiczna bardzo zrównoważona. Z jednej strony istnieje sprawnie funkcjonujący system bankowy i dobra
jakość instytucji, z drugiej zaś wysokie zadłużenie zewnętrzne, stosunkowo niski
poziom PKB per capita i dość wysoka wartość długu publicznego. Skutki obniżenia
ratingu były natychmiastowe. Choć decyzja o obniżeniu zastała podjęta na skutek
argumentów pozaekonomicznych, spowodowała znaczny wzrost kursów walut.
Kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,48 zł, czyli najwyższy od 4 lat, kurs USD/PLN
osiągnął natomiast wartość 4,10 zł, najwyższą od 2003 r. Złoty osłabł także znacznie w stosunku do szwajcarskiego franka, za którego płacono 4,10 zł.
Agencja Fitcha, druga obok Standards&Poor’s, która wydała raport, położyła
w swej ocenie w pierwszej kolejności nacisk na czynniki ekonomiczne, aczkolwiek
nie zapomniano także o względach pozaekonomicznych. Według jej raportu, ryzyko
22 A. Schuddenmage, Kritik am Meinungsmonopol wachst, “Deutsche Bundesbank Bulletin”,
6.07.2011, nr 28.
23 Pełny raport znajduje się na stronie https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/
view/type/HTML/id/1563201
24 https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/1563201
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wzrostu lub spadku ratingu jest obecnie zrównoważone, co gwarantuje stabilną
perspektywę rozwoju. Jako możliwą w przyszłości przyczynę obniżenia ratingu
lub jego perspektywy wskazano poluzowanie polityki fiskalnej, która mogłaby
pogłębić nasz dług publiczny, a w dalszej kolejności osłabić wiarygodność polityczną i gospodarczą25. Wskazano ponadto, że korzystnie na sytuację makroekonomiczną mogłyby wpłynąć obniżenie zadłużenia zagranicznego, szybszy wzrost
gospodarczy, a także większe przekonanie wobec tego, że niskie deficyty i spadek
relacji długu publicznego do PKB są trwałe. Agencja prognozuje, że deficyt sektora
finansów publicznych w tym i przyszłym roku wyniesie 3,0% PKB. Zauważono
przy tym, że istnieje pewne ryzyko wyższego deficytu, związanego z realizacją
wszystkich obietnic wyborczych PiS. Dostrzeżono również, że ustawy zmieniające
funkcjonowanie mediów publicznych i Trybunału Konstytucyjnego są postrzegane
jako zmiana systemu podziału i równowagi władz w Polsce, co może w przyszłości
rodzić negatywne konsekwencje dla rynków finansowych. Nie uznano jednak, by
był to wystarczający argument do obniżenia ratingu26. Agencja Standard&Poor’s
używała podobnych argumentów, obniżając w 2012 r. rating Węgier. Obniżenie
oceny uzasadniano decyzjami instytucjonalnymi rządu Orbana. W przypadku
Polski agencja zachowała się jednak w sposób dość niestandardowy. Zwyczajowo
agencje zmieniają bowiem najpierw perspektywę na negatywną, a dopiero na drugim etapie obniżają rating. Polska natomiast posiadała w ocenie Standard&Poor’s
perspektywę pozytywną.

5. Zakończenie
Informacje niefinansowe są wykorzystywane przez analityków finansowych,
inwestorów i organy regulacyjne, rządy oraz wszystkich innych inwestorów27. Systematycznie wzrasta rola informacji niefinansowych w ocenie wartości rynków
kapitałowych. Czynniki pozaekonomiczne stają się decydujące w kształtowaniu
sytuacji na rynkach finansowych, a wskaźniki makroekonomiczne niestety w coraz
mniejszym stopniu wpływają na rynki finansowe. Najlepszym tego przykładem jest
Pełny tekst jest publikowany na stronie internetowej agencji: https://www.fitchratings.com/jsp/
general/login/Login.faces
26 https://www.fitchratings.com/jsp/general/login/Login.faces
27 C. Marston, A. Polei, Corporate reporting on the Internet by German companies, “International
Journal of Accounting Information Systems” 2004, vol. 5 (3), s. 285−311; S. N. S. N. Vandemaele, P. G. M. C.
Vergauwen, A. J. Smits, Intellectual capital disclosure in The Netherlands, Sweden and the UK: A longitudinal and comparative study, “Journal of Intellectual Capital” 2005, vol. 6 (3), s. 1469−1930.
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działalność agencji ratingowych. Obecnie wielu polityków, ekonomistów i badaczy
uważa, że agencje ratingowe, wywierając decydujący wpływ na sytuację rynkową,
zasadzają swoje oceny na wątpliwych podstawach, często pozaekonomicznych.
Wręcz oskarża się agencje o to, że ich decyzje są arbitralne28. Padają także zarzuty
dotyczące tego, że agencje przeprowadzają swoje oceny według potrzeb ważnych
zleceniodawców. Często także wystawiają oceny grzecznościowe29.
Na ocenach ratingowych jedni tracą, a inni zyskują. Miliardowe kredyty dla
Hiszpanii stały się powodem obniżenia ratingu przez Moody’s. Agencja obniżyła wiarygodność kredytową o trzy stopnie co spowodowało wzrost rentowności 10‑letnich pożyczek hiszpańskich, która wzrosła do 7%. Hiszpania nie zdołała
samodzielnie uratować banków, w związku z czym była zmuszona do zaciągnięcia miliardowych kredytów. Obniżenie ratingu przyczyniło się zatem do wzrostu
dochodów kredytodawców30.
Badania dotyczące działalności agencji ratingowych pokazują, jak przedstawia
się znaczenie i wpływ informacji nieekonomicznych na rynki finansowe. Unaocznia
to skalę możliwości oddziaływania i sieć sprzecznych interesów. Im wyższy rating,
tym wyższa wiarygodność i tańsza pożyczka. Wysoka pozycja państwa w ocenie
agencji ratingowych jest sygnałem dla inwestorów, którzy w ten sposób dowiadują
się, że, kupując obligacje, mogą na nich zarobić. Z kolei państwa z tzw. Śmieciowym ratingiem, chcąc zaciągnąć kredyt, muszą zaoferować lepsze warunki i zgodzić się na wyższe koszty obsługi długu.
Wpływ informacji nieekonomicznych na rynki finansowe wymaga dalszych
badań. Analiza działalności samych tylko agencji ratingowych pokazuje, jak
wielkie znaczenie i oddziaływanie mogą mieć informacje niefinansowe. Ponadto
badaniem powinny zostać objęte również motywy i intencje wykorzystywania
informacji niefinansowych.
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PROBLEM INFORMACJI CENOTWÓRCZYCH
W KONTEKŚCIE NOWYCH UNIJNYCH
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH SPÓŁEK
PUBLICZNYCH

1. Wprowadzenie
3 lipca 2016 r. we wszystkich państwach członkowskich UE zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie
wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)
– Market Abuse Regulation (MAR)1. Wkrótce cała odpowiedzialność za identyfikację, analizę i raportowanie informacji cenotwórczych zostanie przeniesiona
na zarządy spółek publicznych2. Z uwagi na równoczesne zaostrzenie sankcji spółki
publiczne będą musiały znacznie więcej niż dotychczas poświęcać uwagi obowiązkom informacyjnym.
Oprócz naszkicowania najważniejszych obowiązków informacyjnych spółek
publicznych głównym celem artykułu będzie ukazanie potencjalnych trudności
i zagrożeń zwiazanych z poprawnym rozpoznaniem i publikacją informacji cenotwórczych. Kluczowym elementem analizy stanie się także przedstawienie problemu
Rozporządzenie nr 596/2014 uchwalone 16 kwietnia 2014 r. (DzUrz UE L 173/1 z 12.06.2014, s. 1).
Spółka publiczna to taka spółka akcyjna, której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana;
zob. art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako u.o.p.)
(DzU 2013, poz. 1382).
1
2
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racjonalności inwestorów we współczesnych teoriach ekonomicznych. Uzupełnieniem artykułu będą wnioski z badań i ankiet przeprowadzonych na kongresach
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

2. Istota i rodzaje obowiązków informacyjnych
Spółki publiczne zobowiązane są do publikowania informacji związanych z ich
bieżącą działalnością, mogących mieć wpływ na rynkową wycenę instrumentów
finansowych3, aby w ten sposób zapewnić wszystkim posiadaczom papierów tego
samego rodzaju (swoim akcjonariuszom) jednakowe traktowanie w takich samych
okolicznościach4. Obecnie spółki publiczne spełniają ten obowiązek, przekazując raporty (bieżące, okresowe lub informacje poufne5) za pomocą notyfikowanej
agencji informacyjnej do organu nadzoru rynku6, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości7. Warto podkreślić, że równy i powszechny
dostęp inwestorów do informacji w tym samym czasie, przy kojarzeniu ofert zbycia i nabycia instrumentów finansowych, jest jedną z kluczowych cech regulowanego rynku giełdowego8.
Obowiązki informacyjne i przejrzysta polityka zapewniają spółkom publicznym nie tylko dobre relacje z akcjonariuszami i środowiskiem opiniotwórczym,
lecz także znacząco poprawiają transparentność i efektywność informacyjną rynku
kapitałowego. Rynki bardziej transparentne rozwijają się lepiej, bo większe obowiązki informacyjne oznaczają potencjalnie lepszą ochronę interesów inwestorów9.
Skutecznie realizowane obowiązki informacyjne przeciwdziałają zjawisku selek-

3 J. Jastrzębski, O unijnym kontekście regulacji informacji poufnych w prawie rynku kapitałowego
– zakres obowiązku informacyjnego i dopuszczalność opóźnienia publikacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 1, s. 5.
4 Art. 20 u.o.p.
5 Są to określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące (…) instrumentów finansowych, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych (…); zob. art. 7
ust 1a MAR.
6 Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
7 Por. art. 56 i art. 58 u.o.p. oraz http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi/ (1.02.2016).
8 Art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako u.o.i.f.)
(DzU 2014, nr 0, poz. 94).
9 Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego, Raport UKNF, luty 2011, s. 3.
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tywnego ujawniania informacji10, asymetrii informacyjnej i negatywnej selekcji11,
zmniejszając ryzyko insider tradingu12 oraz tych zdarzeń, które mogą zostać odebrane jako manipulacje13. Dzięki obowiązkom informacyjnym kurs akcji w możliwie największym stopniu odzwierciedla sytuację ekonomiczną emitenta.
Prawidłowe spełnianie obowiązków informacyjnych wpływa na wzrost zaufania inwestorów wobec rynku14. Spadek kosztów monitorowania rynku i pozyskiwania informacji sprawia, że inwestorzy redukują swoje oczekiwania co do zwrotu
z inwestycji (w związku ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia zjawiska negatywnej selekcji), a to prowadzi do zmniejszenia kosztów pozyskiwania kapitału
przez emitentów.
Obowiązki informacyjne dotyczą również znaczących akcjonariuszy spółek
publicznych. Jeżeli w wyniku zawartych transakcji przekroczone zostaną określone progi udziału w akcjonariacie, należy zawiadamiać o tym zarówno organ
nadzoru, jak i emitenta15. Dodatkowo w przypadku nabywania akcji w pewnym
czasie i w liczbie powodującej przekroczenie określonego udziału w ogólnej liczbie
głosów inwestor musi publicznie zadeklarować w formie wezwania chęć zakupu16.
Obowiązki te służą ochronie akcjonariuszy mniejszościowych, ponieważ pozwalają im ustosunkować się i odpowiedzieć na planowane wezwanie z zagwarantowaną ceną minimalną17.
Obowiązki informacyjne dotyczą także transakcji na instrumentach finansowych wyemitowanych przez emitenta, zawieranych przez osoby związane z emitenAng. selective disclosure; jest to składowy element pojęcia nadużyć rynkowych (market abuse).
Jest to sytuacja, w której kupujący posiada zbyt mało informacji na temat nabywanego dobra i żąda
od sprzedającego premii (obniżki ceny), aby móc zniwelować ryzyko przepłacenia za dobro i pokryć
niespodziewane wydatki na odtworzenie jego wartości; por. F. S. Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Warszawa 2002, s. 258–266.
12 Insider trading to nieuprawnione wykorzystywanie informacji poufnych przed publikacją tych
informacji. Najlepszym zabezpieczeniem rynku przed insider tradingiem jest niezwłoczna publikacja
informacji; por P. Wajda, Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Warszawa 2011, s. 264.
13 Więcej na temat prawno-ekonomicznych aspektów insider trading zob. C. Martysz, Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer,
Warszawa 2015.
14 Ujawnienie precyzyjnych, wyczerpujących i aktualnych informacji o emitentach buduje trwałe
zaufanie inwestorów i umożliwia opartą na odpowiednich informacjach ocenę ich wyników oraz aktywów; wyrok WSA w Warszawie z 7 września 2012 r., VI SA/Wa 714/12.
15 Pierwszy progiem generującym ten obowiązek jest 5%; por. art. 69 u.o.p.
16 Art. 72–75 u.o.p.
17 W ten sposób ustawodawca starał się uniknąć sytuacji, w której inwestor strategiczny, chcąc
dokonać zakupu znaczącego pakietu akcji spółki charakteryzujących się niskim wolumenem obrotów,
stworzyłby popyt, który, nie napotkawszy na podaż ze strony innych inwestorów, mógłby spowodować
wzrost kursu tych akcji.
10
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tem (posiadające dostęp do informacji poufnych) oraz ich bliskich. Fakt zawarcia
transakcji raportuje się zarówno organowi nadzoru, jak i emitentowi, który z kolei
przekazuje takie informacje spółce prowadzącej giełdę oraz do publicznej wiadomości18. Emitent powinien prowadzić listę osób mających dostęp do informacji
poufnych (listę tzw. insiderów)19.
Emitent może opóźnić moment opublikowania informacji poufnych w sytuacji,
gdyby mogły one naruszyć słuszność jego interesu20. Dochodzi tutaj do konfliktu
pomiędzy zasadą powszechnego dostępu inwestorów do informacji a innymi wartościami zasługującymi na ochronę z punktu widzenia spółki publicznej (pośrednio przekłada się to na ochronę interesów akcjonariuszy). Zarówno w przypadku
opóźnienia publikacji informacji poufnej21, jak i jej niepoprawnej identyfikacji
przez spółkę publiczną, należy liczyć się z powstaniem potencjalnego ryzyka związanego m.in. z:
1) nieuprawnionym wykorzystaniem informacji poufnych,
2) koniecznością stosowania specjalnych procedur dla zachowania poufności
informacji,
3) nałożeniem przez KNF sankcji za brak publikacji informacji poufnej (niepoprawne rozpoznanie) lub nieuprawnione opóźnienie jej publikacji22,
4) poniesieniem kosztów reputacyjnych przez spółkę.
Podsumowując, najważniejsze obowiązki informacyjne dotyczące spółek
publicznych to:
1) przekazywanie informacji bieżących i okresowych23,
2) przekazywanie informacji poufnych lub ewentualne opóźnienie tego przekazywania,
3) notyfikowanie transakcji insiderów i prowadzenie list (y) insiderów,
Do momentu wejścia w życie rozporządzenia MAR emitent musi o opóźnieniu poinformować
KNF; por. art. 160 u.o.i.f. Por. także przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada
2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych
informacji poufnych (DzU, nr 229, poz. 1950).
19 Art. 158 u.o.i.f.
20 Art. 57 ust 1 u.o.p.
21 Należy uznać, że przechowywanie w spółce informacji poufnych jest co do zasady niezgodne
z przepisami i z wielu względów rodzi duże ryzyko; P. Biernacki, Cenotwórczość informacji finansowych,
„Parkiet”, 21.01.2016.
22 Czasem nawet pozornie niewielkie opóźnienie publikacji informacji poufnej może zostać uznane
za złamanie zasady niezwłoczności. Członek zarządu pewnej spółki został ukarany grzywną w wysokości 20 000 zł, ponieważ zbyt późno wydał polecenie publikacji informacji poufnej dotyczącej podpisania
listu intencyjnego. Podpisanie to nastąpiło ok godziny 10:00, natomiast komunikat pojawił się dopiero
o 19:39; Wyrok WSA w Warszawie z 14 listopada 2012 r., sygn. VI Sa/Wa 1013/12.
23 Obowiązek ten zostanie zniesiony wraz z wejściem w życie rozporządzenia MAR.
18
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4) obowiązki związane z walnymi zgromadzeniami,
5) obowiązki akcjonariuszy dotyczące ogłaszania wezwań do sprzedaży akcji,
przekraczania progów własności w akcjonariacie itp.,
6) obowiązki insiderów dotyczące zgłaszania transakcji.

3. Najważniejsze zmiany obowiązków informacyjnych
wynikające z przepisów unijnych
Rozporządzanie MAR, uchwalone 16 kwietnia 2014 r., ma formę rozporządzenia, które nie wymaga implementacji i zacznie obowiązywać wprost we wszystkich państwach członkowskich UE od 3 lipca 2016 r.24. Rozporządzenie to (wraz
z uchwaloną w tym samym czasie dyrektywą MAD II) zastępuje dyrektywę MAD
oraz wydane na jej podstawie dyrektywy wykonawcze25. Reżim MAR będzie obowiązywał emitentów w całym obrocie zorganizowanym (tj. zarówno na rynku
regulowanym, jak i ASO). Najważniejsze zmiany niesione przez rozporządzenie
MAR w zakresie obowiązków informacyjnych to:
1) zmiany w zakresie definicji informacji poufnej26:
–– definicja ma bardziej ogólny charakter,
–– na emitentów nałożono obowiązek selekcjonowania i raportowania informacji istotnych z punktu widzenia wpływu na ceny instrumentów finansowych27,
–– informacja poufna powinna być publikowana niezwłocznie28 (dotychczas
były to maksymalnie 24 godziny29),
24 Dyrektywa, w przeciwieństwie do rozporządzenia, umożliwia nieskrępowaną transpozycję jej
postanowień do porządku prawnego, powodując potencjalnie odmienne interpretacje w poszczególnych państwach członkowskich. W kontekście wspólnego europejskiego rynku finansowego przepisy
powinny być zatem maksymalnie ujednolicone, aby zapewnić inwestorom równy poziom ochrony;
por. K. Wojciechowska-Mytych, M. Nowakowski, Nowy bat na wilka z Wall Street, „Parkiet”, 16.05.2014.
25 Są to dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tracące moc 3 lipca 2016 r.; por. art. 37
MAR.
26 Art. 7–11 MAR.
27 Tym samym przestanie obowiązywać rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych, kończąc dualizm związany z publikowaniem raportów bieżących i informacji poufnych. Innymi
słowy dla spółek publicznych kluczowa będzie zdolność oceny i właściwego zaklasyfikowania, czy dane
zdarzenie gospodarcze będzie mieć wpływ na wynik finansowy i wypełni znamiona informacji poufnej. Równie istotne z punktu widzenia przejrzystości polityki informacyjnej będzie uchwalanie przez
spółkę publiczną katalogu informacji, które mogą być uznane za informacje poufne; por. D. Witkowski,
Unia Europejska walczy z nadużyciami na rynku kapitałowym, „Parkiet”, 24.04.2014.
28 Art. 17 ust. 1 MAR.
29 Art. 56 ust 2 pkt 1 u.o.p.
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–– każdy pojedynczy etap długoterminowych procesów w spółce (np. negocjacje handlowe, proces due-dilligence) stanowić będzie informację poufną
i objęty zostanie nakazem raportowania30,
–– zniesiono obowiązek informowania KNF o opóźnieniu publikacji informacji poufnej oraz katalog przykładowych sytuacji uzasadniających takie
opóźnienie,
–– emitent będzie mógł sporządzać wiele list insiderów – ogólną oraz szczegółową (deal specific, event based)31,
2) zniesienie dualizmu obowiązków informacyjnych, tj. konfliktu pomiędzy ściśle
określonymi raportami bieżącymi32 a zdefiniowanymi ogólnie informacjami
poufnymi33 (wkrótce obowiązywać będzie jedynie reżim informacji poufnej),
3) wprowadzenie możliwości zbadania przez stosowne organy ex post, czy spełniono odpowiednie warunki dla opóźnienia publikacji informacji poufnych
przez emitentów,
4) nakazanie osobom pełniącym funkcje zarządcze obowiązku powiadamiania na piśmie osób blisko z nimi związanych o obowiązkach notyfikacyjnych
w zakresie transakcji,
5) ustalenie jednolitych w całej UE minimalnych sankcji administracyjnych, w tym
sankcji zależnych od korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku
naruszeń,
Rozporządzanie MAR obrazuje zmianę regulacyjnego paradygmatu spółki
publicznej w państwach członkowskich, tj. odejście od modelu „paternalistycznego”, w którym spółka publiczna jest na bieżąco „edukowana” w zakresie obowiązków informacyjnych i może posługiwać się np. standaryzowanym katalogiem
30 Zob. akapit 16 preambuły MAR. Precedensem w tej sprawie jest wyrok Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z 28 czerwca 2012 r. w sprawie Geltl vs. Daimler, który stworzył szansę dla inwestorów
na dochodzenie odszkodowań od emitentów za wadliwą komunikację z rynkiem. W 2005 r. z powództwem cywilnym przeciwko firmie Daimler wystąpił Markus Geltl z grupą akcjonariuszy. Zarzucili oni
spółce zbyt późną publikację informacji poufnej na temat rezygnacji prezesa zarządu, po której kurs
akcji wzrósł. Informacja o rezygnacji prezesa była bowiem znana części kierownictwa już dwa miesiące
wcześniej. Inwestorzy sprzedali jednak akcje przed publikacją komunikatu i ponieśli szkody związane
z utraconymi korzyściami; por. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-CELEX:
62011CJ0019: PL:HTML oraz por. Geltl vs. Daimler, „Parkiet”, 24.01.2013.
31 Według dotychczasowych zaleceń KNF spółki publiczne musiały przygotowywać listy insiderów
osobno dla każdej pojedynczej informacji poufnej (brak listy zbiorczej insiderów).
32 Chodzi o katalog 26 zdarzeń określających kryteria publikacji raportów bieżących; por. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne in-formacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU 2014,
poz. 133).
33 Art. 56 u.o.p.
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zdarzeń34. Nowe przepisy są w dużej części analogiczne do przepisów obowiązujących już w USA i Wielkiej Brytanii35. Efektem implementacji dyrektywy MAR
ma być spadek kosztu pozyskiwania kapitału oraz zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Podniesienie maksymalnych poziomów sankcji ma charakter prewencyjny i związane jest z ekonomiczną teorią skutecznego odstraszania36.
Według jej założeń norma będzie dopóty łamana, dopóki korzyści uzyskane wskutek takiego zachowania przewyższać będą koszty społeczne.
Obowiązkiem państw członkowskich, wynikającym z rozporządzenia MAR jest
uchylenie przepisów krajowych kolidujących z reżimem MAR. Do zadań ESMA37
będzie należało określenie wykazu prawnie uzasadnionych interesów emitenta
oraz wykazu sytuacji, w których opóźnienie mogłoby wprowadzić w błąd opinię
publiczną.

4. Kim jest racjonalny inwestor?
Ustawodawca unijny, definiując pojęcie informacji poufnej, wielokrotnie odwoływał się do paradygmatu racjonalnego inwestora. Model racjonalnego inwestora
to konstrukcja myślowa wskazująca, z jakiego punktu widzenia powinny być interpretowane dane dotyczące rynku kapitałowego. Koncepcję zaczerpnięto z klasycznej teorii finansów, której fundament stanowią paradygmat człowieka racjonalnego
(tzw. homo oeconomicus) oraz hipoteza rynków efektywnych. Człowiek racjonalny
podejmuje konsekwentne działania zmierzające do stałego podnoszenia poziomu
swojego dobrobytu i tzw. oczekiwanej użyteczności, co czyni, analizując informacje
za pomocą obiektywnego aparatu matematycznego. Racjonalny decydent dokonuje
wyborów na podstawie prawidłowo postrzeganych, niezniekształconych sygnałów
informacyjnych, właściwie szacuje prawdopodobieństwo zdarzeń oraz podejmuje
decyzje, które maksymalizują jego funkcję użyteczności, spełniającą aksjomaty

http://www.korporacyjnie.pl/nowy-system-obowiazkow-informacyjnych-emitentow-gieldowychczesc-i-jednolita-definicja-informacji-poufnych/ (10.02.2016).
35 K. Konarski, Insider trading coraz mniej opłacalny, „Parkiet”, 11.02.2015.
36 Teoria skutecznego odstraszania mówi, że zwiększenie pewności i surowości kary skutkuje ograniczeniem zjawiska przestępczości; por. W. Florczak, Instytucjonalne uwarunkowania przestępczości
w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 10, s. 101–104.
37 Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (Committee of European
Securities Regulators, CESR). Jest to organ powołany 6 czerwca 2001 r. przez Komisję Europejską,
przekształcony z dniem 1 stycznia 2011 r. w Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(European Securities and Market Authority, ESMA).
34
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preferencji teorii oczekiwanej użyteczności J. von Neumanna i O. Morgensterna38.
Zakłada się również, że racjonalny inwestor szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia przyszłych zdarzeń zgodnie z regułą Bayes’a39.
W niektórych publikacjach za racjonalnego inwestora uznaje się osobę dysponującą przeciętną wiedzą na temat rynku kapitałowego i mechanizmów jego
funkcjonowania, będącą, poprzez inwestowanie w zdywersyfikowane portfolio,
zainteresowaną wyłącznie uzyskiwaniem jak najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału40, nie zaś wywieraniem wpływu na działalność emitenta41. Często
wskazuje się na to, że racjonalny inwestor podejmuje decyzje na podstawie analizy
bazującej na pełnym dostępie do informacji, nie kieruje się natomiast przesądami,
emocjami czy nastrojami42. Racjonalny inwestor posiada jasno określone preferencje, zawsze poprawnie i jednakowo interpretuje dane płynące z rynku oraz charakteryzuje się powszechną awersją do podejmowania ryzyka43.
H. Markowitz w swojej teorii portfelowej opisywał racjonalnego inwestora jako
osobę budującą taki portfel, który przy danej oczekiwanej stopie dochodu charakteryzuje się najmniejszą wariancją (ryzykiem) lub też najwyższą stopą zwrotu przy
danym ryzyku44. Ponadto jedną z głównych zasad klasycznej teorii finansów jest
hipoteza efektywności informacyjnej rynku kapitałowego, głosząca, że rynek jest
zawsze efektywny pod względem informacyjnym, a ewentualne nieracjonalne zachowania części inwestorów są kompensowane przez racjonalne działania pozostałych.

38 Człowiek przy podejmowaniu decyzji dąży do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności, a nie
oczekiwanej wartości. Oznacza to, że każdy dodatkowy przyrost bogactwa powoduje coraz mniejszy przyrost użyteczności (np. radość z zarobionych 100 złotych maleje wraz ze wzrostem bogactwa);
por. K. Dobrowolski, Teoria rynków efektywnych i model racjonalnego inwestora – od warunków ryzyka
do warunków konfliktu, „Współczesna Gospodarka” 2014, nr 1, http://www.wspolczesnagospodarka.
pl/?p=734 (10.02.2016); Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013, s. 46–51.
39 Reguła Bayesa mówi, że wraz z napływem nowych informacji ludzie potrafią automatycznie
aktualizować prawdopodobieństwo zajścia danych zdarzeń (tj. wyciągają wnioski na podstawie prawa
rachunku podobieństwa); por. K. Dobrowolski, Teoria…, op.cit.
40 Stanowisko Związku Maklerów i Doradców w sprawie informacji poufnych, http://zmid.org.pl/pliki/-Stanowisko_ZMiD_w_sprawie_informacji_poufnych.pdf (10.02.2016),
41 Chodzi tutaj o skupianie się wyłącznie na cenach instrumentów, a nie o angażowanie się i wpływanie na politykę korporacyjną spółki i decyzje jej kierownictwa; por. K. Opustil, P. M. Wiórek, Europejskie i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapitałowym (cz. 1), „Prawo Spółek”
2005, nr 2, s. 5.
42 M. Górecki, Informacje poufne na rynku kapitałowym: podstawowe problemy regulacji prawnej
oraz pojęcie informacji poufnej i insidera, „Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego HUK” 2007, nr 1, s. 74.
43 P. L. Bernstein, Capital Ideas Evolving. Hoboken, John Wiley & Sons, Inc, NJ 2007.
44 Innymi słowy nie każdy inwestor chce maksymalizować swój zysk za wszelką cenę.
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Racjonalny inwestor w procesie decyzyjnym powinien uwzględniać i znać takie
cechy rynku jak np. oczekiwane stopy zwrotu, wariancje, kowariancje czy inne
wskaźniki dotyczące tych instrumentów, które ma zamiar nabyć45. Teoretycznie
wydaje się, że wymogi te mogłyby zostać spełnione jedynie przez profesjonalnych
zarządców, korzystających z bogatego aparatu analitycznego oraz zaawansowanych modeli matematycznych. Paradoksalnie jednak, jak dowodzą badania empiryczne46, poziom doświadczenia w inwestowaniu na giełdzie nie musi pozytywnie
oddziaływać na racjonalność decyzji wśród uczestników rynku kapitałowego, co
zaobserwowano przede wszystkim wśród profesjonalistów aktywnych zawodowo
na rynku kapitałowym47. Profesjonaliści często podejmują decyzje, działając nieracjonalnie z punktu widzenia klasycznej teorii finansów48. Co więcej, prawdopodobieństwo występowania inklinacji behawioralnych49 wśród osób podejmujących
decyzje inwestycyjne jest związane z czynnikami o charakterze wrodzonym
(cechami osobowości). Zachowania inwestorów są irracjonalne i quasi-racjonalne,
czego potwierdzeniem są założenia teorii finansów behawioralnych. Coraz częściej tworzone są teorie dowodzące ograniczonej racjonalności inwestorów (bounded rationality)50.
Koncepcja homo oeconomicus, która obecnie jest wciąż uważana za warunek
sine qua non uprawiania nauk ekonomicznych, w tym także finansów, powinna być
w przyszłości traktowana nie jako wyłączny i jedyny sposób rozumienia zachowań
podmiotów gospodarczych, a jako pewien ich wyselekcjonowany, idealny przypadek.
45 J. Czekaj, Przegląd modeli wyceny instrumentów finansowych, http://www.fire.ue.wroc.pl/ftp_user/-przedmioty/2012_2013/semjajuga/TekstA.pdf (10.01.2014).
46 M. Rzeszutek, M. Czerwonka, Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2012, nr 122, s. 116–129.
47 M. Rzeszutek, Wpływ doświadczenia oraz cech osobowościowych na racjonalność decyzji inwestorów giełdowych, praca doktorska, SGH 2014, passim.
48 Profesjonalni inwestorzy tym częściej podejmują swoje decyzje na podstawie analizy czynników
behawioralnych i analizy technicznej, im krótszy horyzont inwestycji zakładają (np. day-trading). Analogicznie przyjmuje się, że inwestowanie długoterminowe oparte jest w dużej mierze na czynnikach
fundamentalnych. Wynika to głównie z faktu, że profesjonaliści potrafią dobrze przewidzieć krótkoterminowe zachowania innych inwestorów, takie jak m.in. zachowania zbliżone do „owczego pędu”.
49 Ang. behavioral biases; są to błędy o podłożu psychologicznym w odbiorze informacji z otoczenia, dokonywaniu ocen rzeczywistości rynkowej oraz kształtowaniu się indywidualnych preferencji,
zakłócających racjonalność podejmowanych decyzji inwestycyjnych; zob. M. Rzeszutek, A. Szyszka,
M. Czerwonka, Investor’s Expertise, Personality Traits and Susceptibility to Behavioral Biases in the Decision Making Process, “Contemporary Economics” 2015, no. 9, s. 337–352.
50 Innymi przykładami zachowań quasi-racjonalnych są opóźnione dyskontowanie nowych informacji w cenach walorów, duże wahania cen (wolatylność) czy wręcz przereagowanie rynków w obliczu
nowych informacji.
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Innymi słowy, już niedługo badacze zaczną skupiać się w większym stopniu na opisie człowieka rzeczywistego na rynku, a nie na analizowaniu abstrakcyjnego homo
oeconomicus. Teorie normatywne pozostaną przy opisie zachowań racjonalnych,
bliskich idealistycznej koncepcji homo oeconomicus, teorie deskryptywne dotyczyć
będą natomiast rzeczywistych wyborów jednostek na rynku51.
Według innego ujęcia racjonalnym inwestorem jest osoba, która posiada pewien
zasób podstawowej wiedzy na temat rynku kapitałowego, ale nie jest profesjonalistą
i nie posiada głębokiej wiedzy. Nie podejmuje również decyzji pod wpływem takich
informacji, których znaczenie może być na tyle małe, aby ich wpływ na kurs akcji
był niewielki, a potencjalne zyski z transakcji, pomniejszone o koszty, znikome52.
Podsumowując, modele racjonalności są jedynie postulatami i trudno na ich
podstawie obiektywnie oceniać sposób zachowania inwestorów53, a tym bardziej
budować przepisy prawa. W kontekście raportowania informacji poufnych trudno
jest zatem przewidzieć, czy dana informacja zostanie przez inwestora uznana za
cenotwórczą, ponieważ w ekonomii nie istnieje tak naprawdę obiektywne kryterium racjonalności.

5. Problem cenotwórczości informacji
W literaturze przedmiotu można spotkać się z opinią, że cenotwórczy charakter danej informacji objawia się jej poufnością54, precyzyjnością55, istotnością56
oraz potencjalnym wpływem na zachowanie kursu emitenta, niezależnie od kierunku tej zmiany. Z kolei według definicji MAR, za cenotwórcze należy uznać
takie informacje, które w przypadku ich upublicznienia miałyby prawdopodobnie
znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych i które racjonalny inwestor
M. Rzeszutek, Wpływ doświadczenia…, op.cit.
Wyrok WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r, sygn. IV SA/Wa 2431/10.
53 Wątpliwości zaczęły budzić nierealistyczne założenia leżące u podstaw hipotezy efektywności informacyjnej. Trawestując znany dowcip amerykańskich maklerów („jeśli widzisz 100 $ banknot
na Wall Street nie podnoś go – to zapewne złudzenie, gdyby był prawdziwy, ktoś wcześniej musiałby go
podnieść”) krytycy efektywności rynku ironicznie stwierdzili: „cały świat finansów jest na tyle efektywny, że w ogóle nie warto się nim zajmować – jeśli można byłoby coś nowego w nim odkryć, na pewno
zostałoby to już wcześniej odkryte“; por. P. Zielonka, Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, „Materiały i Studia NBP” 2008, nr 158, Warszawa, s. 6.
54 Brakiem wcześniejszej publikacji tych informacji.
55 Gdy informacje wskazują na okoliczności lub zdarzenia, które miały miejsce lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać.
56 Chodzi tutaj o wpływ niebagatelny, czyli taki, który nie jest znikomy z punktu widzenia rachunku
ekonomicznego inwestora; wyrok WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r., sygn. VI SA/Wa 2431/10.
51

52
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prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich częsciowo przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych57. Kierunek modyfikacji ceny po ujawnieniu danej
informacji poufnej nie jest istotny58.
Zgodnie z preambułą MAR, racjonalni inwestorzy opierają swoje decyzje inwestycyjne na informacjach, którymi już dysponują, tj. na informacjach dostępnych
ex ante. Na pytanie, czy racjonalny inwestor, podejmując decyzję inwestycyjną,
wziąłby pod uwagę określoną informację, należy odpowiedzieć na podstawie
informacji dostępnych ex ante. Ocena taka musi uwzględniać spodziewany wpływ
informacji na kurs akcji w świetle całokształtu powiązanej działalności emitenta59,
niezawodność źródła informacji oraz inne zmienne rynkowe, które w danych okolicznościach mogą wpłynąć na instrumenty finansowe60. Informacje ex post mogą
służyć do sprawdzenia przypuszczeń względem tego, czy informacje ex ante miały
wpływ na cenę, nie mogą jednak służyć do podejmowania działań wobec osób,
które wyciągnęły prawidłowe wnioski z dostępnych im informacji ex ante61.
Odwołanie do kryterium racjonalności pojawia się także w definicji wykorzystywania informacji poufnych, polegającego na nabywaniu lub zbywaniu
instrumentu finansowego przez osobę, która wie lub powinna wiedzieć, że dane
informacje są informacjami poufnymi. Właściwe organy (sądownicze) powinny
zatem ocenić, co racjonalna, posiadająca przeciętną znajomość rzeczy osoba wie
lub powinna była wiedzieć w danych okolicznościach62.
Według MAR, charakter danej informacji postrzegać należy przez pryzmat
pewnych hipotetycznych zachowań inwestorów spełniających kryteria racjonalności. Norma prawna odwołuje się zatem wprost do kategorii ekonomicznych.
W poprzednim rozdziale stwierdzono, że racjonalizm należy traktować nie jako
pojęcie obiektywne, a subiektywne, ponieważ dla każdego inwestora dana informacja może oznaczać coś zupełnie innego.
Nowe obowiązki informacyjne, zrywające z wszelkimi formami katalogu zdarzeń i oparte na dosyć ogólnej definicji informacji poufnej, mogą sprawiać spółkom
publicznym wiele kłopotów. Dotychczasowy dualizm raportowy był nieco sztuczny,
Art. ust 7 MAR.
Informacja ma charakter cenotwórczy, gdy jej treść pozwala na przedstawienie prognozy potencjalnego wpływu na cenę. Nie jest istotne, czy ta prognoza się ziści. Ocenę cenotwórczości powinien
przeprowadzić dysponent tej informacji (spółka publiczna); wyrok NSA z 19 lutego 2013 r., sygn. II GSK
2226/11.
59 Warto zwrócić tutaj uwagę na tzw. próg inflacji oddziaływania komunikatów w związku z ich
liczbą.
60 Akapit nr 14 preambuły MAR.
61 Akapit nr 15 preambuły MAR.
62 Akapit nr 26 preambuły MAR.
57
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ponieważ każdy raport bieżący zawierał w sobie de facto informację poufną, choć stypizowaną i skatalogowaną niejako dla „wygody” i pewności samego emitenta63. Jak
pokazała praktyka rynkowa, niektórzy emitenci w ogóle nie identyfikowali i nie publikowali informacji poufnych, a jedynie raporty bieżące, mimo iż art. 56 u.o.p. wyraźnie na pierwszym miejscu stawia właśnie obowiązek publikacji informacji poufnych.
Według MAR, etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za
informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych. To,
jak traktować poszczególne zdarzenia, należy postrzegać zarówno przez pryzmat
cenotwórczości informacji samej w sobie (oczami zarządu spółki), jak i z perspektywy potrzeb inwestora jako odbiorcy tej informacji. Działając pod presją czasu,
mając na uwadze ryzyko nieuprawnionego ujawnienia informacji oraz potencjalnych sankcji ze strony organów nadzoru, spółka publiczna może nie być w stanie
zbadać potrzeb informacyjnych wśród inwestorów. Hipotetycznie najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie wśród inwestorów ankiety na temat ich potencjalnych reakcji na określone informacje (tzw. testów inwestora)64.
Co więcej, reguły postępowania z informacjami poufnymi nie zakładają absolutnej odpowiedzialności za każdą nieprawidłowość postępowania z informacjami
o tych cechach. Zakłada się, że nie ma możliwości pełnego ujawniania wszystkich
istotnych informacji dotyczących konkretnego emitenta. Istnieje nieuniknione
ryzyko decyzji inwestycyjnych, które ma być do pewnego jedynie stopnia zminimalizowane przez zapewnienie dostępu do określonej grupy informacji, mających
duże znaczenia cenotwórcze, tj. uznawanych za istotne przez racjonalnego menedżera65 i racjonalnego inwestora 66.
Wobec presji czasu przy podejmowaniu decyzji o publikacji danej informacji
dobrym pomysłem jest prowadzenie badań wrażliwości inwestorów w odniesieniu
do danej spółki, branży lub typu zdarzeń. Rozsądna wydaje się również polityka
samoregulacji, polegająca na tworzeniu wewnętrznych standardów raportowania,
uznających a priori wybrane typy zdarzeń za informacje poufne. Każdy emitent
powinien zatem, dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, stworzyć wewnętrzny
katalog zdarzeń, które mogą implikować informacje poufne. Spółki powinny
63 http://www.korporacyjnie.pl/nowy-system-obowiazkow-informacyjnych-emitentow-gieldowychczesc-i-jednolita-definicja-informacji-poufnych/ (12.02.2016).
64 P. Biernacki, Rubikon czy bagno cenotwórczości, „Parkiet”, 10.12.2015.
65 Są to osoby, które weszły w posiadanie informacji poufnych i wiedzą lub powinny wiedzieć, że
są to właśnie informacje poufne; por art. 8 ust 4 in fine MAR.
66 M. Marczuk, M. Królikowski, Odpowiedzialność za ujawnienie informacji poufnej. Perspektywa
oceny ex ante i ex post, Prezentacja kancelarii Prof. Wierzbowski & Partners zaprezentowana na X Kongresie Zarządów Spółek Giełdowych SEG, który odbył się 28–29 października 2015 r.
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wydzielić w swej strukturze jednostki odpowiedzialne za zapewnienie zgodności
i monitoringu otoczenia prawnego, aktualności procedur wewnętrznych oraz prowadzenie polityki informacyjnej67.
Bardzo istotnym wkładem w rozważania na temat cenotwórczości informacji są działania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, związane ze stworzeniem
tzw. ogólnych standardów raportowania. Standardy68 te zawierają wskazówki
mające pomóc spółkom publicznym ustalić, które informacje i na jakim etapie
powinny podlegać publikacji jako cenotwórcze. W przyprowadzonych przez SEG
ankietach, których uczestnikami byli przedstawiciele spółek publicznych, odnaleźć
można wiele ciekawych informacji dotyczących postrzegania reżimu obowiązków
informacyjnych przez emitentów.
W trakcie Kongresu Relacji Inwestorskich w czerwcu 2015 r. ponad 50% ankietowanych uznało, że dotychczasowe obowiązki informacyjne są sztywne i niedostosowane do rzeczywistości gospodarczej oraz specyfiki poszczególnych emitentów,
a także, że potrzebne są szczegółowe interpretacje KNF w zakresie obowiązków
informacyjnych wynikających z MAR69. Z kolei w trakcie Kongresu Zarządów
w październiku 2015 r.70:
1) 37,5% spółek potwierdziło, że obecnie raportuje wyłącznie w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów,
2) 53,1% spółek analizuje każdą informację pod kątem jej poufności,
3) w ostatnich latach 58,8% spółek ani razu nie opóźniła publikacji informacji
poufnych,
4) w 43,3% spółek zarząd w ostatnich kilku latach ani razu nie odbywał szkolenia na temat zakresu raportowania (16,7% raz na kilka lat, 23,3% raz w roku,
16,7% kilka razy w roku)71,
5) w 33,3% spółek to prezes zarządu decyduje o ostatecznej treści raportów bieżących.
W trakcie kongresu CFO organizowanego przez SEG w dniach 20–21 maja
2015 r. za informacje cenotwórcze ankietowani uznali m.in.
1) istotność zmiany wcześniejszych deklaracji (80% ankietowanych),
2) odmienność danych od powszechnego szacowania rynku (64%),
67 Chodzi o to, jakie informacje i kiedy powinny być publikowane oraz kto ma mieć dostęp do informacji poufnych, oczywiście z zachowaniem zasad „chińskich murów”.
68 Standardy oparto w dużej mierze na dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
69 Kongresu Relacji Inwestorskich, organizowanego przez SEG 10–11 czerwca 2015 r.
70 Pkt 2–5 dotyczą Kongresu Zarządów, organizowanego przez SEG 29 października 2015 r.
71 Jest to niepokojący fakt, wskazujący chociażby na potrzebę wzmożenia kampanii edukacyjnej
przez SEG.
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3) nieoczekiwany charakter danych (96%),
4) brak możliwości utrzymania poufności (82%).
Analizując wyniki sondażu przeprowadzonego wśród uczestników konferencji SEG w listopadzie 2015 r., okazuje się, że72:
1) Zaksięgowanie wszystkich przychodów i kosztów w systemie księgowym oznacza dla połowy respondentów pewność, że w spółce znany jest wynik finansowy
okresu. W przypadku, gdy odbiega on w sposób znaczący od oczekiwań rynku,
konsensusu lub historycznych okresów, może stanowić informację cenotwórczą i powinien być raportowany jako informacja poufna.
2) Kolejne etapy prac nad sporządzaniem, przekształcaniem oraz badaniem sprawozdania finansowego w zdecydowanej większości przypadków nie zmieniają
w istotny sposób opinii na temat tego, że informacja o wyniku finansowym
okresu powstała już wcześniej i jeśli miała ona charakter cenotwórczy, to powinna
była zostać upubliczniona.
3) Moment zakończenia ważnego procesu negocjacyjnego dla ponad 50% ankietowanych stanowił informację cenotwórczą, choć procesy negocjacyjne to szczególnie trudne przypadki do analizy pod kątem cenotwórczości ich poszczególnych
etapów.
Warto podkreślić, że polityka cenotwórcza to nie wypełnianie obowiązków
informacyjnych, a tworzenie i komunikowanie realizacji pewnej strategii budowy
wartości przedsiębiorstwa. Zarówno zarządzanie złymi, jak i dobrymi wiadomościami należy uznać za działania cenotwórcze, gdzie ważną rolę odgrywa nie tylko
treść informacji (pozytywna/negatywna), ale również jakość i częstotliwość ich
komunikowania73. W przypadku dużej liczby publikowanych prognoz i informacji mających charakter szacunkowy należy pamiętać, że spółka musi weryfikować
wcześniejsze założenia i odnosić się do nich w kolejnych komunikatach (niejako
nakładając na siebie dodatkowe obowiązki), ponieważ w przeciwnym przypadku
naraża się na sankcje administracyjne74.
Teoretycznie najlepszym sposobem wypełniania obowiązków informacyjnych oraz zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji poufnych
72 Konferencja SEG „Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR, 25–26 listopada
2015; P. Biernacki, Ewolucja cenotwórczości w czasie, „Parkiet”, 17.12.2015; P. Biernacki, Cenotwórczość
informacji finansowych, „Parkiet”, 21.01.2016.
73 W skrajnym przypadku nieefektywnie prowadzonej polityki raportowania może zdarzyć się, że
akcjonariusze przeniosą swoją uwagę z komunikatów spółki na wypowiedzi głównych akcjonariuszy
i instytucje zewnętrzne.
74 Pewna spółka otrzymała karę 90 000 zł grzywny za to, że w raporcie kwartalnym pod koniec
2008 roku nie ustosunkowała się do prognoz maja 2008 r; wyrok NSA z 6 maja 2014 r., sygn. II GSK
489/13.
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jest skrócenie czasu pomiędzy momentem powstania informacji poufnej a jej upublicznieniem. W spółce, która prawidłowo wykonuje ciążące na niej obowiązki
informacyjne, nie powinno być miejsca na żadne informacje poufne. W praktyce
jednak nie każda informacja poufna o charakterze cenotwórczym podlega publikacji, czego przykład może stanowić informacja o planowanych zleceniach na akcjach
emitenta składanych przez duży fundusz inwestycyjny75.
Należy jednak podkreślić, że zbyt szybka publikacja informacji poufnej może
naruszyć interes emitenta (np. w przypadku negocjacji), prowadząc tym samym do
utraty przewagi konkurencyjnej. Choć tylko emitent posiada mechanizmy umożliwiające pozbawienie informacji poufnej jej cenotwórczego charakteru, to może
się jednak zdarzyć, że nieupubliczniona informacja poufna utraci swój cenotwórczy charakter, np. na skutek upływu czasu (jej znaczenie ulegnie deprecjacji) lub
upublicznienia innych komunikatów emitenta76.
Biorąc pod uwagę kontrowersje związane z nowymi zasadami raportowania
i porzuceniem sztywnego katalogu zdarzeń, spółki publiczne prawdopodobnie
będą zachować się w jeden z czterech sposobów77:
1) po zbadaniu swojej specyfiki oraz oczekiwań inwestorów spółka opracuje indywidualne standardy raportowania,
2) spółka będzie publikować bardzo dużo raportów, co może doprowadzić do
chaosu informacyjnego i spadku jakość informacji,
3) spółka przyjmie dotychczasowy katalogowy zakres informacji jako jedyny
podlegający raportowaniu w ramach nowego reżimu,
4) spółka będzie sporadycznie raportowała informacje poufne, ponieważ nie będzie
dostrzegać charakteru cenotwórczego w zdarzeniach bieżących.

6. Podsumowanie
Wkrótce zniesiony zostanie obecny dualizm definicyjny, a na spółkach publicznych ciążyć będzie obowiązek oceny danego zdarzenia korporacyjnego pod kątem
jego istotności. Wobec zwiększonego ryzyka zagrażającego zarządom spółek
Informacja taka, choć niewątpliwie wpłynie na cenę instrumentów finansowych związanych
z emitentem, nie jest dla niego w żaden sposób dostępna aż do samego momentu złożenia zlecenia;
zob. M. Waga, Boiler room – zorganizowana przestępczość na rynku kapitałowym, w: Zwalczanie przestępczości finansowej, „Dziennik Gazeta Prawna” (dodatek), 12.04.2011, s. 8.
76 A. Piskorz, K. Szymański, Inwestor a informacja poufna, „Miesięcznik Kapitałowy” 2013, nr 3,
s. 48–50.
77 P. Biernacki, Burzliwa reakcja spółek, „Parkiet”, 9.7.2015.
75
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publicznych zasadne będzie stworzenie przez nie własnych wytycznych oraz katalogów potencjalnych informacji poufnych. Spółki publiczne posiadające informacje poufne powinny samodzielnie dokonywać oceny cenotwórczego charakteru
danej informacji ex ante, ponieważ wyłącznie na nich spoczywa obowiązek upubliczniania takich informacji78.
Warto wreszcie podkreślić, że najprostszym sposobem budowy zaufania wśród
inwestorów oraz unikania potencjalnych sankcji ze strony organów nadzoru jest
niezwłoczne publikowanie każdej informacji, która mogłaby istotnie wpłynąć
na kurs akcji spółki. W spółce, która prawidłowo wykonuje ciążące na niej obowiązki informacyjne, nie powinno być miejsca na żadne informacje poufne.
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STRUKTURA KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA
W WARUNKACH ASYMETRII INFORMACJI
NA RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE
WYBRANYCH TEORII

1. Wprowadzenie
Na kształt struktury kapitału przedsiębiorstwa wpływ mają negatywne skutki
asymetrii informacji wynikające z posiadania różnego zasobu informacji wśród
podmiotów zainteresowanych działalnością danego przedsiębiorstwa. Z bezpośrednimi konsekwencjami asymetrii informacji, w postaci pokusy nadużycia oraz
negatywnej selekcji związane są niekorzystne dla przedsiębiorstwa zjawiska, jak
np. niedoinwestowanie, przeinwestowanie czy transfer wartości, które w efekcie
końcowym prowadzą do zwiększenia kosztu kapitału, utrudnień w jego dostępie
oraz obniżenia wartości rynkowej spółki.
Celem niniejszego artykułu jest analiza wykorzystania źródeł finansowania
przez przedsiębiorstwo w warunkach asymetrii informacji na rynku kapitałowym,
z uwzględnieniem założeń teorii hierarchii źródeł finansowania i teorii agencji,
w których asymetria informacji należy do głównych czynników determinujących
kształtowanie się struktury kapitału przedsiębiorstwa.

2. Istota asymetrii informacji
W teoriach zajmujących się kształtowaniem struktury kapitału przedsiębiorstw asymetria informacji ma miejsce, gdy jedna ze stron danej transakcji jest
w posiadaniu większej ilości informacji od drugiej strony. Asymetria informacji
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może odnosić się do relacji występujących pomiędzy inwestorami wewnętrznymi
(insiders) i inwestorami zewnętrznymi (outsiders), pomiędzy właścicielami i wierzycielami czy też pomiędzy większościowym i mniejszościowym akcjonariatem.
Wśród głównych implikacji asymetrii informacji wymienia się zjawisko negatywnej selekcji (adverse selection) oraz pokusę nadużycia (moral hazard).
Zjawisko negatywnej selekcji i jej następstwa opisał jako jeden z pierwszych
G. Akerlof w swoim artykule The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and
the Market Mechanism. Akerlof posłużył się uproszczonym modelem obejmującym rynek samochodów nowych i używanych, które w swoich kategoriach mogły
być zarówno w bardzo dobrym, jak i złym stanie. Kupujący w wyniku asymetrii
informacji przejawiającej się brakiem pełnej informacji o kupowanym samochodzie nie będzie skłonny zapłacić za niego żądanej wysokiej ceny, nie będąc pewnym
jego jakości. W warunkach asymetrii informacji kupujący będzie w stanie zapłacić
nie więcej niż wynosi średnia cena rynkowa danego samochodu. W efekcie tego
nastąpi negatywna selekcja na rynku samochodów polegająca na wyparciu towarów o bardzo dobrej jakości na rzecz towarów o niższej jakości, za które kupujący
będzie w stanie zapłacić odpowiednio niższą cenę, posiadając niepełną informację1.
Przykładem pokusy nadużycia zaufania w warunkach asymetrii informacji może być opisana przez M. Jensena i W. Mecklinga w artykule Theory of the
firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure relacja zachodząca pomiędzy właścicielem – pryncypałem i zarządzającym – agentem. Zgodnie
z tą teorią agent, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez
mocodawcę, posiada pełną informację o swoich działaniach, którą tylko w części
zna pryncypał, gdyż nie jest w stanie nadzorować wszystkich działań agenta. Im
większe będzie prawdopodobieństwo, że mocodawca nie posiada pełnej informacji o działaniach agenta, tym silniejsza będzie dla niego pokusa nadużycia zaufania, wynikająca z braku możliwości udowodnienia mu przez pryncypała złej woli
względem działalności prowadzonej przez agenta2.
Asymetria informacji determinuje alokację kapitału na rynku kapitałowym
i wpływa również na efektywność informacyjną rynku kapitałowego. Temu
zagadnieniu poświęcona została praca E. Famy z 1970 r. Efficient Capital Markets:
A Review of Theory and Empirical Work, w której badacz podjął się zdefiniowania
G. A. Akerlof, The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, “The
Quarterly Journal of Economics” 1970, vol. 84, no. 3, s. 488–500.
2 Por. np. M. C. Jensen, W. H. Meckling, Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost
and Ownership Structure, “Journal of Financial Economics” 1976, vol. 3, no. 4, s. 305–360; E. F. Fama,
M. C. Jensen, Separation of Ownership and Control, "Journal of Law and Economics" 1983, vol. 26, no. 2,
s. 301–325.
1
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efektywnego rynku kapitałowego, z uwzględnieniem rodzaju i jakości informacji
dostępnych na rynku3. Fama sformułował trzy hipotezy efektywnych rynków kapitałowych – słabą, półsilną oraz silną – wyjaśniające kształtowanie się cen papierów
wartościowych i odzwierciedlające odpowiednio zróżnicowany zakres informacji4.
Według Famy, rynek kapitałowy jest efektywny wówczas, gdy cena papieru wartościowego natychmiast odzwierciedla wszystkie dostępne na rynku informacje.
Jednakże takie rozumienie efektywnego rynku zakłada brak asymetrii informacji
pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku kapitałowego. Ta koncepcja Famy
została poddana krytyce m.in. przez S. Grossmana i J. Stiglitza, którzy w 1980 r.
opublikowali artykuł On the Impossibility of Informationally Efficient Markets,
gdzie wykazali, że istotny wpływ na efektywność rynków kapitałowych wiąże się
z wysokim kosztem analizy danych, ponoszonym przez potencjalnych inwestorów
w celu uzyskania ponadprzeciętnych zysków. W rezultacie rynki, które charakteryzują się wysokimi kosztami analizy, dla potencjalnych inwestorów mają niższy
poziom efektywności niż rynki cechujące się niskimi kosztami analizy rynku5.
Oznacza to, że wartość aplikacyjna hipotezy zakładającej mocną efektywność
rynków kapitałowych w praktyce jest niewielka ze względu na istnienie asymetrii informacji, której negatywne skutki oddziaływania determinują efektywność
alokacji kapitału na rynku. W rezultacie przedsiębiorstwa nie zawsze mają możliwość pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania inwestycji, a co więcej
mogą występować problemy z właściwą wyceną kapitału uwzględniającą ryzyko
ponoszone przez inwestorów.

3. Implikacje asymetrii informacji dla przedsiębiorstwa
W zakresie obejmującym działalność gospodarczą przedsiębiorstw asymetria
informacji w postaci zarówno zjawiska negatywnej selekcji, jak i pokusy nadużycia zaufania może mieć wpływ na nieefektywność podejmowanych przez zarządy
E. F. Fama. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “Journal of Finance”
1970, vol. 25 (2), s. 383–417.
4 W zależności od rodzaju hipotezy rynku efektywnego ceny papierów wartościowych mogły
odzwierciedlać w słabej hipotezie rynku efektywnego wszystkie informacje historyczne, jak również oraz
dane cenowe; w półsilnej hipotezie rynku efektywnego ceny papierów wartościowych mogły odzwierciedlać wszystkie informacje dostępne publicznie, jak również historyczne dane, raporty finansowe,
prognozy rozwoju; w silnej hipotezie rynku efektywnego ceny papierów wartościowych mogły odzwierciedlać wszelkie informacje dostępne na rynku, tzn. publiczne i niepubliczne.
5 S. J. Grossman, J. E. Stiglitz, On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, “The American Economic Review” 1980, vol. 70 (3), s. 393–408.
3
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spółek przedsięwzięć inwestycyjnych i w rezultacie na kształtowanie struktury
kapitału przedsiębiorstwa. Wśród negatywnych skutków nieefektywnych inwestycji wymienić można niedoinwestowanie, przeinwestowanie lub transfer wartości6.
Przeinwestowanie ma miejsce zarówno w wyniku występowania negatywnej
selekcji w postaci podejmowania nieoptymalnych decyzji związanych z inwestycjami w wyniku braku symetrii informacji na rynku, jak i pokusy nadużycia wynikającej z celowego wykorzystania asymetrii informacji.
Do ujemnych konsekwencji negatywnej selekcji zalicza się przeinwestowanie
objawiające się obniżeniem wartości spółki realizującej nierentowne inwestycje.
Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy inwestorzy w warunkach asymetrii informacji na rynku podejmują inwestycje w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje
o ujemnym NPV, a nie w tych spółkach, w których w warunkach pełnego dostępu
do informacji na rynku realizowane byłyby rentowne inwestycje.
Negatywne skutki pokusy nadużycia mają miejsce, gdy działania osób zarządzających przedsiębiorstwem koncentrują się na maksymalizowaniu swoich korzyści poprzez przyznawanie sobie dodatkowych świadczeń, a nie działań mających
na celu poprawę wyników finansowych spółki. W ten sposób menedżerowie skłonni
są realizować inwestycje o ujemnej NPV wbrew oczekiwaniom właścicieli odnośnie do działań prowadzących do wzrostu wartości rynkowej spółki7.
Niedoinwestowanie dotyczy spółek nie realizujących rentownych inwestycji
z powodu występowania zjawiska asymetrii informacji, w efekcie czego dochodzi
do obniżenia ich wartości rynkowej. Wynika to z braku możliwości prawidłowej
oceny projektów inwestycyjnych związanej z wygórowanymi oczekiwaniami inwestorów odnośnie do wysokości stopy zwrotu z inwestycji w relacji do ponoszonego
ryzyka inwestycyjnego. W rezultacie przedsiębiorstwo przy wycenianiu projektów
inwestycyjnych przyjmuje zbyt wysoką stopę zwrotu z inwestycji i odrzuca projekty nierentowne, które w warunkach pełnego dostępu do informacji charakteryzowałyby się dodatnim NPV.
Do negatywnych skutków asymetrii informacji w zakresie alokacji kapitału
zalicza się również transfer wartości pomiędzy interesariuszami przedsiębiorstwa
6 Por. np. A. Skowroński, Wpływ asymetrii informacji na decyzje finansowe przedsiębiorstw, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, LXVII, z. 3, s. 153–159; L. Czapiewski, J. Kubiak, Metody
określenia wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii
informacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 760, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 59, s. 70.
7 Por. np. M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa
1999, s. 112; M. Jensen, W. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, “Journal of Financial Economics” 1976, vol. 3, s. 305–360.
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w wyniku substytucji jego aktywów lub zmiany struktury finansowania. Istotą substytucji aktywów jest zamiana aktywów charakteryzujących się relatywnie niewielkim stopniem ryzyka na aktywa o relatywnie większym ryzyku inwestycyjnym.
Do transferu wartości dochodzi w sytuacji, gdy zarządzający realizują inwestycje
w bardziej ryzykowne aktywa, niż było to uzgodnione wcześniej z dawcami kapitału (wierzycielami). W przypadku pozytywnego zakończenia takiej inwestycji
właścicielom przysługuje prawo do premii za poniesione zwiększone ryzyko projektu. Jednakże w przypadku niepowodzenia inwestycji, a w konsekwencji doprowadzenia do bankructwa przedsiębiorstwa, wzrasta ryzyko finansowe, na które
w postaci obniżenia się wartości długu przedsiębiorstwa narażeni są wierzyciele8.
Konsekwencją pokusy nadużycia w warunkach asymetrii informacji może być
także transfer wartości przedsiębiorstwa pomiędzy jego właścicielami i wierzycielami. Ma on miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo zwiększa swoje zadłużenie, nie
mając na celu działalności inwestycyjnej, a jedynie spłatę właścicieli. W rezultacie takiej działalności zmniejsza się majątek przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym
zwiększaniu udziału kapitału obcego, co w efekcie doprowadza do wzrostu ryzyka
finansowego i obniżenia wartości długu przedsiębiorstwa9.
Wynikające stąd dla przedsiębiorstwa efekty asymetrii informacji na rynku
kapitałowym zostały zaprezentowane na poniższym schemacie.

Przeinwestowanie
Obniżenie wartości przedsiębiorstwa w wyniku
realizacji nierentownych inwestycji
Niedoinwestowanie
Obniżenie wartości przedsiębiorstwa w wyniku
braku realizacji rentownych inwestycji
Transfer wartości
w wyniku substytucji aktywów lub zmiany
struktury kapitału
inwestycji

Pokusa nadużycia
Celowe wykorzystanie asymetrii
informacji

Negatywna selekcja
Nieoptymalny wybór ze
względu na brak symetrii
informacji

ASYMETRIA INFORMACJI

Schemat 1. Następstwa asymetrii informacji dla przedsiębiorstwa
Źródło: J. Kubiak, Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 32.
8 Por. np. J. Kubiak, Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 30; A. Skowroński, Wpływ
asymetrii informacji…, op. cit., s 156–157.
9 Ibidem, s. 31.
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Negatywne skutki asymetrii informacji przyczyniają się do podejmowania nieracjonalnych, z punktu widzenia rentowności, decyzji finansowych przez zarządzających przedsiębiorstwami, którzy dokonują obiektywnie nieoptymalnych
wyborów w wyniku istnienia asymetrii informacji na rynku bądź też w sposób
celowy wykorzystują asymetrię informacji, aby w ten sposób zwiększać korzyści danej grupy kosztem innych uczestników rynku kapitałowego. W rezultacie
dochodzi do pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstw, spowodowanej
nieefektywną alokacją kapitałów, w postaci obniżenia wartości przedsiębiorstwa
w wyniku zarówno realizacji nierentownych inwestycji, jak i braku realizacji inwestycji rentownych. Ponadto negatywne konsekwencje asymetrii informacji mogą
doprowadzić do transferu wartości związanego z efektem substytucji aktywów czy
zmianą struktury kapitału przedsiębiorstwa.

4. Struktura kapitału w świetle wybranych teorii
4.1. Teoria hierarchii źródeł finansowania
Twórcami teorii opisującej wybór kolejności źródeł finansowania (Pecking Order
Theory) są S. Myers i N. Majluf, którzy opublikowali swą pracę w 1984 r. zatytułowaną Corporate Financing and Investment When Firms Have Information That
Investors Do Not Have10. Autorzy pracy wykazali, że asymetria informacji pozostaje w ścisłej relacji ze stopniem występującego ryzyka, związanego z użyciem
różnych instrumentów finansowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa do
finansowania własnej działalności gospodarczej11. Badacze dowiedli, że o koszcie
finansowania zewnętrznego nie decydują wyłącznie czynniki w ich zwyczajowym
rozumieniu, jak np. koszty obsługi, emisji czy dystrybucji. Dodatkowym, nowym
kosztem jest koszt związany z asymetrią informacji, którego istota polega na tym,
że przy permanentnym finansowaniu się przez spółkę środkami zewnętrznymi,
zarządzający w interesie obecnych właścicieli mogą być zmuszeni do odrzucenia
projektów inwestycyjnych o dodatniej NPV, co wpływa na obniżenie notowań
spółki w odniesieniu do jej wartości w sytuacji, w której asymetria informacji by

S. C. Myers, N. Majluf, Corporate Financing and Investment When Firms Have Information That
Investors Do Not Have, “Journal of Financial Economics” 1984, vol. 13 (2), s. 187–221.
11 M. Jerzemowska, Kształtowanie…, op.cit., s. 86.
10
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nie występowała. W celu uniknięcia negatywnych skutków asymetrii informacji
przedsiębiorstwa preferują wewnętrzne źródła finansowania12.
Struktura kapitału przedsiębiorstwa zależy więc od preferowanego sposobu
finansowania projektów inwestycyjnych i dostosowanych do tego źródeł finansowania według określonej hierarchii, zgodnie z zasadą, że umieszczone niżej
na liście źródło finansowania zostanie wykorzystane po wyczerpaniu się źródła
finansowania zlokalizowanego wyżej.
W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa wykorzystują wewnętrzne źródła
finansowania w postaci zysków zatrzymanych (samofinansowanie), następnie emisję papierów dłużnych, na końcu zaś emisję akcji (finansowanie własne zewnętrzne)13. Kolejność ta zdeterminowana jest występowaniem negatywnych skutków
asymetrii informacji. W największym stopniu asymetria informacji występuje
wówczas, gdy przedsiębiorstwo pozyskuje środki finansowe poprzez emisję akcji
charakteryzujących się największym ryzykiem. W sytuacji, w której inwestorzy
są gorzej poinformowani niż zarządzający o rzeczywistej wartości majątku spółki,
rynkowa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa może być niedoszacowana
przez rynek. Zbyt niska wycena może doprowadzić do tego, że w przypadku emisji
nowych akcji na sfinansowanie projektu o dodatniej NPV cała nadwyżka zostanie przejęta przez nowych akcjonariuszy, którzy zakupią akcje zbyt tanio. Rezultatem takiego zakupu będzie odnotowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy
straty. Pomimo występowania więc potencjalnie korzystnej inwestycji, zostanie
ona odrzucona z powodu braku korzyści dla dotychczasowych właścicieli. Istnienie
wyższego ryzyka finansowania skutkuje zatem większą asymetrią informacyjną.
W przypadku finansowania działalności przedsiębiorstwa ze źródeł zewnętrznych na pierwszym miejscu znajduje się emisja papierów dłużnych obarczonych
mniejszym ryzykiem, gdyż negatywne skutki asymetrii informacji występujące
pomiędzy właścicielami a wierzycielami są relatywnie mniejsze w porównaniu do
pozostałych interesariuszy.
Zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania, przedsiębiorstwa są najbardziej
zainteresowane finansowaniem ze źródeł wewnętrznych. W tym celu akumulują
wypracowane zyski. Preferowanie finansowania wewnętrznego wynika z dążenia do izolowania się od rynków kapitałowych oraz chęci posiadania kontroli nad
zasobami firmy. Zjawisko to wyjaśnia posiadanie przez przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysoką rentownością relatywnie niskich wskaźników zadłużenia.
J. Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Uniwersytet Łódzki,
Łódź 2002, s. 242.
13 A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001, s. 136–137.
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Wysokie zyski nie zachęcają przedsiębiorstw do zwiększania długu mimo wiążących się z zadłużeniem korzyści podatkowych. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada nadwyżki finansowe, zazwyczaj lokuje je w krótkoterminowe papiery wartościowe14.
Istota teorii hierarchii źródeł finansowania wykazuje, że struktura kapitału
spółki zależy od sposobu finansowania przez nią nowych projektów inwestycyjnych oraz określa źródła finansowania przedsiębiorstwa w zależności od aktualnych potrzeb inwestycyjnych oraz posiadanej swobody finansowania. Według
teorii, przedsiębiorstwa nie dążą do osiągnięcia docelowego wskaźnika zadłużenia,
lecz wybierają źródła finansowania według określonej hierarchii, mając na celu
minimalizację wpływu nieefektywnych decyzji inwestycyjnych, podejmowanych
w warunkach asymetrii informacyjnej.

4.2. Teoria sygnalizacji
Istotą teorii sygnalizacji (Signalling Theory) jest założenie, że menedżerowie
zarządzanych spółek, tzw. „insiderzy”, są w posiadaniu pełniejszych informacji
dotyczących charakterystyki przyszłych strumieni dochodów przedsiębiorstwa
lub możliwości inwestycyjnych niż zewnętrzne otoczenie firmy. Zgodnie z teorią,
rynkowe ceny instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę nie uwzględniają w pełni informacji, które nie są powszechnie dostępne zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstwa15.
Teoria sygnalizacji uchyla założenie rynku doskonałego MM, mówiącego, że
wszystkie podmioty działające na rynku mają pełną i jednakową informację o działalności przedsiębiorstwa16. Według tej teorii zmiana struktury kapitału przedsiębiorstwa sygnalizuje otoczeniu zewnętrznemu występowanie informacji, do których
dostęp mają jedynie „insiderzy”. Im większa jest asymetria informacji pomiędzy
kierownictwem przedsiębiorstwa i inwestorami zewnętrznymi, tym większe stają
się odchylenia oczekiwań oraz większa negatywna reakcja cen rynkowych instrumentów finansowych na ogłoszenie ich nowej emisji17.
Zgodnie z teorią, asymetria informacji wpływa na sposób oceniania przedsiębiorstwa przez inwestorów zewnętrznych w wyniku zmiany oczekiwanych operacyjnych wpływów gotówkowych oraz zmianę poziomu wykorzystania dźwigni
14
15
16
17

A. Duliniec, Struktura…, op.cit., s. 137.
J. Gajdka, Teorie…, op.cit., s. 248.
F. Modigliani, M. H. Miller, The Cost…, op.cit., s. 261–297.
M. Jerzemowska, Kształtowanie…, op.cit., s. 119; J. Gajdka, Teorie…, op.cit., s. 249.
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finansowej18. Dlatego też właściciele starają się przekonać potencjalnych inwestorów o większej wartości spółki i w tym celu zarządzający spółką mogą zadecydować o określonych sygnałach wysyłanych otoczeniu odnośnie przyszłych wyników
finansowych firmy19. Przy pomocy zamierzonej sygnalizacji osiągają swój cel, upubliczniając informacje o stopniu wykorzystania dźwigni finansowej albo o polityce
w zakresie dywidend. Zwiększanie udziału długu w strukturze kapitału przedsiębiorstwa jest bowiem odbierane przez rynek pozytywnie, negatywnie zaś reaguje
się na informacje o jego zmniejszeniu. W przypadku emitowana przez spółkę
nowych instrumentów finansowych sygnał przekazany inwestorom może dotyczyć
wzrostu wydatków inwestycyjnych, zmiany struktury kapitału w postaci redukcji
zobowiązań czy też wzrostu przyszłych dywidend.
Inne podejście w zakresie teorii sygnalizacji prezentuje H. Leland, który koncentruje się na zagadnieniach dotyczących właściciela-menedżera, nazywanego
przedsiębiorcą20. Leland zakłada, że przedsiębiorcy posiadają lepsze rozeznanie niż
inni inwestorzy odnośnie przedsięwzięć podejmowanych w kierowanych przez nich
spółkach. Ponieważ w interesie przedsiębiorców jest posiadanie większych udziałów w przedsięwzięciach atrakcyjniejszych, przesyłany przez nich do inwestorów
sygnał może oznaczać większe korzyści. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorcy inwestują we własne projekty, może to być dla inwestorów sygnałem mówiącym o ich
atrakcyjności21. Przykładem wysyłania sygnału przez przedsiębiorców dla inwestorów może być sytuacja, kiedy spółka dokonuje pierwszej publicznej emisji akcji.
Jeżeli przedsiębiorcy decydują się na utrzymanie wysokiego udziału w kapitale
własnym, wówczas wskaźnik cena/zysk tej spółki powinien przyjmować wysokie
wartości na podstawie pozytywnej oceny perspektyw rozwojowych spółki. Leland
i Pyle wykazali w swej pracy, że przed ogłoszeniem zamiaru powiększenia dźwigni
finansowej w spółce następuje wzrost wewnętrznych zakupów akcji. Przed wydaniem oświadczenia o emisji akcji zwykłych lub obligacji z prawem zamiany na akcje
następuje natomiast wzrost zbywania akcji przez akcjonariuszy wewnętrznych22.
Podsumowanie istoty teorii sygnalizacji sprowadza się do stwierdzenia, że rynek
kapitałowy nie jest efektywny. Za przyczynę tego zjawiska podaje się występowanie asymetrii informacji, która sprawia, że ceny instrumentów finansowych nie
J. Ostaszewski, T. Cicirko, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2006, s. 295.
M. Jerzemowska, Kształtowanie…, op.cit., s. 119.
20 H. E. Leland, Agency Cost, Risk Management, and Capital Structure, “The Journal of Finance” 1998,
vol. LIII, no. 4, s. 1213–1243.
21 J. Gajdka, Teorie…, op.cit., s. 255.
22 E. Leland, D. Pyle, Information Asymmetric, Financial Structure and Intermediation, “The Journal
of Finance” 1977, vol. XXII, s. 371–387.
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uwzględniają wszystkich informacji posiadanych przez menedżerów zarządzających danymi spółkami. W konsekwencji wartość rynkowa przedsiębiorstwa podlega fluktuacjom, przebiegającym w zależności od tego, jak inwestorzy oceniają
sygnały wysłane przez spółki na rynek. Przykładem może być przeniesienie reakcji rynku kapitałowego na emisje papierów wartościowych. Kiedy spółka dokonuje
emisji akcji, zmniejsza się wówczas stopień wykorzystania dźwigni finansowej. Jest
to sygnał dla inwestorów o stosunkowo złej kondycji finansowej spółki, dlatego
też powinien jej towarzyszyć spadek wartości cen akcji23. Wysoka wartość wskaźnika zadłużenia spółki miałaby zatem decydować o dobrej kondycji finansowej
przedsiębiorstwa24.

5. Zakończenie
Występowanie zjawiska asymetrii informacji na rynku kapitałowym determinuje kształtowanie się struktury kapitału przedsiębiorstw. Dzieje się tak, gdyż
przedsiębiorstwa, poza ponoszeniem kosztów w zwyczajowym rozumieniu związanych z pozyskaniem kapitału, jego obsługą, kosztem emisji czy dystrybucji, zmuszone są do uwzględnienia kosztów związanych z negatywnymi skutkami asymetrii
informacji. Do bezpośrednich następstw asymetrii informacji zalicza się zjawisko
pokusy nadużycia oraz negatywnej selekcji, których zaprezentowane mechanizmy działania mogą doprowadzić do niekorzystnych zarówno z punktu widzenia
przedsiębiorstwa, jaki i całego rynku kapitałowego następstw w postaci niedoszacowania lub przeszacowania kapitału finansującego przedsięwzięcia inwestycyjne,
a w końcowym efekcie do obniżenia wartości przedsiębiorstwa. Negatywne skutki
asymetrii informacji mogą prowadzić również do sytuacji, w której zarządzający
będą realizowali nieefektywne przedsięwzięcia inwestycyjne z przyczyn obiektywnych, tzn. z uwględnieniem istniejącej asymetrii informacji w danych warunkach
rynkowych lub w sposób celowy wykorzystując przewagę informacyjną nad pozostałymi uczestnikami rynku dla uzyskania sowich prywatnych korzyści.
Problematyka różnorodnego dostępu do źródeł informacji została opisana
w teorii sygnalizacji, która zakłada, że zarządzający przedsiębiorstwem (insiderzy)
posiadają pełną wiedzę na temat polityki inwestycyjnej swojego przedsiębiorstwa
w przeciwieństwie do inwestorów zewnętrznych. Struktura kapitału przedsiębiorstwa
M. Jerzemowska, Kształtowanie…, op.cit., s. 120.
Jednakże w praktyce można zauważyć odwrotną tendencję, mianowicie przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysoką rentownością posiadają niską wartość zadłużenia.
23

24
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w wyniku istniejącej asymetrii informacji będzie zdeterminowana takim wyborem
źródeł finansowania, który będzie sygnalizował inwestorom zewnętrznym informacje na temat wartości przedsiębiorstwa. Chociaż teoria sygnalizacji nie opisuje
w sposób kompleksowy czynników kształtujących strukturę kapitałów, to wskazuje
na nieefektywność rynku kapitałowego w wyniku istnienia asymetrii informacji.
Zgodnie z teorią ceny instrumentów finansowych nie uwzględniają wszystkich
informacji będących w posiadaniu przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem.
Zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania, wobec występowania na rynku
kapitałowym zjawiska asymetrii informacji o strukturze kapitału przedsiębiorstwa
decydujące znaczenie ma redukcja negatywnych skutków asymetrii informacji.
W tym celu zarządzający przedsiębiorstwem preferować będą wewnętrzne źródła finansowania, które w najmniejszym stopniu obarczone są skutkami asymetrii informacji. Po wyczerpaniu się wewnętrznych źródeł finansowania, następuje
emisja papierów dłużnych, na końcu zaś emisja akcji.
Przedstawione wybrane mechanizmy kształtowania się struktur kapitału
przedsiębiorstwa, uwzględniające negatywne konsekwencje występowania zjawiska asymetrii informacji na rynku kapitałowym, odzwierciedlają kompleksowość
problematyki alokacji kapitału i jego wykorzystania w przedsiębiorstwie. O strukturze finansowania decyduje jego koszt, związany również z dostępem do informacji, których jakość często decyduje o powodzeniu przedsięwzięć inwestycyjnych
przedsiębiorstw – podmiotów rynku kapitałowego. W tym kontekście istotnym
wydaje się zagadnienie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego, w ramach
którego uczestnicy mają różny dostęp do informacji i w ten sposób mogą wykorzystywać przewagę informacyjną nad pozostałymi podmiotami obecnymi na rynku.
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Danuta Redel
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WPŁYW ZMIAN KONIUNKTURY
NA EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA MAJĄTKU
TRWAŁEGO W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
W LATACH 2009–2014

1. Wprowadzenie
Celem opracowania jest analiza i ocena wpływu zmieniającej się koniunktury,
okresów spowolnienia gospodarczego (2009 i 2012–2013) oraz ożywienia gospodarczego (2010–2011 i 2014) na efektywność wykorzystania środków trwałych brutto
w Polsce w ujęciu mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Lata 2009–
2014 charakteryzowały się zmienną koniunkturą gospodarczą, a poszczególne czynniki wzrostu gospodarczego w różny sposób wpływały na zmianę PKB. Na zmiany
polskiego PKB w istotny sposób wpłynął światowy kryzys finansowy, który w drugiej połowie 2008 r. w miarę pogłębiania się tendencji recesyjnych w gospodarce
światowej stopniowo zaczął oddziaływać także na gospodarkę polską, powodując
obniżenie większości miar aktywności gospodarczej w Polsce. W 2008 r. efekty
pogorszenia koniunktury gospodarczej nie były jeszcze w pełni widoczne.
Skutki pogorszenia koniunktury gospodarczej ujawniły się dopiero w 2009 r.,
kiedy to polskie PKB zwiększyło się w porównaniu z rokiem 2008 tylko o 1,7%1
i w konsekwencji spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce było znaczące i sięgnęło 3,4 pkt proc. Do wzrostu PKB przyczyniło się jedynie zwiększenie o 2,0%
popytu konsumpcyjnego zarówno prywatnego, jak i publicznego. Pozostałe składniki
globalnego popytu były niższe niż w 2008 r. Na osłabienie wzrostu gospodarczego
Wszystkie dane liczbowe wykorzystane w tej części pracy zostały pozyskane z Biuletynów Statystycznych GUS z miesiąca lutego lat 2010–2015.
1
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wpłynęło znaczne obniżenie eksportu o 6,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spowodowane to było recesją w państwach strefy euro, będących głównymi
partnerami handlowymi Polski, poprzez spadek popytu na polskie produkty oraz
dużej zmienności kursów walut. Jednocześnie nastąpił bardzo silny, bo wynoszący
aż 12,4% spadek importu związany z gwałtowną deprecjacją złotego w stosunku
do najważniejszych walut oraz pogarszaniem się koniunktury w kraju. Ze względu
na silniejszy spadek importu niż eksportu w 2009 r. wystąpił dodatni wkład eksportu
netto do PKB. Silne osłabienie kursu złotego w drugiej połowie 2008 i na początku
2009 r., pomimo iż zwiększało złotową wartość zadłużenia zagranicznego Polski,
przyczyniło się do poprawy konkurencyjności polskich produktów i było czynnikiem wspomagającym wzrost PKB. Na spadek tempa wzrostu gospodarczego
w 2009 r. istotny wpływ wywarło bardzo znaczne, o 11,4% zmniejszenie akumulacji (obniżenie się poziomu zapasów) w porównaniu z 2008 r. W zdecydowanie
mniejszym stopniu niż akumulacja, bo zaledwie o 1,1% zmniejszyły się nakłady
brutto na środki trwałe w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten nie był tak
znaczący, co wynikało w dużej mierze z dużych nakładów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
i oddziałujących na spadki inwestycji sektora prywatnego.
Kolejne lata – 2010 i 2011 – to okres ożywienia gospodarczego. W 2010 r. wzrost
PKB wydawał się być dość znaczący i wyższy o 3,8% w porównaniu z rokiem
poprzednim. Wzrósł popyt konsumpcyjny i popyt zgłaszany przez państwo
po ponad 3%. Wprawdzie nakłady na środki trwałe malały o 2% w porównaniu
do roku poprzedniego, ale przedsiębiorstwa zaczęły odbudowywać zapasy (wzrost
akumulacji o 7%). Stosunkowo wysoka była dynamika eksportu, który zwiększył
się o 10,2% w porównaniu z rokiem 2009 i to mimo niewielkiego wprawdzie, lecz
pozostającego nie bez wpływu umocnienia się wartości złotego.
Nieco bardziej korzystny na tle roku poprzedniego okazał się rok 2011, poziom
polskiego PKB wzrósł bowiem o 4,5%. W stopniu dość istotnym przyczyniło się
do tego dalsze odbudowanie stanu zapasów (wzrost akumulacji o 11,2%) przy jednoczesnym silnym wzroście nakładów brutto na środki trwałe o 8,5% w stosunku
do roku 2010.
Wyraźne wyhamowanie wzrostu gospodarczego można zaobserwować w latach
2012 i 2013. Roczny poziom PKB Polski w 2012 r. zwiększył się zaledwie o 1,9%
w porównaniu z 2011 r. Obniżenie dynamiki PKB wynikało z przedłużającego się
okresu słabej koniunktury za granicą, w tym zwłaszcza utrzymywania się recesji w strefie euro. Gwałtownie zmniejszyła się akumulacja (o 4,2% w stosunku do
2011 r.), przy czym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 1,7%. Istotnym czynnikiem podtrzymującym wzrost PKB było powiększenie wolumenu
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eksportu o 3,9%, jednak przy spadku wolumenu importu o 0,7%, o takim rezultacie zdecydował nieznaczny wzrost popytu wewnętrznego (o 1,0% w stosunku do
2011 r.), przesunięcia w strukturze eksportu w kierunku bardziej dynamicznych
rynków wschodzących oraz elastyczny kurs złotego, sprzyjający rozwojowi eksportu w okresie niepomyślnej koniunktury zewnętrznej.
Spowolnienie gospodarcze w Polsce utrzymywało się także w 2013 r., w którym
poziom PKB zwiększył się realnie o 1,6% w skali roku i następował nieco wolniej niż
w 2012 r. Głównym czynnikiem wzrostu był eksport będący siłą napędową gospodarki, któremu sprzyjała wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Spożycie ogółem było wyższe niż przed rokiem o 1,1% (w tym indywidualne o 0,8%).
Utrzymywał się obserwowany w 2012 r. spadek akumulacji brutto (o 5,0%), w tym
nakładów brutto na środki trwałe (o 0,4%) oraz nieco niższy niż przed rokiem
(o 0,2%) był popyt krajowy.
W 2014 r. polska gospodarka wkroczyła w fazę ożywienia mimo bardzo trudnego
otoczenia zewnętrznego, m.in. ze względu na konflikt rosyjsko-ukraiński i związane
z nim embarga oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro. W Polsce
odnotowano umiarkowane, wyższe niż w latach 2012–2013, tempo wzrostu gospodarczego. PKB w 2014 r. zwiększył się realnie o 3,3% w porównaniu z rokiem 2013.
Głównym czynnikiem tych zmian był popyt krajowy (wzrost o 4,6% w stosunku
do 2013 r.), zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny. Spożycie ogółem w 2014 r.
przekroczyło poziom z 2013 r. o 3,0%, w tym spożycie gospodarstw domowych
także o 3,0%. Znacząco wzrosła akumulacja brutto (o 11,6%), przy czym nakłady
brutto na środki trwałe były wyższe o 9,4% niż w 2013 r. Przedsiębiorstwa zaczęły
odtwarzać zapasy oraz coraz odważniej otwierać kolejne projekty inwestycyjne.
Z kolei eksport netto, odmiennie niż w trzech poprzednich latach, negatywnie oddziaływał na wzrost PKB, co jest charakterystyczne dla okresów ożywienia
gospodarczego – wówczas import zazwyczaj rośnie w szybszym tempie niż eksport.
Zaistniałe w latach 2009–2014 zmiany dynamiki poszczególnych składników
popytu globalnego miały istotny wpływ na rozwój i efektywność ekonomiczną
mikro (zatrudniających do 9 pracowników), małych (zatrudniających 10–49 pracowników), średnich (zatrudniających 50–249 pracowników) i dużych (zatrudniających powyżej 250 pracowników) polskich przedsiębiorstw.
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2. E
 fektywność wykorzystania majątku trwałego
w polskich przedsiębiorstwach w latach 2009–2014
Lata 2009–2014, jak wcześniej wspomniano, charakteryzowały się zmienną
koniunkturą, która w istotny sposób wpływała na rozwój i efektywność przedsiębiorstw. Czynnikiem, który w decydujący sposób oddziaływał na możliwości wzrostu
produkcji, a więc w efekcie na pozycję mikro, małych, średnich i dużych podmiotów
gospodarczych są nakłady inwestycyjne zwiększające majątek trwały. Na decyzję
o wzroście majątku trwałego w przedsiębiorstwach wpływa wiele zewnętrznych
czynników, z których podstawowym jest zwykle popyt na produkcję oraz możliwości jej zwiększenia bez angażowania dodatkowych nakładów na środki trwałe.
W 2014 r. nakłady inwestycyjne w polskich przedsiębiorstwach wyniosły ponad
183 mld zł i było to o 27,5% więcej niż w 2009 r.2. We wszystkich grupach przedsiębiorstw tendencje były podobne, aczkolwiek zróżnicowane. Najszybciej o 37,3%
nakłady inwestycyjne wzrosły w tym czasie w grupie mikrofirm. Nieco mniejszy
wzrost o 31,1% odnotowano wśród dużych podmiotów. W małych i średnich przedsiębiorstwach nakłady inwestycyjne w 2014 r. zwiększyły się natomiast odpowiednio o 18,9% i 16,5% w porównaniu z 2009 r.
Tablica 1. Dynamika zmian nakładów inwestycyjnych w polskich przedsiębiorstwach
w latach 2010–2014 (w %, w cenach bieżących, rok poprzedni = 100%)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

rok poprzedni = 100

2009 = 100

Ogółem

98,7

113,6

96,0

104,8

113,0

127,5

– mikro

113,7

113,8

86,2

108,6

113,4

137,3

– małe

102,8

111,1

92,4

105,1

106,9

118,7

– średnie

96,1

114,1

97,0

104,4

104,8

116,5

– duże

94,6

113,9

99,9

103,6

117,5

131,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

W poszczególnych latach badanego okresu zmiany dynamiki nakładów
inwestycyjnych były bardzo zróżnicowane. W 2009 r. spowolnienie gospodarcze,
2 Szerzej na ten temat zob. D. Redel, Wpływ zmian koniunktury na efektywność wykorzystania
czynnika pracy i majątku trwałego w polskich przedsiębiorstwach w latach 2009–2012, zrealizowanym
w ramach badań statutowych Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kierownictwem
dr. R. Tuzimka, Warszawa 2014.
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zapoczątkowane gwałtownym obniżeniem się eksportu, szybko przeniosło się
na całą gospodarkę. W związku z tym polskie przedsiębiorstwach stanęły przed
barierą popytową silniejszą w zakresie popytu zewnętrznego, nieco mniejszą przy
popycie wewnętrznym. Gwałtownie zmniejszyło się wykorzystanie mocy produkcyjnej. Te czynniki przyczyniły się do obniżenia w 2009 r. inwestycji przedsiębiorstw w zasadzie we wszystkich grupach z wyjątkiem mikrofirm, w których
odnotowano wzrost o 7,4%. W małych i dużych grupach przedsiębiorstw nakłady
inwestycyjne były o ponad 13% niższe od tych w 2008 r., a wśród średnich podmiotów o 11,8%.
W miarę poprawy koniunktury gospodarczej w 2010 r. nakłady inwestycyjne
nadal się zmniejszały w grupie dużych przedsiębiorstw (spadek o 5,4%) oraz średnich (spadek o 3,9%), podczas gdy wśród małych podmiotów odnotowano wzrost
o 2,8% w porównaniu z 2009 r. Tendencja wzrostowa utrzymała się w mikrofirmach, ale była ona znacznie szybsza niż w 2009 r. (wzrost o 13,7%). Można to tłumaczyć tym, że znaczna część przedsiębiorstw z grupy mikro i małych nie posiada
osobowości prawnej i ponoszone nakłady na inwestycje (wzrost amortyzacji) skutkują obniżeniem zobowiązań podatkowych.
Zdecydowanie korzystniejsze relacje można było zaobserwować w 2011 r.,
w którym nakłady inwestycyjne w średnich, dużych i mikroprzedsiębiorstwach
były większe o około 14% od tych z 2010 r. W grupie małych podmiotów wzrost
był nieco wolniejszy i wyniósł 11,1%.
Spowolnienie gospodarcze w 2012 r. przyczyniło się do zmniejszenia nakładów inwestycyjnych we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Największe obniżenie nakładów, wynoszące 13,8% dotyczyło grupy mikrofirm, wśród których
w latach 2009–2011 odnotowywano wzrosty. W grupie małych i średnich przedsiębiorstw spadek nakładów inwestycyjnych zmniejszył się odpowiednio o 7,6%
i 3,0%. W grupie dużych podmiotów nakłady inwestycyjne były natomiast mniejsze o 0,1% od tych z 2011 r.
W 2013 r. pomimo spowolnienia gospodarczego poprawiła się kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw i wzrosły nakłady inwestycyjne we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Największy wzrost odnotowano w mikrofilmach (o 8,6%)
i w małych podmiotach (o 5,1%), a znacznie mniejszy w średnich i dużych przedsiębiorstwach (odpowiednio o 4,4% i 3,6%) w porównaniu z 2012 r.
Można przypuszczać, że zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w okresach
spowolnienia gospodarczego (w latach 2008–2009 oraz 2012–2013) nie było tak
znaczące (a nawet wystąpiły ich wzrosty w 2013 r.) ze względu na znaczne nakłady
inwestycyjne o charakterze infrastrukturalnym współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej oraz inwestycje związane z EURO 2012.
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Ten pozytywny trend, wzrost nakładów inwestycyjnych, wystąpił również
w 2014 r. w okresie ożywienia gospodarczego. Najszybciej zwiększały się one w dużych
przedsiębiorstwach (wzrost o 17,5%) i mikrofirmach (wzrost o 13,4%), podczas gdy
w małych i średnich podmiotach wzrosty te były znacznie mniejsze (odpowiednio 6,9% i 4,8%) w porównaniu do roku poprzedniego. Inwestycje przedsiębiorstw
były częściowo finansowane ze środków zewnętrznych, gdyż sprzyjała temu mniej
radykalna polityka banków, w szczególności złagodzenie kryteriów udzielania kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom oraz umiarkowane wzrosty cen akcji
notowanych na rynkach organizowanych przez GPW.
Realizowane w latach 2009–2014 przez polskie przedsiębiorstwa inwestycje
przyczyniały się do wzrostu wartości środków trwałych. W tym okresie wartość
brutto środków trwałych dla ogółu przedsiębiorstw zwiększała się znacznie szybciej (wzrost o 32,8%) niż wartość nakładów inwestycyjnych (wzrost o 27,5%) i tendencja ta występowała we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Najszybciej wartość
brutto środków trwałych zwiększała się w mikrofirmach i małych podmiotach
(odpowiednio o 55,4% i 36,8%), znacznie wolniej w grupie średnich i dużych przedsiębiorstw (odpowiednio o 29,8% i 28,9%). W poszczególnych grupach przedsiębiorstw dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w kolejnych latach
badanego okresu była zróżnicowana.
Tablica 2. Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w polskich
przedsiębiorstwach w latach 2010–2014 (w %, w cenach bieżących,
rok poprzedni = 100)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

rok poprzedni = 100

2009 = 100

Ogółem

104,9

107,4

106,1

104,8

106,0

132,8

– mikro

109,6

110,3

112,3

106,2

107,8

155,4

– małe

105,4

109,2

108,6

107,6

101,6

136,8

– średnie

105,1

106,2

105,6

105,1

104,7

129,8

– duże

103,9

106,9

104,5

103,9

106,9

128,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

Wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w procesach gospodarczych środki
trwałe, tj. budynki i lokale, maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki
transportu ulegają zużyciu. We wszystkich grupach przedsiębiorstw stopień zużycia środków trwałych w 2014 r. w porównaniu do 2009 r. zwiększył się, co może
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oznaczać, że podejmowane przez przedsiębiorstwa inwestycje nie zapewniły mimo
wszystko pełnej zastępowalności zużytego majątku.
Dla ogółu przedsiębiorstw w latach 2009–2014 zwiększył się stopień zużycia
środków trwałych ogółem o 1,4 pkt proc. Stopień zużycia środków trwałych wzrósł
najbardziej w badanym okresie wśrod małych podmiotów i mikrofirm (odpowiednio o 3,6 oraz 3,5 pkt proc.), nieco mniejszy odnotowano w średnich przedsiębiorstwach (wzrost o 2,4 pkt proc.). Natomiast w grupie dużych podmiotów mimo zmian,
które nastąpiły w kolejnych latach, stopień zużycia środków trwałych w 2014 r. był
o 0,6 pkt proc. większy niż w 2009 r. Poszczególne rodzaje wykorzystywanego przez
przedsiębiorstwa majątku trwałego zużywały się w różnym stopniu w poszczególnych grupach przedsiębiorstw w latach 2009–2014.
Tablica 3. Stopień zużycia majątku trwałego przedsiębiorstw ogółem
w latach 2009–2014 (w %)
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

44,9

45,2

45,3

45,4

45,6

46,3

– małe razem

37,2

37,8

39,5

39,2

40,1

40,8

– w tym mikro

36,8

37,3

40,8

39,4

40,4

40,3

– średnie

42,3

42,6

43,2

43,8

44,2

44,7

– duże

48,5

48,8

48,2

48,5

48,3

49,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

Tablica 4. Stopień zużycia budynków i lokali w przedsiębiorstwach
w latach 2009–2014 (w %)
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

31,4

31,5

31,3

31,1

31,9

32,9

– małe razem

24,6

25,0

24,8

24,3

25,1

26,0

– w tym mikro

23,6

23,8

23,9

22,6

23,7

23,6

– średnie

30,3

30,1

30,2

30,8

31,3

31,8

– duże

34,9

35,0

34,9

34,6

35,6

36,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

Dla ogółu przedsiębiorstw w 2014 r. stopień zużycia budynków i lokali wynosił 32,9% i zwiększył się o 1,5 pkt proc. w porównaniu z 2009 r. O taką samą wielkość zwiększyło się zużycie tego rodzaju środków trwałych w średnich i małych
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 odmiotach, wśród mikrofirm mimo zmian w kolejnych latach stopień zużycia
p
tych środków trwałych w 2014 r. wynosił natomiast 23,6% i odpowiadał poziomowi z 2009 r. W dużych przedsiębiorstwach stopień zużycia budynków oraz lokali
zwiększył się najbardziej (o 1,8 pkt proc.) i wyniósł 36,7%.
Dużo wyższym stopniem zużycia charakteryzowała się następna grupa środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, w przypadku których w 2014 r. wynik ten wyniósł 60,5% i był wyższy o 1,2 pkt proc. wśród ogółu
przedsiębiorstw w porównaniu z wynikiem z 2009 r. We wszystkich grupach przedsiębiorstw zużycie tego rodzaju środków trwałych zwiększyło się, osiągając poziom
około 60%. Największy wzrost zużycia (o 6,9 pkt proc.) odnotowano w mikrofirmach. Zdecydowanie mniejszy wśród podmiotów małych i średnich (odpowiednio o 4,7 pkt proc. i 2,9 pkt proc.). W dużych przedsiębiorstwach stopień zużycia
maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi zwiększył się zaledwie o 0,2 pkt proc.
w 2014 r. w porównaniu do 2009 r. Można przypuszczać, że w grupie mikro i małych
firm ze względu na ograniczone zasoby finansowe często nabywane były używane
maszyny oraz urządzenia, a duże przedsiębiorstwa często kupowały nowe środki
trwałe tego rodzaju.
Tablica 5. Stopień zużycia maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi
w przedsiębiorstwach w latach 2009–2014 (w %)
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

59,3

59,9

59,8

60,3

59,9

60,5

– małe

55,9

56,7

59,3

59,5

59,9

60,6

– w tym mikro

53,0

54,6

60,3

59,5

59,8

59,9

– średnie

57,1

57,7

58,9

59,3

59,6

60,0

– duże

60,5

61,0

60,0

60,7

59,9

60,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

W latach 2009–2014 największy wzrost stopnia zużycia środków transportu
odnotowano w mikro i małych firmach (odpowiednio o 9,2 pkt proc. i 7,4 pkt proc.).
Wśród średnich podmiotów stopień zużycia środków transportu w 2014 r. był
większy zaledwie o 0,4 pkt proc. w porównaniu z tym z 2009 r. W grupie przedsiębiorstw dużych zmniejszył się natomiast stopień zużycia środków transportu
aż o 7,8 pkt proc. Może to oznaczać, że duże i średnie przedsiębiorstwa nabywały
przede wszystkim nowe środki transportu, mikro i małe firmy znacznie częściej
kupowały natomiast samochody używane.
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Tablica 6. Stopień zużycia środków transportu w przedsiębiorstwach
w latach 2009–2014 (w %)
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

52,2

52,8

54,9

54,8

54,2

53,3

– małe

50,5

51,6

57,8

57,8

58,2

57,9

– w tym mikro

47,5

48,7

56,9

56,7

56,8

56,9

– średnie

53,9

54,6

54,0

53,9

54,2

54,3

– duże

53,7

53,4

51,2

51,0

48,0

45,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

W latach 2009–2014 największy wzrost stopnia zużycia środków trwałych odnotowano w mikrofirmach wśród wykorzystania środkach transportu (9,4 pkt proc.)
oraz maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi (6,9 pkt proc.), a także w małych
podmiotach w odniesieniu do tych samych grup (odpowiednio 7,4 pkt proc. i 4,7
pkt proc.). Jedynie wśród dużych przedsiębiorstw odnotowano spadek stopnia
zużycia w grupie środków transportu (o 7,8 pkt proc.).
Za miarę efektywności wykorzystania majątku trwałego przyjęto wartość przychodów lub kwotę wartości dodanej, generowaną przez majątek o wartości 1 złotego.
Jeżeli za miarę efektywności przyjęto wartość przychodów generowaną przez
majątek trwały brutto, to tak liczona efektywność zmniejszyła się dla ogółu przedsiębiorstw w latach 2009–2014. Kwota przychodów przypadająca na 1 złoty wartości brutto środków trwałych dla ogółu przedsiębiorstw zmniejszyła się z 2,24 zł
w 2009 r. do 2,14 zł w 2014 r. Efektywność liczona w ten sposób zwiększyła się w grupie małych (z 3,02 zł do 3,07 zł) oraz wśród dużych przedsiębiorstwach (z 1,60 zł
do 1,66 zł). W średnich podmiotach uległa pogorszeniu (z 2,46 zł do 2,25 zł). Zdecydowany spadek efektywności zaobserwowano w grupie mikrofirm, gdyż kwota
przychodów na 1 zł wartości brutto środków trwałych zmniejszyła się z 4,61 zł do
3,42 zł, czyli aż o 1,19 zł. Można przypuszczać, że podmioty te na ogół nie mają
osobowości prawnej i w swoich decyzjach inwestycyjnych często kierują się dążeniem do minimalizacji kwot płaconych podatków, a nie poprawianiem efektywności wykorzystania majątku trwałego.
W poszczególnych latach analizowanego okresu wpływ zmian koniunktury na kwotę przychodów generowaną przez majątek trwały brutto był bardziej
widoczny. W okresach spowolnienia gospodarczego (2009 i 2012–2013) kwoty
te zmniejszały się we wszystkich grupach przedsiębiorstw. W okresie poprawy
koniunktury (2010–2011 i 2014) w zasadzie we wszystkich grupach podmiotów
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(z wyjątkiem mikrofirm) oraz w 2014 r. (tylko wśród małych podmiotów) sytuacja
była odmienna, korzystna, ponieważ kwota przychodów na 1 zł wartości brutto
środków trwałych się zwiększała. Najkorzystniejsze wielkości uzyskano we wszystkich grupach przedsiębiorstw (z wyjątkiem mikrofirm) w 2011 r. W mikrofirmach
tak liczona efektywność w latach 2009–2014 systematycznie się pogarszała. Jak już
wspomniano, podmioty te zwiększały wartość posiadanego majątku trwałego ze
względu na wartość należnych podatków.
Tablica 7. Przychody ogółem/wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach
w latach 2009–2014
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

2,24

2,29

2,37

2,30

2,21

2,14

– mikro

4,61

4,33

4,15

3,70

3,56

3,42

– małe

3,02

3,08

3,27

3,21

3,02

3,07

– średnie

2,46

2,46

2,59

2,44

2,31

2,25

– duże

1,60

1,70

1,79

1,78

1,72

1,66

Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

Jeżeli miarą efektywności była wartość dodana na 1 zł wartości brutto środków
trwałych wyniki okazały się niekorzystne zarówno dla ogółu przedsiębiorstw, jak
i wśród wszystkich grup w latach 2009–2014. Największy stopień spadku efektywności odnotowano w grupie mikrofirm, gdzie kwota wartości dodanej generowanej
przez 1 zł wartości brutto środków trwałych zmniejszyła się aż o 0,45 zł (z 1,44 zł
w 2009 r. do 0,99 zł w 2014 r.).
Zdecydowanie mniejsze pogorszenie efektywności wyrażające się spadkiem
kwoty wartości dodanej przypadającej na 1 zł wartości środków trwałych wystąpiło w grupie średnich oraz dużych podmiotów (odpowiednio o 0,08 zł oraz 0,05 zł).
W grupie małych przedsiębiorstw w tym samym okresie efektywność pogorszyła
się nieznacznie (o 0,03 zł).
W poszczególnych latach badanego okresu tak liczona efektywność w zasadzie
we wszystkich grupach zmniejszała się, z wyjątkiem grup dużych i małych podmiotów, wśród których w 2010 r. wystąpił nieznaczny wzrost efektywności (po 0,01 zł
dla każdej z grup) w porównaniu z 2009 r. oraz tylko w grupie małych przedsiębiorstw w 2013 i 2014 r. w zestawieniu z rokiem poprzednim.
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Tablica 8. Wartość dodana/wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach
w latach 2009–2014
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

0,59

0,58

0,56

0,52

0,52

0,50

– mikro

1,44

1,28

1,17

1,02

1,02

0,99

– małe

0,61

0,62

0,60

0,57

0,57

0,58

– średnie

0,55

0,52

0,49

0,47

0,47

0,47

– duże

0,44

0,45

0,45

0,42

0,41

0,39

Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

Porównując uzyskane wyniki efektywności wykorzystania majątku trwałego
przy przyjęciu wartości przychodów lub wartości dodanej generowanej przez
majątek o wartości 1 zł., można stwierdzić, że w przypadku tej pierwszej miary
poprawę efektywności odnotowano w grupie małych i dużych przedsiębiorstw
w latach 2009–2014.
Zdecydowanie inne wyniki uzyskano w przypadku wartości dodanej przypadającej na 1 zł wartości brutto środków trwałych, ponieważ we wszystkich grupach przedsiębiorstw w latach 2009–2012 tak liczona efektywność się pogorszyła.
Tablica 9. Efektywność wykorzystania środków trwałych w polskich przedsiębiorstwach
(liczona jako relacja: dynamika przychodów/dynamika wartości środków
trwałych brutto) w latach 2010–2014 (w %, w cenach bieżących, rok
poprzedni = 100%)
Wyszczególnienie
Ogółem

2010

2011

2012

2013

2014

rok poprzedni = 100
102,1

2009 = 100

103,4

96,4

96,2

97,2

95,6

– mikro

94,0

95,8

89,2

96,3

96,1

74,3

– małe

102,0

106,0

98,3

94,2

101,4

101,5

99,8

105,2

94,4

94,9

97,1

91,3

106,1

105,1

99,4

96,6

96,6

103,5

– średnie
– duże

Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

Efektywność wykorzystania środków trwałych w polskich przedsiębiorstwach
można też określić jako relacje dynamiki przychodów lub dynamiki wartości dodanej do dynamiki wartości środków trwałych brutto.
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Porównując wyniki uzyskane przy zastosowaniu tych metod liczenia efektywności, można zaobserwować podobne tendencje, które wystąpiły przy zastosowaniu wartości przychodów lub kwoty wartości dodanej na 1 zł wartości brutto
środków trwałych.
Podobnie jak w przypadku wartości przychodów na 1 zł wartości brutto środków trwałych, tak i przy relacji dynamiki przychodów do dynamiki wartości środków trwałych brutto) efektywność wykorzystania środków trwałych zmniejszyła
się w latach 2009–2014 wśród ogółu przedsiębiorstw (o 4,4%). Najbardziej liczona
w ten sposób efektywność wzrosła w grupie dużych przedsiębiorstw (o 3,5%). Nieco
mniejszy wzrost efektywności odnotowano w grupie małych podmiotów (o 1,5%).
Znaczny spadek efektywności wystąpił w grupie średnich przedsiębiorstw (o 8,7%).
Najbardziej niekorzystne relacje zaobserwowano natomiast w 2014 r. w grupie
mikrofirm, wśród których efektywność wykorzystania środków trwałych zmniejszyła się aż o 25,7% w porównaniu do 2009 r.
Tablica 10. Efektywność wykorzystania środków trwałych w polskich przedsiębiorstwach
(liczona jako relacja: dynamiki wartości dodanej/dynamiki wartości środków
trwałych brutto) w latach 2010–2014 (w %, w cenach bieżących, rok
poprzedni = 100%)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

rok poprzedni = 100

2009 = 100

Ogółem

98,4

96,7

93,9

98,8

97,3

85,8

– mikro

89,3

91,0

87,6

99,6

96,8

68,7

– małe

100,4

96,4

96,3

100,3

100,2

93,6

95,7

94,6

96,0

99,2

98,9

85,3

103,0

99,8

94,1

97,1

96,0

90,1

– średnie
– duże

Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 roku, GUS, Warszawa 2010–2015.

Dokonując oceny efektywności wykorzystania środków trwałych przy zastosowaniu relacji dynamiki wartości dodanej do dynamiki wartości środków trwałych
brutto, zauważono odmienne tendencje niż te występujące przy wykorzystaniu
relacji dynamiki przychodów do dynamiki wartości brutto środków trwałych,
przy czym podobne tendencje miały jednak miejsce w przypadku wartości dodanej
na 1 zł wartości środków trwałych brutto. Tak liczona efektywność pogorszyła się
zarówno w przypadku ogółu przedsiębiorstw (spadek o 14,2%) jak i we wszystkich
grupach przedsiębiorstw w latach 2009–2014. Największe pogorszenie efektywności
wykorzystania środków trwałych (spadek o 31,3%) odnotowano w grupie mikro-
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firm, znacznie mniejsze w grupie średnich podmiotów (spadek o 14,7%). Z kolei
w grupie dużych przedsiębiorstw tak liczona efektywność zmniejszyła się o 9,9%,
najmniej zaś wśród małych firm – o 6,4%.
Podobnie jak w przypadku efektywności liczonej przy pomocy wartości dodanej
na 1 zł wartości brutto środków trwałych, również i w tym układzie jedynie w grupie małych podmiotów (wzrost o 0,4%) i wśród dużych przedsiębiorstw (wzrost
o 3,0%) zwiększyła się efektywność w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009 oraz
z latami 2013 i 2014 jedynie w grupie przedsiębiorstw małych. W pozostałych latach
i we wszystkich pozostałych grupach przedsiębiorstw efektywność wykorzystania
środków trwałych uległa zmniejszeniu.
Porównując wszystkie cztery miary efektywności wykorzystania majątku
trwałego brutto, można zaobserwować, że w przypadku metod wykorzystujących
w relacjach wartość przychodów tak liczona efektywność poprawiała się w grupie
małych i dużych przedsiębiorstw w latach 2009–2014. Z kolei przy zastosowaniu
metod wykorzystujących w relacjach kwotę wartości dodanej tak liczona efektywność w badanym okresie we wszystkich grupach przedsiębiorstw pogarszała się
(z wyjątkiem grup małych i dużych przedsiębiorstw w 2010 r. oraz grupy małych
podmiotów w 2013 r. i 2014 r.)

3. Zakończenie
Lata 2009–2014 charakteryzowały się w Polsce zmienną koniunkturą gospodarczą, a zmiany dynamiki poszczególnych składników popytu globalnego miały
istotny i zróżnicowany wpływ na rozwój oraz efektywność ekonomiczną mikro,
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
(2009 r. oraz lata 2012–2013), a także w okresie ożywienia gospodarczego (2010–
2011 i 2014). Należy podkreślić, że oddziaływanie to było bardzo zróżnicowane
zarówno co do siły, jak i pod względem kierunku w zależności od wielkości przedsiębiorstw, których dotyczyły.
W 2014 r. nakłady inwestycyjne w polskich przedsiębiorstwach zwiększyły się
o 27,5% w porównaniu z 2009 r. We wszystkich grupach przedsiębiorstw tendencje były podobne, aczkolwiek zróżnicowane. Najszybciej o 37,3% nakłady inwestycyjne wzrosły w tym czasie w grupie mikrofirm.
W tym okresie wartość brutto środków trwałych wśród ogółu przedsiębiorstw
zwiększała się znacznie szybciej niż wartość nakładów inwestycyjnych i tendencja
ta występowała we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Najszybciej wartość brutto
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środków trwałych zwiększała się w mikrofirmach i małych podmiotach, znacznie
wolniej w grupie średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
W latach 2009–2014 największy wzrost stopnia zużycia środków trwałych odnotowano w mikrofirmach i małych podmiotach w grupie środków transportu oraz
maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi. Jedynie wśród dużych przedsiębiorstw
odnotowano spadek stopnia zużycia w grupie środków transportu. Może to oznaczać, że duże i średnie przedsiębiorstwa nabywały przede wszystkim nowe środki
transportu, mikro i małe firmy znacznie częściej kupowały natomiast używane
maszyny i urządzenia oraz samochody.
Porównując wszystkie cztery miary efektywności wykorzystania majątku
trwałego brutto, można zaobserwować, że w przypadku metod wykorzystujących w relacjach wartość przychodów (wartość przychodów generowaną przez
majątek trwały brutto o wartości 1 zł oraz relację dynamiki przychodów do dynamiki wartości brutto środków trwałych) tak liczona efektywność poprawiała się
w grupie małych oraz dużych przedsiębiorstw w latach 2009–2014. Z kolei przy
metodach wykorzystujących w relacjach kwotę wartości dodanej (kwota wartości
dodanej generowana przez majątek trwały brutto o wartości 1 zł oraz relację dynamiki kwoty wartości dodanej do dynamiki wartości brutto środków trwałych) tak
liczona efektywność w badanym okresie we wszystkich grupach przedsiębiorstw
pogarszała się (z wyjątkiem grup małych i dużych przedsiębiorstw w 2010 r. oraz
grupy małych podmiotów w roku 2013 i 2014)
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EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W SPÓŁKI
PRZEPROWADZAJĄCE PIERWSZĄ OFERTĘ
PUBLICZNĄ, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM SPÓŁEK PORTFELOWYCH
FUNDUSZY PRIVATE EQUITY

1. Wprowadzenie
Celem artykułu1 jest zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez
Autorów w zakresie efektywności pierwszych emisji akcji na giełdzie (dalej: „IPO”
do Initial Public Offering), ze szczególnym uwzględnieniem IPO spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka.
W szczególności zostaną zaprezentowane badania dotyczące: (a) efektu niedowartościowania w IPO, (b) zachowania cen akcji w okresie 12 miesięcy od daty
IPO, (c) efektywności wykorzystania środków przez spółki pozyskujące kapitał
na GPW. Intencją Autorów jest ocena efektywności ofert publicznych zarówno
z punktu widzenia spółek pozyskujących środki z giełdy, jak i inwestorów angażujących środki finansowe w tych ofertach. Okres badania dotyczy lat 2005–2006,
podczas trwania hossy na GPW. Okres dobrej koniunktury na giełdzie gwarantuje
większą podaż kapitału ze strony inwestorów, co dla spółek (emitentów) uprawdoW referacie wykorzystano badania przeprowadzone przez Annę Kwiatkowską (Rzewuską)
i Michała Wrzesińskiego (dalej: „Autorzy”).
1
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podabnia możliwość uplasowania pierwszej emisji akcji z sukcesem. Dla funduszy
podwyższonego ryzyka okres hossy, w którym występują wyższe wyceny spółek,
jest korzystnym okresem wyjść z inwestycji, a jednym z głównych sposób wyjść
staje się wprowadzenie spółki na giełdę i sprzedaż całości lub części swojego pakietu
w trakcie IPO bądź w krótkim terminie po debiucie giełdowym. Okres dobrej
koniunktury gospodarczej wiąże się zatem z dużą ilością transakcji IPO, a z pewnością znacząco wyższą niż w okresach bessy, powodując tym samym większą liczebność próby badawczej i większą statystyczną istotność przeprowadzonych badań.

2. Efekt niedowartościowania w IPO
Punktem wyjścia do przeprowadzonych badań są teorie dotyczące sygnalizacji i asymetrii informacji. Zgodnie z nimi zarządzający i właściciele spółki, posiadając dostęp do informacji poufnych, których nie mają inni inwestorzy, decydują
się na finansowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez emisje nowych akcji
w przypadku gdy uważają, iż akcje spółki są przewartościowane2. Zjawisko asymetrii informacji odnosi się także do różnicy wiedzy na temat rynków kapitałowych
i znajomości oczekiwań w zakresie ceny za akcję danej spółki, którą są w stanie
zapłacić inwestorzy giełdowi, występującej pomiędzy bankierami inwestycyjnymi3
(w Polsce są to biura maklerskie lub Autoryzowani Doradcy New Connect, które
pośredniczą we wprowadzeniu spółek na GPW lub New Connect) a emitentami,
wprowadzającymi swoje akcje na giełdę. Bankierzy inwestycyjni (biura maklerskie)
sprzedają część oferowanych akcji inwestorom instytucjonalnym w ramach budowania księgi popytu na akcje w IPO, cele oraz zagwarantowanie, że emisja akcji
na giełdzie zakończy się sukcesem, tj. wszystkie akcje zostaną sprzedane. Mimo
iż pośrednicy dostosowywana jest także do wymagań współpracujących z nimi
inwestorów instytucjonalnych tak, aby inwestorzy ci uczestniczyli w kolejnych
IPO, obsługiwanych przez dany bank inwestycyjny/biuro maklerskie4. W szczególności cenni są inwestorzy instytucjonalni, którzy oferują objęcie akcji na etapie budowania księgi popytu oraz którzy zachowują akcje w dłuższym terminie
Zob. S. Myers, N. Majful, Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information Investors Do Not Have, “Journal of Financial Economics” 1984, no. 2, s. 187–221.
3 D. P. Baron, A Model of a Demand For Investment Bank Advising And Distribution Services For
New Issues, “Journal of Finance” 1982, vol. 37.
4 C. G. Dunbar, Factors affecting investment bank initial public offering market share, “Journal of
Financial Economics” 2000, vol. 55, s. 3–41; H-C. Chen, J. R. Ritter, The seven percent solution, “Journal
of Finance” 2000, vol. 55 (3), s. 1105–1131.
2
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po debiucie, przyczyniając się tym samym do stabilizacji ceny, co często staje się
także obowiązkiem doradcy, który wprowadza spółkę na giełdę5.
Fundusz private equity, który jest w akcjonariacie spółki wprowadzanej na giełdę,
skutecznie redukuje asymetrię informacji. Z jednej strony jest akcjonariuszem,
który prowadził aktywny nadzór właścicielski nad spółką, zna więc dobrze jej
sytuacje finansową, prawną i operacyjną oraz potrafi ocenić potencjał wzrostowy
spółki w oparciu o wiarygodne prognozy, a zatem potrafi wycenić wartość godziwą
spółki. Z drugiej strony jest także profesjonalnym doradcą finansowym, działającym na rynku kapitałowym i podobnie jak banki inwestycyjne/biura maklerskie,
potrafi ocenić oczekiwania rynku co do ceny akcji. Fundusz redukuje asymetrię
informacji pomiędzy dotychczasowymi akcjonariuszami a nowymi inwestorami
giełdowymi. Fundusz niejako staje się gwarantem uzyskania godziwej ceny za akcje
spółki w IPO, w odniesieniu do teorii sygnalizacji obecność funduszu podwyższonego ryzyka w akcjonariacie spółki stanowi pozytywny sygnał dla inwestorów
giełdowych, w związku z czym zaoferowane dyskonto w IPO może być niższe niż
średnie dyskonto na rynku, a mimo to oferowane akcje w IPO zostaną sprzedane6.
Efektywność IPO jest często badanym zjawiskiem na rynkach rozwiniętych.
Część badań (np. Ibbotson R., Sindelar R., Ritter J., 19947; F. Allen, G. Faulhaber,
19898 oraz Ritter, Welch, 20029) ukierunkowana jest na określenie krótkoterminowej stopy zwrotu uzyskiwanej przez inwestorów pomiędzy datą objęcia akcji
w IPO (ceną emisyjną akcji) a dniem debiutu (underpricing) (ceną akcji na giełdzie w pierwszym dniu notowań). Spółki debiutujące na giełdzie papierów wartościowych sprzedają swoje akcje z dyskontem, tzn. cena emisyjna akcji jest ustalona
poniżej ich wartości godziwej. Przyczyną wprowadzenia dyskonta, co jednocześnie oznacza zaoferowanie premii dla inwestorów, jest chęć uplasowania oferty
pierwotnej emisji z sukcesem, tj. sprzedaży wszystkich oferowanych akcji lub

5 L. M. Beneviste, P. A. Spindt, How investment bankers determine the offering price and allocation
of new issues, “Journal of Financial Economics” 1989, vol. 24, s. 343–361.
6 H. Leland, D. Pyle, Informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation,
“Journal of Finance”, 32, 1977, s. 371–387; I. Welch, Seasoned offerings, imitation costs, and the underpricing of initialpublic offerings, “Journal of Finance” 1989, vol. 44, s. 421–449; T. S. Certo, J. G. Covin,
C. M. Daily, D. R. Dalton, Wealth and the effects of founder management among IPO-stage new ventures,
“Strategic Management Journal” 2001, vol. 22 (6–7), Special Issue, s. 641–658.
7 R. G. Ibbotson, R. Sindelar, J. Ritter, The market’s problem with the pricing of initial public offerings, “Journal of Applied Corporate Finance” 1994, no. 1, s. 66–74.
8 F. Allen, G. Faulhaber, Signaling by underpricing in the IPO market, “Journal of Financial Economics” 1989, no. 2, s. 303–323.
9 J. Ritter, I. Welch, A Review of IPO Activity, Pricing and Allocations, “Journal of Finance” 2002,
issue 4, August.
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 rzynajmniej minimum oferowanych akcji. Niedowartościowanie debiutujących
p
akcji jest odzwierciedlone we wzroście ich wartości w pierwszym dniu notowań.
Większość badań daje w tym zakresie jednoznaczny wynik wskazujący na istnienie dyskonta z tytułu pozyskiwania środków w IPO, którego wartość jest zmienna
w czasie i w przeważającym stopniu uzależniona od bieżącej koniunktury giełdowej. Przykładowo Ritter, Ibbotson, Sindelar10 wskazują, iż dyskonto z tytułu IPO
wynosiło średnio 21% w latach 60., 12% w latach 70., 16% w latach 80., 21% w latach
90. i aż 40% w latach 2000–2003.
Podobne zjawisko jest obserwowane na rynku polskim. W badaniach P. Siwka11,
przeprowadzonych na próbie 130 spółek, które przeprowadziły pierwszą emisję
w latach 1995–2002, średnia dla całego analizowanego okresu stopa zwrotu w pierwszym dniu notowań wyniosła 19,9%. Potwierdzają to również badania D. Sukacza12 na podstawie 204 ofert publicznych, przeprowadzonych w latach 1991–2000.
W kontekście przeprowadzonych przez Autorów analiz interesującym wątkiem
badawczym, w kontekście efektu niedowartościowania IPO, jest porównanie tego
efektu dla spółek portfelowych funduszy PE z pozostałymi debiutantami.
Megginson, Weiss13 (badanie za okres 1983–1987) wykazali, że spółki przygotowane do debiutu giełdowego przez fundusz podwyższonego ryzyka, charakteryzują się mniejszym efektem niedowartościowania w pierwszym dniu notowań.
Średnia stopa zwrotu na akcjach spółek wprowadzanych przez fundusz PE w dniu
debiutu wyniosła 7,1% w porównaniu do 11,9% dla próby spółek bez udziału właścicielskiego funduszu. Zgodnie z wnioskami autorów fundusze PE skutecznie
redukują asymetrię informacji między inwestorami a debiutującą spółką.
Barry, Muscarella, Peavey, Versuypens14 badali przedsiębiorstwa wprowadzane
na giełdę przez fundusze podwyższonego ryzyka w USA w latach 1978–1987 oraz
zauważyli, że fundusze bardzo dokładnie monitorują swoje spółki portfelowe,
co przekłada się na zredukowanie efektu niedowartościowania akcji w momencie debiutu. Pozytywny wpływ ma również to, że fundusze często nie sprzedają
całego pakietu swoich akcji, a pozostają długoterminowymi inwestorami w spółce.

R. G. Ibbotson, R. Sindelar, J. Ritter, The market's problem…, op.cit., s. 66–74.
P. Siwek, Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 147–149.
12 D. Sukacz, Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych, CeDeWu, Warszawa 2005,
s. 121–122.
13 W. L. Megginson, K. A. Weiss, Venture Capitalist Certification…, op.cit., s. 879–903.
14 C. B. Barry, C. J. Muscarella, J. W. Peavey, M. R. Versuypens, The Role of Venture Capital in the Creation of Public Companies: Evidence from the Going-public Process, “Journal of Financial Economics”
1990, vol. 27, s. 447–471.
10
11
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Nie wszystkie badania dawały tak jednoznaczne rezultaty. Zwłaszcza Francis
i Hasan15 w badaniach prowadzonych w latach 1990–1993 uzyskali inne wyniki.
W szczególności gdy spółki wprowadzane na giełdę przez fundusz PE/VC dawały
średnią stopę zwrotu w pierwszym dniu notowań na poziomie 13,5%, to w dla
pozostałych debiutantów wyniosła ona 10%. W tym przypadku podstawowym
argumentem uzasadniającym wyższe dyskonto dla spółek portfelowych funduszy
było to, iż większość spółek portfelowych funduszy to firmy technologiczne, charakteryzujące się ponadprzeciętnym ryzykiem operacyjnym.
W niniejszym referacie Autorzy przedstawią badania dotyczące efektu niedowartościowania w Polsce w latach 2005–2006, wobec czego sformułowano następującą tezę badawczą:
Teza 1: Efekt niedowartościowania dla spółek portfelowych funduszy jest niższy niż
dla pozostałych spółek debiutantów, w związku z efektem redukcji asymetrii informacyjnej oraz efektem reputacyjnym funduszy.

3. Średnio i długoterminowe zwroty
z inwestycji typu IPO
Drugim istotnym nurtem badawczym w zakresie IPO jest analiza relatywnych
długo i średnioterminowych stóp zwrotu z inwestycji w IPO. Należy tu w szczególności wskazać na osoby takie jak E. Eckbo, O. Norli (2000)16, którzy przeprowadzili badania długoterminowych stóp zwrotu 6.379 IPO realizowanych na rynku
NASDAQ w latach 1974–1985, a także na pracę Brav, Gompers (1997)17 oraz Brav,
Gompers, Geczy (2000)18. Badania dotyczące rynku amerykańskiego wskazywały
na długoterminową nieefektywność inwestycji w IPO. W szczególności badania
Loughrana i Rittera na próbie ponad 5000 spółek z rynku amerykańskiego w latach
1970–1990 dowodzą, iż akcje debiutantów giełdowych dawały o 20% niższą stopę
zwrotu niż indeks giełdowy w trzyletnim okresie19. Wyniki obserwacji notowań
15 B. B. Francis, I. Hasan, The Underpricing of Venture and Non-venture Capital IPOs: An Empirical
Investigation, “Journal of Financial Services Research” 2001, vol. 19, s. 99–113.
16 Eckbo, O. Norli, Liquidity risk, leverage and long-run IPO return, Working Pape, Tuck School at
Dartmouth.
17 Brav, Alon, P. A. Gompers, Myth or reality? the long-run underperformance of initial public offerings:
Evidence from venture and non-venture capital-backed companies, “Journal of Finance” 1997, vol. 52,
s. 1791–1821.
18 Brav, Alon, Ch. Geczy, P. A. Gompers, Is the abnormal return following equity issuances anomalous?, “Journal of Financial Economics” 2000, vol. 56, s. 209–249.
19 J. Ritter, Initial Public Offerings, w: Warren, Gorham, and Lamon Handbook of Modern Finance,
Boston-New York 1998, s. 18.
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spółek giełdowych po debiucie wskazują, iż akcje wprowadzone do publicznego
obrotu dawały średnio niższe stopy zwrotu niż indeksy giełdowe w średnim okresie. Wyniki te stoją w sprzeczności z krótkoterminową wysoką premią uzyskiwaną
w dacie debiutu. Podobne badania prowadzone na rynkach kapitałowych Australii,
Kanady, Japonii i Wielkiej Brytanii prowadzą do analogicznych wniosków: stopy
zwrotu w przypadku akcji nabytych podczas pierwszego dnia notowań względem
indeksu giełdowego w trzyletnim horyzoncie czasowym są (odpowiednio dla giełd
wymienionych wcześniej krajów) następujące: –46,5%, –17,9%, –27%, –8,1%20.
Również badania przeprowadzone na polskim rynku dają zbliżone rezultaty.
J. Kwit21 na próbie 37 spółek, które debiutowały na polskiej giełdzie w okresie 2000–
2004, wskazuje, że po upływie trzech lat od daty debiutu przeciętna wycena rynkowa spółki obniżyła się o 17% względem indeksu giełdowego.
Innym podejściem dotyczącym analizy efektywności IPO jest ocena efektywności ekonomicznej wykorzystania środków przez spółki, które pozyskały
te środki w ofercie publicznej. Autorzy nie natrafili na tego typu badania na rynkach rozwiniętych, zdecydowali się jednak na przeprowadzenie tego typu badań
na polskim rynku.
Dostępne badania dotyczące porównania wyników działalności i cen akcji
spółek giełdowych, w których inwestorami są fundusze, z pozostałymi spółkami
notowanymi na giełdzie dość jednoznacznie stwierdzają, że spółki wspierane przez
fundusze zapewniają inwestorom wyższy od przeciętnego poziom zwrotu, również
po wejściu spółki na giełdę.
J. Lerner i P. A. Gompers stwierdzili, że spółki, w których inwestorami były
fundusze PE, zostały wycenione wyżej od firm, których nie wspierały fundusze
podwyższonego ryzyka22. Wynika to z jednej strony z relatywnie wyższej wyceny
spółek wspartych przez fundusze PE w porównaniu do pozostałych. Zgodnie z przeprowadzonymi przez J. Lerner i P. A. Gompers badaniami, aż 84% spółek wspieranych przez fundusze znajduje się wśród 25% spółek notowanych o najwyższym
wskaźniku wartości rynkowej do wartości księgowej (C/WK), wyrażającym wysoki
potencjał wzrostowy i wysoką wycenę spółki. Z drugiej strony wynika to z wyższej
efektywności spółek portfelowych funduszy PE – badania przeprowadzone przez
B. Jaina i O. Kiniego23 wskazują, że spółki portfelowe funduszy podwyższonego
J. Ritter, I. Welch, A Review of IPO…, op.cit., s. 4.
J. Kwit, Wycena spółki przez rynki kapitałowe, w: Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 552–556.
22 P. A. Gompers, J. Lerner, The venture capital cycle, MIT Press, Cambridge, s. 289–323.
23 B. Jain, O. Kini, Venture capitalist participation and the post issue operating performance of IPO
firms, “Managerial and Decision Economics” 1995, vol. 16, no. 6, s. 593–606.
20
21

Efektywność inwestycji w spółki przeprowadzające pierwszą ofertę publiczną...

139

ryzyka notowane na giełdzie mają lepsze rezultaty operacyjne niż średnie wyniki
pozostałych spółek notowanych na giełdzie (badania były przeprowadzone w ciągu
3 lat od daty wprowadzenia do obrotu publicznego).
Ostatnie badanie (marzec 2011 r.) w zakresie wzrostu wartości notowanych
spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka, było przeprowadzone na zlecenie European Private Equity & Venture Capital Association24.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 384 spółek, w których akcjonariacie znajdował się fundusz podwyższonego ryzyka oraz które zostały wprowadzone
na pięć największych giełd europejskich. Przeprowadzono analizę porównawczą
wzrostu wartości spółek funduszy w relacji do pozostałych debiutantów giełdowych oraz do głównych indeksów giełdowych w okresie około 3 lat do debiutu
(750 dni notowań). Grupa spółek wprowadzonych na giełdę przez fundusze uzyskała statystycznie wyższy wzrost wartości o 18,3% od grupy pozostałych debiutantów w ciągu trzech lat po debiucie. Grupa spółek portfelowych funduszy uzyskała
również statystycznie lepsze rezultaty w porównaniu do indeksów giełdowych, ale
tylko w pierwszym roku po debiucie. W drugim oraz w trzecim roku od debiutu
giełdowego różnica w stopie zwrotu na portfelu spółek funduszy i na indeksie giełdowym sukcesywnie się zacierała do tego stopnia, że pod koniec trzeciego roku
różnica statystycznie nie istniała.
Autorzy uzasadniają, iż wyższy wzrost wartości spółek funduszy w relacji do
indeksów giełdowych w pierwszym roku od wejścia na giełdę wynika z obecności
funduszu w akcjonariacie spółki oraz z pozytywnego wpływu nadzoru właścicielskiego funduszu nad spółkami. Okres lock-upu funduszu kończy się zazwyczaj
w trakcie pierwszego roku.
Wyższej efektywności inwestycji w spółki portfelowe funduszy na giełdzie nie
potwierdzają jedynie badania Mikkelsona, Partcha i Shaha, którzy stwierdzają, że brak
jest istotnych długoterminowych różnic pomiędzy spółkami portfelowymi funduszy
PE a pozostałymi podmiotami notowanymi na giełdach papierów wartościowych25.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone wyżej przedstawione badania, Autorzy
postawili następujące tezy badawcze:
Teza 2: Inwestorzy angażujący środki w spółki wprowadzone na GPW przez fundusze
PE/VC w średnim terminie uzyskiwali wyższe stopy zwrotu od inwestorów pozostałych spółek, które zadebiutowały na giełdzie oraz uzyskiwali wyższe stopy zwrotów
od wzrostów indeksów giełdowych.
24 W. Bessler, M. Seim, Post-flotation performance of European venture-backed IPOs: an empirical analysis, Justus-Liebig-University Giessen, na zlecenie European Private Equity & Venture Capital
Association, marzec 2011.
25 Ibidem, s. 289–323.
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Teza 3: Spółki portfelowe funduszy PE/VC pozyskujące środki na GPW w Warszawie
w średnim terminie wykazywały lepsze wyniki operacyjne i finansowe niż pozostałe
spółki notowane na GPW w Warszawie.

4. Wyniki badań
a. B
 adania dotyczące efektu niedowartościowania
na GPW w Warszawie
Badanie efektu niedowartościowania akcji spółek debiutujących na GPW
zostało przeprowadzone na próbie przedsiębiorstw, których akcje zostały wprowadzone do obrotu publicznego w latach hossy: 2005–2006 (w 2005 r. – 33 spółki,
a w 2006 r. – 24). Z powodu małej ilości spółek debiutujących na giełdzie w okresie bessy (6 spółek w latach 2002–2003), a związku z tym niewystarczającej reprezentatywności próby, dane dla tych spółek zostały jedynie zaprezentowane oraz
przeanalizowane, ale nie mogły być podstawą do pokazania statystycznie istotnych
obserwacji. Próba badanych przedsiębiorstw nie zawierała spółek zagranicznych
i zajmujących się wyłącznie świadczeniem usług finansowych.
Badanie polegało na wyznaczeniu stopy zwrotu, będącej relacją ceny zamknięcia akcji w pierwszym dniu notowań w odniesieniu do ceny emisyjnej. Następnie
wyliczono średnie arytmetyczne stóp zwrotu dla grupy spółek wprowadzonych
na giełdę przez fundusz PE oraz dla pozostałych debiutantów.
Tabela 1. Stopy zwrotu na akcjach pierwszych emisji w dniu debiutu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie hossy (rok 2005 i 2006)
2005

2006
PE/VC nie PE/VC

PEA/Cnie PEA/C

Atlanta

16.2%

North Coast

Comp

14.7%

Sfinks

0.4%

Zelmer

32.6%

Eurofilms

0.0%

5.2%

Bankier.pl

5.3%

Eurocash
Ciech

17.1%

Graal

–10.0%

Gino Rossi

Ząbkowice Erg

–13.6%

eCard

Polmos Lublin

7.6%

Srubex

6.0%

Mispol
Intersport Polska
Inwest Consulting

37.6%

11.3%
–0.8%
8.7%
85.0%
201.3%
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2005

2006
PE/VC nie PE/VC

Zetkama

–38.9%

Bioton

56.0%

Am rest

0.0%

Polmos Białystok
Polish Energy Partners

PEA/Cnie PEA/C
Cash Flow

–3.0%
–7.7%

–26.3%

Action
Qumak-Sekom

12.9%
1.8%

Famur

2.7%

Interferie

0.0%

Lena Lighting

5.6%

Hyperion

84.3%

LOTOS

3.4%

Pamapol

26.8%

Decora

4.9%

AB

Ambra

1.1%

Euromark

Opoczno

0.0%

Variant
TravelPlanet.pl

One-2‑One
6.5%

16.7%

Netmedia

Spray

–9.9%

Multimedia Polska

EMC

21.1%

HTL Strefa

Barlinek

13.0%

Średnia stopa zwrotu

PGNiG

16.8%

Odchylenie standardowe

PCGuard

60.0%

Puławy

0.2%

Jago

17.5%

Teta

30.4%

Toora Poland

9.2%
42.9%
100.0%
14.2%
131.3%
8.8%

37.8%

13.0%

40.5%

Ilość obserwacji

6

18

Ilość dodatnich obs.

6

16

Ilość ujemnych obs.

0

2

12.7%

Novitus

3.9%

Średnia stopa zwrotu

12.7%

14.9%

Odchylenie standardowe

11.0%

16.8%

8

25

Ilość dodatnich obs.

6

20

Ilość ujemnych obs.

2

5

Ilość obserwacji

34.0%

Dom Development
–7.8%

5.8%

12.9%

Unima 2000

Police

Tell

1.7%

Źródło: obliczenia Autorów w oparciu o ceny zamknięcia akcji w dniu debiutu pozyskane z serwisu www.parkiet.com.pl oraz o ceny emisyjne pozyskane z komunikatów każdej ze spółek.

Tabela 1 prezentuje stopy zwrotu na akcjach 33 spółek, które zadebiutowały
na GPW w 2005 r. oraz 24 spółek w 2006 r. w pierwszym dniu notowań. Stopa
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zwrotu jest liczona według wzoru: (cena akcji zamknięcia – cena emisyjna)/cena
emisyjna * 100%.
Dane prezentowane są w podziale na spółki, w których udziały posiadał fundusz
Private Equity/Venture Capital (PE/VC) oraz pozostałe (inne niż PE/VC). Średnia
stopa zwrotu jest średnią arytmetyczną stóp zwrotu dla każdej z grup z wyłączeniem ujemnych wyników. Odchylenie standardowe jest odchyleniem standardowym stóp zwrotu dla każdej z grup z wyłączeniem ujemnych wyników.
2005
60%
PE/VC

40%

nie PE/VC

20%
0%
−20%
−40%
−60%
2006
210%
160%

PE/VC
nie PE/VC

110%
60%
10%
−40%

Rysunek 1. Stopy zwrotu na akcjach pierwszych emisji w dniu debiutu
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2005 i 2006
z wyszczególnieniem spółek wprowadzanych na giełdę przez fundusze
Private Equity/Venture Capital
Źródło: opracowanie autorów.

Wyniki badań wskazują, że średnio akcje spółek wprowadzonych na GPW przez
fundusze PE w okresie hossy, zarówno w 2005, jak i w 2006 r., były w mniejszym
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stopniu niedowartościowane niż akcje pozostałych spółek. Średnia stopa zwrotu
przy debiucie giełdowym dla spółek przygotowanych przez fundusz podwyższonego
ryzyka wyniosła 12,7% w porównaniu do średniej pozostałych spółek na poziomie 14,9% w 2005 r. oraz odpowiednio 8,8% – spółki funduszy PE/VC w porównaniu do 37,8% – pozostałe w 2006 r. Odchylenie standardowe stóp zwrotu w dniu
debiutu było niższe dla spółek funduszy, co oznacza, że interpretacja wyników stóp
zwrotu jest w większym stopniu spójna dla całej grupy.
Fundusze prawie w każdym przypadku były w stanie z sukcesem uplasować
pierwotną emisję akcji, tj. cena zamknięcia akcji wprowadzanego przez nie przedsiębiorstwa w dniu debiutu przekroczyła cenę emisyjną (w 2005 r. 6 spółek na 8,
w 2006 r. 6 spółek na 6). W przypadku pozostałych spółek częściej zdarzały się przypadki nieudanych debiutów giełdowych (w 2005 r. 5 spółek na 25, w 2006 r. 2 na 18).
Wyniki obserwacji dowodzą, iż efekt niedowartościowania akcji pierwszych
emisji był mniejszy dla spółek funduszy podwyższonego ryzyka, co można zinterpretować następująco. Różnica w stopach zwrotu przy debiucie wynikała z lepszego
oszacowania wartości debiutujących spółek. Fundusze PE dzięki znajomości rynku
kapitałowego i oczekiwań innych inwestorów w zakresie aktualnych wycen przedsiębiorstw były w stanie w sposób możliwie precyzyjny oszacować wartość spółek
wprowadzanych na giełdę i zaoferować cenę emisyjną możliwie zbliżoną do oczekiwań inwestorów giełdowych. Zgodnie z teorią asymetrii informacji, zarządy spółek
mają dużo większą wiedzę na temat przedsiębiorstwa niż jego inwestorzy/właściciele. Fundusz mimo iż jest właścicielem spółki, redukuje asymetrię informacji dla
przyszłych inwestorów, gdyż ze względu na specyficzny aktywny model nadzoru
właścicielskiego (fundusz ma swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej, często
w zarządzie spółki) zna sytuację operacyjną, finansową, prawną spółki oraz perspektywy jej rozwoju, w związku z czym nie występuje asymetria informacji taka
jak pomiędzy zarządem spółki a pasywnymi właścicielami.
Dodatkowo fundusze podwyższonego ryzyka wprowadzają wiele spółek portfelowych na GPW, w konsekwencji istotna z ich punktu widzenia jest nie tylko
stopa zwrotu uzyskana z danej transakcji, ale również reputacja funduszu na rynku
pozwalająca na wprowadzenie na giełdę kolejnych spółek po racjonalnych wycenach.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, można stwierdzić, że Teza 1 została
potwierdzona empirycznie na podstawie próby danych dostępnych do analizy,
tj. efekt niedowartościowania akcji pierwszej emisji był niższy w przypadku spółek
wprowadzonych na giełdę przez fundusz PE/VC w okresie hossy w porównaniu
do pozostałych emitentów.
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b. B
 adania dotyczące stóp zwrotu w krótkim i średnim terminie
po IPO
Badanie przeprowadzone na GPW polegało na obserwacji zachowania cen
spółek po debiucie giełdowym w odniesieniu do indeksów giełdowych w średnim
terminie, tj. miesiąc, rok oraz dwa lata po pierwszym notowaniu. Spółki zostały
podzielone ze względu na pochodzenie właścicielskie, tj. na te, których akcjonariuszem był fundusz PE/VC, Skarb Państwa oraz pozostałe.
Badaniem zostały objęte wszystkie spółki, które przeprowadziły pierwsze emisje
akcji na GPW w latach 2002–2006, z wyłączeniem spółek zagranicznych i spółek
zajmujących się wyłącznie świadczeniem usług finansowych, w tym banków. Notowania były analizowane w okresie do dwóch lat po debiucie, obejmowały także
notowania akcji spółek w latach 2007–2008. Próbę badawczą tworzyło 27 spółek,
wprowadzonych na giełdę przez fundusze PE/VC, 11 spółek wprowadzonych przez
Skarb Państwa oraz 58 pozostałych spółek.
Badanie polegało na wyznaczeniu indeksu siły relatywnej26, polegającego
na obserwacji zmian notowań danej spółki w odniesieniu do indeksu giełdowego.
Zsynchronizowano szeregi czasowe cen akcji poszczególnych spółek wchodzących w skład próby badawczej, aby obserwować notowania w przyjętym okresie od
momentu debitu każdej ze spółek. Wyznaczono indeks siły relatywnej na poziomie
100 dla pierwszej obserwacji notowań, następne obserwacje wyrażone są indeksem w stosunku do pierwotnej wartości. W danych okresach od debiutu (miesiąc,
rok, dwa lata) wyznaczono średnie indeksy siły relatywnej dla trzech grup spółek:
wprowadzonych na giełdę przez fundusz PE/VC, przez Skarb Państwa i pozostałe.
Następnie w niniejszym badaniu, w celu wyeliminowania trendów koniunkturalnych z szeregów czasowych, notowania spółek odniesiono do indeksów giełdowych, reprezentujących spółki określonych wielkości. Jeżeli spółka po debiucie
stanowiła podstawę do obliczenia indeksu WIRR 27 – indeksu najmniejszych spółek
na GPW, wówczas benchmarkiem dla niej w badaniu został WIRR, w pozostałych
przypadkach WIG28 – indeks rynkowy GPW.
Analiza notowań akcji obejmowała okres dwóch lat od debiutu, także w przypadku spółek, które zostały wprowadzone na giełdę w latach 2005–2006, analiza
Siła relatywna to iloraz ceny akcji do porównywanego z nią indeksu
WIRR – indeks najmniejszych spółek rynku podstawowego GPW, liczony przez GPW. Spółki
wchodzące w skład indeksu stanowią 1%wartości rynku podstawowego giełdy.
28 WIG – rynkowy indeks giełdowy GPW, wyliczany przez GPW. Spółki wchodzące w skład indeksu
stanowią 99%wartości rynku podstawowego giełdy.
26
27
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notowań akcji obejmowała lata 2007–2008, czyli okres po wprowadzeniu sWIG80.
Wówczas akcje małych spółek próby badawczej zostały zrelatywizowane do indeksu
sWIG80.
Tabela 2. Indeks siły relatywnej zastosowany do badania na GPW – definicja
SIi – Siła relatywna w dniu i
Ci – Cena zamknięcia akcji w dniu i
Ii – Wartość indeksu giełdowego GPW, w stosunku do którego zrelatywizowane są notowania akcji spółki
(WIG lub WIRR – od 2007 r. sWIG80)
SIi =

Ci
Ii

SI0 – Siła relatywna w dniu debiutu akcji na giełdzie
Indeks siły relatywnej =

SIi ×100
SI0

Źródło: opracowanie własne wzorując się na metodologii Jarosława Kwita.

Poniższe wykresy obrazują w ujęciu dziennym średni indeks siły relatywnej
dla badanych grup spółek w okresie miesiąca od debiutu (23 dni notowań), roku
(216 dni) i dwóch lat (432 dni).
Miesiąc od debiutu
104
102
100
98
96

PE/VC
Skarb Państwa
Pozostali akcjonariusze

94
92
90
88
86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Rok od debiutu
110
105
100
95

PE/VC
Skarb Państwa
Pozostali akcjonariusze

90
85
80
75
70

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208

2 lata od debiutu
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60

1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267 281 295 309 323 337 351 365 379 393 407 421

PE/VC

Skarb Państwa

Pozostali akcjonariusze

Rysunek 2. Średni indeks siły relatywnej spółek debiutujących na GPW w latach 2002–
2006 w podziale na spółki wprowadzane przez fundusz PE/VC, Skarb
Państwa oraz pozostałe (w okresie miesiąca oraz roku od debiutu)
Źródło: opracowanie własne.

Podstawowe konkluzje czerpane z przeprowadzonych badań są następujące:
1. W pierwszych dniach po debiucie giełdowym wartość spółek funduszy podwyższonego ryzyka wzrosła średnio o 2% więcej (lub spadła o 2% mniej) niż
wartość relatywnych indeksów giełdowych, podczas gdy wartość pozostałych
analizowanych spółek średnio spadła w stosunku do indeksów giełdowych.
Mimo niższego efektu niedowartościowania akcji w dniu debiutu zaobserwowanego dla spółek funduszy w porównaniu z grupą pozostałych analizowanych przedsiębiorstw, że akcje spółek funduszy podwyższonego ryzyka były
atrakcyjnym celem dla inwestorów giełdowych w pierwszych dniach notowań.
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2. Zarówno w ciągu roku od debiutu na giełdzie, jak i w ciągu dwóch lat nie można
zaobserwować istotnych różnic w notowaniach akcji w stosunku do indeksów
giełdowych pomiędzy grupą spółek funduszy oraz grupą pozostałych spółek,
posiadających prywatnych właścicieli.
3. Z kolei w ciągu pierwszego roku od debiutu widoczny jest wyraźny trend spadkowy notowań akcji spółek, które w strukturze akcjonariatu posiadały Skarb
Państwa. Indeks siły relatywnej tych spółek rok po debiucie giełdowym wyniósł
75. W drugim roku po debiucie wycena spółek Skarbu Państwa w relacji do
indeksów giełdowych uległa poprawie i pod koniec roku zbliżyła się swoim
poziomem do wartości wyceny pozostałych badanych podmiotów.
4. W odniesieniu do spółek funduszy podwyższonego ryzyka w ciągu pierwszego
roku po debiucie średnia wycena spółek kształtowała się relatywnie nieznacznie poniżej indeksów giełdowych. Po roku od debiutu indeks siły relatywnej
spółek, które były wprowadzone na giełdę przez prywatnych właścicieli, w tym
fundusze podwyższonego ryzyka, wyniósł około 93. Oznacza to, że przeciętna
wycena rynkowa spółki nie wprowadzonej na giełdę przez Skarb Państwa obniżyła się o 7% względem pozostałych notowanych na GPW firm.
5. Wykres obrazujący średni indeks siły relatywnej dla badanych grup spółek
w okresie dwóch lat od debiutu, pokazuje, iż spółki wprowadzone do obrotu
przez fundusze PE/VC wyceniane były podobnie jak pozostałe firmy debiutanci
na GPW. W drugiej połowie drugiego roku od debiutu wartość akcji spółek
funduszy oraz pozostałych analizowanych przedsiębiorstw, z wyłączeniem
spółek Skarbu Państwa, odnotowała spadek w relacji do indeksów w takim
stopniu, że indeks siły relatywnej osiągnął poziom 85. Tendencja spadkowa
w średnim terminie potwierdza wyniki badań przeprowadzone przez Jarosława Kwita na GPW.
Reasumując, średnia zmiana cen akcji spółek, które zadebiutowały na GPW
w latach 2002–2006, była mniej korzystna niż średnia zmiana cen akcji wszystkich
spółek giełdowych, tj. ceny akcji debiutantów rosły wolniej lub spadały szybciej od
rynkowego indeksu giełdowego. Co oznacza osiągnięcie rezultatów badań podobnych do tych, które odnotowano na rynkach rozwiniętych.
W przeciwieństwie jednak do rynków rozwiniętych nie istniała istotna różnica
w wycenie spółek wprowadzonych na giełdę przez fundusze PE/VC w porównaniu do pozostałych debiutantów. Oznacza to, że na podstawie badań nie można
potwierdzić Tezy 2.
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5. Badania dotyczące efektywności ekonomicznej
wykorzystania środków przez firmy w IPO
ze szczególnym uwzględnieniem spółek portfelowych
funduszy private equity
Przeprowadzone badanie dotyczyło spółek pozyskujących kapitał własny poprzez
pierwszą emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2006 r.
Było ono skoncentrowane na (a) analizie relatywnej stopy zwrotu oraz (b) analizie
efektywności wykorzystania środków pozyskiwanych w IPO.
W ramach oceny efektywności wykorzystania środków pozyskiwanych w IPO
istotna jest ocena kluczowych wskaźników finansowych badanych przedsiębiorstw
w okresie zarówno przed, jak i po debiucie na giełdzie. W badaniu były analizowane następujące wskaźniki:
• wzrost/spadek przychodów (przed i po pierwszej ofercie publicznej) – wskaźnik
ten mierzy dynamikę rozwoju spółki po pozyskaniu środków z IPO;
• wzrost/spadek majątku trwałego i obrotowego przed i po pierwszej ofercie
publicznej – wskaźnik ten mierzy wzrost zaangażowania kapitałowego firmy
w majątek obrotowy i majątek trwały;
• wzrost/spadek rentowności na poziomie zysku operacyjnego powiększonego
o amortyzację (dalej nazywanego EBITDA, od Earnings before interest and
taxes plus depretiation and amortisation) – wskaźnik ten mierzy rentowność
spółki i wskazuje, czy spółka po pozyskaniu środków z debiutu na giełdzie była
w stanie utrzymać wysoką rentowność działalności.
Badana próba objęła 26 spółek, które debiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2006 r. W sposób szczególny uwzględniono również
pozyskiwanie środków przez spółki portfelowe funduszy typu private equity. Analizą zostały objęte dane finansowe spółek z lat 2004–2010.
Przedmiot badania stanowiło 26 spółek, które przeprowadziły pierwszą ofertę
publiczną w 2006 r. Wywodziły się one z kilku sektorów gospodarki, takich jak:
budownictwo (2 spółki), handel detaliczny (5), dystrybucja (3), doradztwo (1), produkcja (5 spółek, w tym 3 w zakresie produkcji spożywczej), telekomunikacja (3),
usługi (7 spółek, w tym 5 to usługi software i IT). Należy podkreślić, iż większość
spółek, które zostały uwzględnione w badaniu, to przedsiębiorstwa z udziałem
kapitału prywatnego. Wśród analizowanych podmiotów było 5 spółek, należących do kategorii funduszy typu private equity (Qumak-Sekom, Ergis Eurofilm,
Sphinx, One-2‑One i Mispol).
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6. W
 yniki w zakresie relatywnych stóp zwrotu
z inwestycji w IPO spółek
Z przeprowadzonych badań wynika, iż inwestycja w większość badanych spółek
przyniosła niższe stopy zwrotu w porównaniu do inwestycji w indeks giełdowy, co
jest zbieżne z przytaczanymi wynikami badań na rynkach rozwiniętych. Jedynie
w 6 przypadkach na 26 stopa zwrotu z inwestycji realizowanych w IPO była relatywnie wyższa od indeksu, w pozostałych przypadkach lepszą alternatywą okazała się inwestycja w indeks giełdowy. Średnio w przypadku inwestycji w spółki
z IPO w okresie 3 lat uzyskiwano stopę zwrotu niższą o 26% od indeksu giełdowego, a biorąc pod uwagę medianę – nawet 41% niższą od indeksu giełdowego.
Interesujące jest, iż trzy spółki o najwyższej długoterminowej stopie zwrotu
to przedsiębiorstwa działające w sektorze IT (dystrybucja i usługi). Spośród 7
podmiotów, które zanotowały najwyższe zwroty nie ma ani jednego działającego
w branży produkcyjnej. Analizując sytuację spółek, w których inwestycje dały najniższe stopy zwrotu, należy podkreślić, iż wśród nich są również 3, które funkcjonowały w branży usług IT.
Warto również zwrócić uwagę na specyfikę relatywnych stóp zwrotu uzyskiwanych w inwestycjach typu IPO. W szczególności spółki w okresie 1 roku od
debiutu dały inwestorom istotne dodatnie stopy zwrotu, które jest realizowane
praktycznie w całości w ciągu 6 miesięcy od daty debiutu. Relatywna stopa zwrotu
uzyskiwana z inwestycji w IPO w roku 2 i 3 od debiutu jest natomiast istotnie negatywna. Powstaje oczywiście pytanie, z czego wynika taka struktura stóp zwrotu
z inwestycji w IPO. Odpowiedż na to pytanie miała być, co do zasady, podstawowym celem w ramach przeprowadzonej analizy.
Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają występowanie zjawiska dyskonta IPO również na polski rynku. W szczególności w okresie pierwszego tygodnia od daty debiutu cena była wyższa od ceny debiutu średnio o 23%, a mediana
o 11% wyższa od ceny emisyjnej w IPO.
Oddzielnie były analizowane stopy zwrotu z inwestycji portfelowych funduszy
VC. Interesujące (choć przy niskiej próbie nie należy tych danych interpretować
jako statystycznie istotne) jest, że stopy zwrotu dla 5 spółek portfelowych są bardzo zbliżone do danych dotyczących całości rynku. Nie można zatem potwierdzić wyższej efektywności spółek portfelowych dla inwestorów giełdowych, jak
ma to miejsce w krajach rozwiniętych.
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Tabela 3. Stopy zwrotu osiągane z inwestycji realizowanych w IPO analizowanych Spółek
relatywnie do indeksu giełdowego
Od Oferty

Branża

Inwest Consulting
(w %)

Doradztwo

One-2‑one (VC)
(w %)

Telekomunikacja

EFH Żurawie
Wieżowe (w %)

Budownictwo

Pamapol (w %)

1 tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies.

1 rok

2 lata

3 lata

305

284

487

282

419

48

35

87

85

76

76

38

31

35

157

160

300

415

290

43

38

Produkcja Spożywcza

107

101

115

158

143

68

38

eCard (w %)

Usługi – IT

158

158

138

129

96

30

45

Lsi Software (w %)

Usługi – IT

93

95

84

104

92

80

45

Unima 2000 (w %)

Usługi – IT

111

102

111

102

86

50

47

Sfinks (VC) (w %)

Detal – Sieci
Restauracji

108

89

101

134

141

71

47

Monnari Trade (w %)

Detal – Sieci Sklepów

116

128

195

135

131

72

49

North Coast (w %)

Dystrybucja
– Spożywcza

123

117

105

116

101

78

52

Fota (w %)

Dystrybucja – Części
Samochodowe

94

95

91

95

62

51

55

Ruch (w %)

Detal – Prasa

125

132

121

193

129

82

56

Mispol (VC) (w %)

Produkcja Spożywcza

120

126

145

159

184

56

59

Dom Development
(w %)

Budownictwo

142

145

169

172

127

40

64

Intersport (w %)

Detal

103

110

100

90

120

96

70

Eurofilms (VC) (w %)

Produkcja B2B

101

86

133

100

127

60

70

Bakalland (w %)

Produkcja – Spożywcza

114

107

103

86

85

115

71

Multimedia (w %)

Telekomunikacja

108

95

99

95

72

92

75

Famur (w %)

Produkcja B2B

106

112

108

129

112

111

87

Hyperion (w %)

Telekomunikacja

127

124

110

112

117

103

88

Interferie (w %)

Usługi – Turystyka

106

97

91

124

99

88

102

Arteria (w %)

Usługi – Wsparcie
Sprzedaży

111

122

179

154

119

75

105

Eurotel (w %)

Detal – Urządzenia
Komórki

110

107

131

119

151

121

129

Action (w %)

Dystrybucja – IT

101

118

131

123

146

197

150

Qumak-Sekom (VC)
(w %)

Usługi – IT

105

94

109

97

119

187

162

Netmedia (w %)

Usługi – IT

172

181

187

153

137

323

163
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Od Oferty
Średnia

Branża

1 tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies.
1,23

1,22

1,42

1,40

1 rok

2 lata

3 lata

1,31

0,91

0,74

mediana

1,11

1,12

1,11

1,23

1,19

0,78

0,59

odchylenie

0,42

0,40

0,83

0,69

0,73

0,61

0,38

minimum

0,9

0,8

0,8

0,8

0,4

0,3

0,3

maximum

3,0

2,8

4,9

4,2

4,2

3,2

1,6

Średnia VC

1,04

0,96

1,13

1,13

1,22

0,81

0,75

Mediana VC

1,05

0,89

1,09

1,00

1,27

0,60

0,59

Źródło: badania własne.

Wnioski z tej fazy badania są, zdaniem Autorów, niepokojące. Z punktu widzenia inwestorów można stwierdzić, iż angażowanie kapitału w pierwsze oferty
publiczne jest nieefektywne, również ze względu na te realizowane przez fundusze podwyższonego ryzyka.

7. Wyniki w zakresie analizy danych finansowych spółek
W pierwszej kolejności analizie poddane zostały dane dotyczące dynamiki
przychodów spółek – zarówno przed, jak i po dacie IPO. Rokiem referencyjnym
dla badania był rok IPO. Autorzy analizowali wzrost sprzedaży w roku IPO w stosunku do 1 i 2 roku przed IPO oraz wzrost sprzedaży w roku 1, 2 i 3 po IPO w stosunku do roku debiutu na giełdzie.
Pierwszym wnioskiem płynącym z badania jest stwierdzenie, iż spółki, które
decydowały się na debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
charakteryzowały się wysoką dynamiką sprzedaży zarówno przed, jak i po IPO.
W okresie przed IPO mediana wzrostu sprzedaży w roku debiutu w stosunku do
roku poprzedzającego wyniosła 36%, a w stosunku do roku poprzedzającego rok
debiutu o 2 lata – 72%. Można zatem stwierdzić, iż podmioty pozyskujące kapitał
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie cechowały się znacznie wyższymi stopami wzrostu przychodów niż średnia odnotowana w gospodarce. Jedynie 3 spółki z analizowanych 26 miały stopę wzrostu przychodów ze sprzedaży
niższą niż 10% (czyli odpowiadającej skumulowanej inflacji w tym okresie). Były
to Ruch, Eurotel i LSI Software.
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Tabela 4. Dynamika wzrostu sprzedaży firm przed i po dacie IPO
Wzrost sprzedaży
1

Branża

Netmedia (w %)

Usługi – IT

2

Arteria (w %)

Usługi
– Wsparcie
Sprzedaży

3

Inwest Consulting
(w %)

Doradztwo

4

One-2‑one (VC)
(w %)

Telekomunikacja

5

eCard (w %)

6

IPO / 2 lat IPO / 1 rok 1 rok po
do IPO
do IPO
IPO / IPO
264

2 rok po
IPO / IPO

3 rok po
IPO / IPO

299

750

3333

3687

96

550

828

857

–30

–36

616

660

661

248

68

110

124

321

Usługi – IT

–3

18

22

133

255

Lsi Software (w %)

Usługi – IT

–25

1

92

134

183

7

Mispol (w %)

Produkcja
Spożywcza

76

40

75

137

176

8

Eurotel (w %)

Detal
– Urządzenia
Komórki

–6

1

111

118

174

9

Pamapol (w %)

Produkcja
Spożywcza

294

225

77

112

168

10

Monnari Trade (w %)

Detal – Sieci
Sklepów

186

93

0

65

155

11

EFH Żurawie
Wieżowe (w %)

Budownictwo

68

52

146

304

129

12

Unima 2000 (w %)

Usługi – IT

85

35

79

132

124

13

Hyperion (w %)

Telekomunikacja

93

23

84

173

111

14

Intersport (w %)

Detal

22

40

79

107

15

Eurofilms (VC) (w %)

Produkcja B2B

233

206

40

79

80

16

Qumak-Sekom (VC)
(w %)

Usługi – IT

44

43

28

55

80

17

Fota (w %)

Dystrybucja
– Części
Samochodowe

56

34

36

58

61

18

Bakalland (w %)

Produkcja
– Spożywcza

–1

10

21

52

49

19

Action (w %)

Dystrybucja – IT

81

62

23

23

42

20

Multimedia (w %)

Telekomunikacja

95

54

11

26

40

21

North Coast (w %)

Dystrybucja
– Spożywcza

29

18

22

42

32

22

Famur (w %)

Produkcja B2B

362

88

50

80

15
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Wzrost sprzedaży

Branża

IPO / 2 lat IPO / 1 rok 1 rok po
do IPO
do IPO
IPO / IPO

2 rok po
IPO / IPO

3 rok po
IPO / IPO

23

Interferie (w %)

Usługi
– Turystyka

2

1

–2

0

15

24

Sfinks (VC) (w %)

Detal – Sieci
Restauracji

64

32

21

37

11

25

Ruch (w %)

Detal – Prasa

5

3

2

3

–2

26

Dom Development
(w %)

Budownictwo

97

36

20

21

–3

Średnia

0,96

0,59

1,16

2,62

2,90

Mediana

0,72

0,36

0,40

0,80

1,09

CAGR (w %)

31

36

40

34

28

Średnia VC

1,33

0,78

0,55

0,86

1,34

Mediana VC

0,76

0,43

0,40

0,79

0,80

Źródło: badania własne.

Należy podkreślić, iż spółki te utrzymywały wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży również po dacie IPO. Średnioroczna stopa wzrostu sprzedaży wyniosła odpowiednio: 40% w pierwszym roku po IPO, 34% w pierwszych dwóch latach po IPO
oraz 28% w pierwszych trzech latach po IPO. Jedynie w przypadku 3 przedsiębiorstw wzrost wartości przychodów w trzech latach po IPO był niższy od inflacji w tym okresie, dotyczyło to w szczególności: Sfinks, Dom Developement oraz
Ruch. Warto zauważyć, iż 2 z 3 spółek o najniższym wzroście przychodów w okresie poprzedzającym IPO, czyli Eurotel i LSI Software, wykazały znaczącą dynamikę przychodów po dacie IPO.
Analizując sytuację spółek o najwyższej dynamice przychodów, należy podkreślić, iż wśród 6 firm, które wykazały najwyższe poziomy wzrostu przychodów
aż 3 były podmiotami działającymi w branży usług IT.
Analiza danych spółek wspartych przez fundusze PE wskazuje na brak istotnych różnic w generowanych przez nie wzrostach przychodów relatywnie do wzrostów sprzedaży pozostałych spółek.
Kolejnym wskaźnikiem finansowym, który został poddany badaniu były inwestycje w majątek trwały przedsiębiorstw wchodzących na giełdę papierów wartościowych. Z założenia środki pozyskiwane z giełdy papierów wartościowych
są wykorzystywane na inwestycje w majątek trwały oraz majątek obrotowy. Przeprowadzone badania potwierdzają tę prawidłowość. Mediana skumulowanego
wzrostu majątku trwałego wyniosła dla tych spółek 202% w ciągu 3 lat od daty IPO.
Warto zauważyć, że spółki poddane badaniu również przed datą IPO charaktery-
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zowały się wysokim poziomem wzrostu wartości majątku trwałego. Wartość aktywów trwałych była o 180% wyższa w dacie IPO w stosunku do danych sprzed 2 lat.
Autorzy przeprowadzili również porównanie dynamiki przychodów i dynamiki
wzrostu majątku trwałego. Konkluzje z tej analizy są również interesujące. W szczególności okazuje się, że wzrost sprzedaży był niższy niż wzrost wartości majątku
trwałego. Mediana relacji skumulowanego wzrostu sprzedaży w ciągu 3 lat od IPO
w stosunku do wzrostu wartości aktywów w tym samym okresie wyniosła 48%.
Oznacza to, że wzrost przychodów nie nadążał za wzrostem inwestycji w majątek
trwały. Z jednej strony zjawisko to należy uznać za pozytywne, jako że oznacza,
że środki z emisji były używane w dużym stopniu na inwestycje, wspierając tym
samym nie tylko rozwój badanych przedsiębiorstw, ale i gospodarkę jako całość.
Z drugiej jednak strony może również oznaczać, że środki nie były inwestowane
w pełni efektywnie i mogliśmy mieć do czynienia z nadmiernymi i nieuzasadnionymi ekonomicznie inwestycjami.
Interesujące są wyniki analizy w zakresie spółek portfelowych funduszy
PE. Wzrost wartości aktywów trwałych był niższy w przypadku spółek funduszy w porównaniu do pozostałych analizowanych przedsiębiorstw. Za to relacja
skumulowanego wzrostu sprzedaży do wzrostu wartości aktywów kształtuje się
na poziomie 140%, co oznacza znacznie większą efektywność wykorzystania środków trwałych niż wśród pozostałych spółek.
Tabela 5. Dynamika wzrostu aktywów dla analizowanych spółek

1

Firma

Branża

2

North Coast

Dystrybucja
– Spożywcza

3

Arteria

Usługi
– Wsparcie
Sprzedaży

4

Unima 2000

Usługi – IT

5

EFH Żurawie
Wieżowe

Budownictwo

6

Inwest
Consulting

Doradztwo

7

Intersport

Detal

Monnari Trade

Detal – Sieci
Sklepów

8

3 rok
2 rok
1 rok
po IPO / po IPO / po IPO /
IPO
IPO
IPO

Wzrost
sprzedaży
/ Wzrost
aktywów
(3 rok) (w %)

IPO /
2 lat do
IPO

IPO / 1
rok do
IPO

3,62

1,46

6,14

11,70

13,1

65,4

2,47

3,32

8,30

11,7

4,2

4,11

6,89

8,24

8,7

–0,4

0,94

3,11

6,23

6,2

41,1

21,62

22,32

16,14

4,1

31,3

1,12

0,98

3,29

3,8

21,3

1,39

0,00

1,70

3,4

51,3

1,83

20,10

6,65
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1

Firma

Branża

IPO /
2 lat do
IPO

IPO / 1
rok do
IPO

3 rok
2 rok
1 rok
po IPO / po IPO / po IPO /
IPO
IPO
IPO

Wzrost
sprzedaży
/ Wzrost
aktywów
(3 rok) (w %)

Bakalland

Produkcja
– Spożywcza

0,03

0,57

1,02

1,38

2,6

5,8

10

Mispol

Produkcja
Spożywcza

1,14

0,89

1,36

2,60

2,5

24,5

11

Eurotel

Detal
– Urządzenia
Komórki

9,53

11,87

0,31

1,26

2,3

48,8

12

Action

Dystrybucja – IT

–0,07

0,01

0,99

1,36

2,1

7,0

13

Hyperion

Telekomunikacja

1,81

0,82

1,28

2,00

2,0

52,7

14

Lsi Software

Usługi – IT

0,81

0,39

1,72

2,34

2,0

329,8

15

Eurofilms

Produkcja B2B

2,82

2,37

1,97

1,93

1,8

100,0

16

Fota

Dystrybucja
– Części
Samochodowe

0,00

–0,01

1,00

1,93

1,8

99,7

17

eCard

Usługi – IT

2,05

5,41

2,11

2,81

1,7

88,9

18

Pamapol

Produkcja
Spożywcza

2,60

0,86

1,45

1,56

1,4

28,4

19

One-2‑one

Telekomunikacja

13,73

4,07

3,77

0,90

1,1

3504,6

20

Multimedia

Telekomunikacja

1,08

0,03

0,09

0,43

0,7

46,7

21

Interferie

Usługi
– Turystyka

0,22

0,12

0,53

0,60

0,6

507,7

22

Famur

Produkcja B2B

2,50

0,04

0,67

0,72

0,6

287,4

23

Qumak-Sekom

Usługi – IT

0,76

0,79

–0,30

0,50

0,4

180,0

24

Dom
Development

Budownictwo

–0,02

–0,02

0,28

0,23

0,1

25

Ruch

Detal – Prasa

0,06

–0,02

0,07

0,13

0,1

26

Sfinks

Detal – Sieci
Restauracji

1,00

0,66

0,21

0,01

–0,3

Średnia

3,80

2,95

2,77

3,78

3,95

240,3

mediana

1,81

0,88

1,15

1,82

2,02

48,8

odchylenie

5,53

5,23

4,71

5,12

6,02

9

minimum

–0,1

0,0

–0,3

0,0

–0,3

maximum

20,1

21,6

22,3

20,0

28,3

Średnia VC

3,89

1,76

1,40

1,19

1,10

952

Mediana VC

1,14

0,89

1,36

0,90

1,10

140

Źródło: badania własne.
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Istotnym obszarem badania była również analiza rentowności spółek, które
w 2006 r. weszły na rynek giełdowy. Zdecydowano się na użycie wskaźnika marży
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzacja dzielony przez przychody ze
sprzedaży), który przedstawia operacyjną rentowność spółki i jest bardziej obiektywnym wskaźnikiem niż rentowność netto sprzedaży, która może zawierać również
zdarzenia jednorazowe oraz koszty i przychody finansowe, a także pozaoperacyjne.
Analiza rentowności EBITDA wskazuje na następujące tendencje. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, iż podczas gdy do roku IPO mediana
rentowności EBITDA stopniowo wzrastała (z 5% 2 lata przed IPO, do 11% na 1 rok
przed datą IPO do 14% w roku IPO), to po dacie IPO mediana rentowności stopniowo spadała, do 9% rok po IPO i 6% 2 lata po IPO. W dwa lata po IPO jedynie
7 spółek miało wyższy poziom marży EBITDA niż w roku IPO, aż 6 odnotowało
natomiast ujemną rentowność w porównaniu do jedynie 1 spółki w dacie debiutu
na giełdzie.
W przypadku spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka dwie
spółki Quamak-Sekom i Eurofilms wykazały w okresie 3 lat wzrost rentowności,
a pozostałe trzy spółki portfelowe funduszy PE (Mispol, One-2‑one i Sfinks) zanotowały istotny spadek rentowności. Całościowo portfel 5 spółek funduszy zanotował gorsze wyniki niż cały portfel spółek zarówno pod względem mediany, jak
i średniej arytmetycznej.
Tabela 6. Rentowność EBITDA analizowanych przedsiębiorstw
Firma

Branża

–2

–1

0

1

2

Marża
EBITDA
(+2 vs. 0)

Stopa
zwrotu

3,6

6,6

3,5

5,7

7,8

224

162

Qumak-Sekom
(w %)

Usługi – IT

EFH Żurawie
Wieżowe (w %)

Budownictwo

–6,3

29,1

28,6

41,7

49,2

172

38

Dom Development
(w %)

Budownictwo

6,8

13,6

22,8

27,7

31,2

137

64

Eurotel (w %)

Detal
– Urządzenia
Komórki

4,4

5,2

6,5

8,3

8,8

136

129

Action (w %)

Dystrybucja – IT

0,0

0,0

1,8

1,6

2,0

111

150

Eurofilms (w %)

Produkcja B2B

9,1

11,3

7,3

7,6

7,4

101

70

Intersport (w %)

Detal

7,3

6,0

7,3

6,0

101

70

Interferie (w %)

Usługi – Turystyka

16,5

20,5

14,4

11,5

14,4

100

102

Multimedia (w %)

Telekomunikacja

42,1

38,2

50,3

49,3

49,5

98

75
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2

Marża
EBITDA
(+2 vs. 0)

Stopa
zwrotu

33,5

27,4

88

88

7,2

8,3

6,0

84

71

12,1

9,9

9,6

79

52

18,2

18,3

72

87

–106,2

–55,3

56

45

–1,1

6,9

51

47

13,8

9,8

6,3

45

59

–2,3

22,5

5,9

8,1

36

105

0,0

0,0

30,3

9,1

5,6

18

163

8,5

10,7

10,2

3,0

1,2

12

35

Usługi – IT

13,8

23,1

34,9

31,1

4,1

12

45

Pamapol (w %)

Produkcja
Spożywcza

0,0

34,9

14,7

11,2

1,1

8

38

Fota (w %)

Dystrybucja
– Części
Samochodowe

6,0

6,2

5,2

4,2

–0,7

–13

55

Ruch (w %)

Detal – Prasa

1,6

–0,7

1,3

0,7

–0,2

–19

56

Monnari Trade
(w %)

Detal – Sieci
Sklepów

13,6

10,8

18,1

12,0

–4,3

–24

49

Sfinks (w %)

Detal – Sieci
Restauracji

18,2

19,9

20,9

12,2

–20,3

–97

47

Inwest Consulting
(w %)

Doradztwo

4,1

34,3

8,9

–16,7

–11,7

–132

35

Firma

Branża

–2

–1

0

Hyperion (w %)

Telekomunikacja

0,0

0,0

31,3

Bakalland (w %)

Produkcja
– Spożywcza

4,6

8,5

North Coast (w %)

Dystrybucja
– Spożywcza

13,2

14,2

Famur (w %)

Produkcja B2B

29,0

23,4

25,5

eCard (w %)

Usługi – IT

–84,2

39,4

–98,2

Unima 2000 (w %)

Usługi – IT

0,0

0,0

13,5

Mispol (w %)

Produkcja
Spożywcza

5,3

12,2

Arteria (w %)

Usługi – Wsparcie
Sprzedaży

Netmedia (w %)

Usługi – IT

One-2‑one (w %)

Telekomunikacja

Lsi Software (w %)

1

Średnia

0,05

0,14

0,12

0,08

0,07

Mediana

0,05

0,11

0,14

0,09

0,06

odchylenie

0,22

0,13

0,25

0,27

0,20

Minimum

–0,8

0,0

–1,0

–1,1

–0,6

Maximum

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Mediana

0,09

0,11

0,10

0,08

0,06

Średnia

0,09

0,12

0,11

0,08

0,00

Źródło: badania własne.
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Wyniki tej części badań wskazują, iż w warunkach polskich sprawdzają się tezy
teorii sygnalizacji. W szczególności firmy pozyskiwały kapitał na giełdzie papierów wartościowych w czasie, gdy wykazywana przez nie rentowność EBITDA była
na lokalnym maksimum. Z jednej strony inwestorzy, angażując środki w badane
spółki, kierowali się pozytywną tendencją co do kształtowania się rentowności
firmy przed datą oferty (firmy wykazywały wzrost marżowości przed IPO). Z drugiej strony istnieje prawdopodobieństwo, iż właściciele i menedżerowie firm mogli
oczekiwać spadku rentowności firmy w kolejnych latach i dlatego nie decydowali
się na przesuwanie w czasie daty IPO.
Zdaniem Autorów, teoria sygnalizacji nie jest wystarczającym wytłumaczeniem dla zaobserwowanych zjawisk. W szczególności bardzo niepokojącą tendencją
było stopniowe pogarszanie się wyników w średnim terminie. Zdaniem Autorów,
tego typu sytuacja mogła wynikać z nieefektywnego wykorzystania środków przez
spółki pozyskujące środki na GPW.
Wskazują na to analizy innych niż rentowność wskaźników. Spółki inwestowały
w rozwój, angażując kapitał z giełdy zarówno w majątek obrotowy, jak i majątek
trwały. Miało to niewątpliwie istotny pozytywny wpływ na wzrost skali działania
przedsiębiorstw, a w konsekwencji na ponadprzeciętną stopę wzrostu przychodów
ze sprzedaży. Analiza wpływu wzrostu przychodów firm na marżowość EBITDA
daje jednak negatywne rezultaty, tj. wzrost był osiągnięty kosztem rentowności.
Wśród 10 spółek, których przychody najbardziej wzrosły jedynie w 1 przypadku
rentowność EBITDA zwiększyła się, w pozostałych przypadkach rentowność spadła. Podczas gdy średnio rentowność EBITDA wszystkich badanych spółek spadła
o 5,2% (mediana wyniosła –3,2%), to dla 10 najszybciej rosnących firm spadek ten
wyniósł aż 9,8% (mediana wyniosła –14%). Analiza wskaźnika korelacji PEARSONA
również potwierdza ten trend: w ramach badanej grupy (choć nie jest to statystycznie istotne) wskaźnik korelacji PEARSONA wyniósł –0,28, co oznacza negatywną korelacje pomiędzy wzrostem sprzedaży a zmianą rentowności operacyjnej
EBITDA. Tego typu zależność występuje, mimo że w badaniu występowały nawet
spółki, które odnotowały niski wzrost sprzedaży (lub spadek) przy jednoczesnym
skokowym pogorszeniu rentowności (Sfinks i Ruch).
Zdaniem Autorów, oznacza to, iż badane spółki skoncentrowały się na wzroście
skali działania kosztem rentowności, a stosowana przez nie strategia miała negatywny wpływ na relatywne stopy zwrotu, które dla całej grupy badanych przedsiębiorstw były ujemne. Oznacza to, iż rynek kapitałowy nie wywarł pozytywnego
wpływu na strategie stosowane przez te spółki, a być może zmusił decydentów do
podejmowania zbyt ryzykownych decyzji, ukierunkowanych na wzrost i wysoką
wartość inwestycji, a nie na zwiększenie rentowności i przepływów pieniężnych
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spółek. Przeprowadzone badania potwierdzają tezy postawiane na początku badań,
choć należy stwierdzić, iż otrzymane wyniki nie są statystycznie istotne i konieczna
będą dalsze analizy.
Interesującym pozostaje, że spółki portfelowe PE nie odróżniają się w sposób
istotny od pozostałych spółek. Wartość sprzedaży spółek portfelowych funduszy
rosła dynamicznie w 1 i 2 roku po debiucie. Jedynym korzystnym wyróżnikiem
spółek funduszy PE było niższe niż w przypadku pozostałych spółek zaangażowanie majątku trwałego, spadek rentowności EBITDA był jednak na podobnym
poziomie lub wyższym niż pozostałych spółek. Oznacza to, że na badanej (niewielkiej i niereprezentatywnej statystycznie) grupie, spółki funduszy podwyższonego
ryzyka nie są lepsze od grupy pozostałych badanych spółek, a zatem nie można
potwierdzić Tezy 3.

8. Podsumowanie
Przedstawione, zrealizowane przez Autorów badania, dotyczące polskiego
rynku wskazują, że, tak jak w przypadku rynków rozwiniętych, występuj na nim
efekt niedowartościowania IPO. Jest on, podobnie jak na rynkach zagranicznych,
niższy dla spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka niż dla pozostałych spółek.
Wyniki badań w zakresie relatywnych stóp zwrotu debiutantów w warunkach polskich są zbliżone do wyników z krajów rozwiniętych. W szczególności
stopy zwrotu z inwestycji w akcje debiutantów są znacznie niższe niż stopy zwrotu
z indeksu giełdowego w średnim terminie po debiucie. W przeciwieństwie do rynków rozwiniętych nie ma istotnych różnic pomiędzy stopami zwrotu uzyskiwanymi
przez spółki portfelowe funduszy PE w porównaniu z pozostałymi emitentami.
Analiza danych finansowych debiutantów przed i po IPO wskazuje na to, iż
główną przyczyną odnotowywania rezutatów gorszych od oczekiwanych zwrotów
jest pogorszenie wyników operacyjnych spółek po wprowadzeniu ich na giełdę
papierów wartościowych. W przeciwieństwie do badań z rynków rozwiniętych
spółki portfelowe funduszy podwyższonego ryzyka nie przedstawiły danych operacyjno-finansowych.
Należy zauważyć, że badania były przeprowadzone na niereprezentatywnej
grupie badawczej i dotyczyły okresu hossy na rynku akcji, kiedy to zjawiska niedowartościowania IPO oraz gorszej relatywnej stopy zwrotu z akcji debiutantów
powinny być szczególnie nasilone.
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III
ZMIANY W SIECI BEZPIECZEŃSTWA
FINANSOWEGO – WIĘKSZA STABILNOŚĆ
CZY TEŻ ŹRÓDŁO NOWYCH
PROBLEMÓW?

Dorota Bem
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rafał Tuzimek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

GRANICE REDUKCJI RYZYKA W OFE
NA PODSTAWIE TEORII H. MARKOWITZA

1. Wprowadzenie
Ryzyko towarzyszy człowiekowi na wszystkich etapach jego działalności. W biznesie pojawia się wszędzie tam, gdzie nie można określić i kontrolować przyszłych
zdarzeń. Występuje w każdej fazie procesów związanych z projektowaniem, produkcją, przetwarzaniem i nabywaniem produktów lub usług.
Ze względu na ogromną rolę ryzyka w działalności finansowej przedsiębiorców
w pracy przedstawiono zarówno metody jego pomiaru, jak i możliwości redukowania go poprzez OFE.
W pracy zweryfikowano następujące tezy:
1) Jeżeli rynki są efektywne, OFE pozostają narażone na ryzyko zarówno dywersyfikowalne, jak i niedywersyfikowalne, czyli systemowe, co pozwala nie tylko
redukować, lecz także ograniczać możliwości redukcji tego ryzyka.
2) Jeżeli rynki nie są efektywne, a inwestorzy nie zachowują się racjonalnie, to nie
istnieją możliwości redukcji ryzyka zgodnie z teorią Markowitza.
3) OFE zajmują się działalnością inwestycyjną nastawioną na osiąganie zysku
w długim okresie, ich działalność lokacyjna jest jednak ściśle limitowana
i określona w ustawach.
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2. Pojęcie i rodzaje ryzyka
Spór o naukową definicję ryzyka trwa od początku XX wieku i wiąże się
z powstaniem nowoczesnej teorii ubezpieczeń. W 1901 r. A. H. Willett przedstawił
ekonomiczną teorię ryzyka. Stwierdził on, że ryzyko jest terminem o różnych znaczeniach, powszechnie używanym w życiu codziennym. Badacz uznawał ryzyko za
stan świata zewnętrznego związany z naszą subiektywną niepewnością co do wystąpienia określonego skutku, nie zaś stopnia prawdopodobieństwa jego wystąpienia.
W 1992 r. F. Knight przedstawił koncepcję niepewności mierzalnej oraz niemierzalnej. Stwierdził on, że ryzyko to niepewność mierzalna, a sama niepewność
pozostaje niemierzalna.
W drugiej połowie XX wieku, poprzez przede wszystkim znaczny rozwój teorii
i praktyki ubezpieczeń wzrosło zainteresowanie teorią ryzyka i przekonano się, że
nie jest możliwe sformułowanie jednorodnej, uniwersalnej definicji ryzyka. jako
niepewność co do określonego zdarzenia w warunkach dwóch lub więcej możliwości lub jako ubezpieczoną osobę bądź przedmiot.
Ryzyko może być też definiowane jako prawdopodobieństwo uzyskania
wyniku innego niż oczekiwany. Przy czym stopień tego prawdopodobieństwa jest
rozumiany jako miernik relatywnej częstości i pozostaje oparty na podstawach
naukowych. Nie jest to, więc stopień subiektywnej wiary, wiedzy czy indywidualnych oczekiwań. W ogólnej teorii ryzyka jest ono utożsamiane raczej z kategorią
obiektywną, niezależną od odbiorcy, a niepewność staje się odzwierciedleniem
subiektywnej wiedzy o prawach rządzących obiektywnymi procesami, jest więc
rozumiana subiektywnie1.
Ryzyko można definiować i klasyfikować w rozmaity sposób, biorąc pod uwagę
rozmaite kryteria.
W naukach finansowych definiując ryzyko, odróżnia się je od niepewności.
Ryzykiem nazywamy taką sytuację, w której nie możemy przewidzieć z całkowitą pewnością przyszłych warunków związanych z działalnością gospodarczą. Znany jest natomiast statystyczny rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia
tych warunków.
Niepewność to sytuacja, w której nieznany jest rozkład prawdopodobieństwa
przyszłych warunków działalności gospodarczej. W związku z tym niepewność
staje się niepoliczalna2.
1
2

Podstawy ubezpieczeń, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, t. I, s. 25–35.
Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007, s. 271–304.
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Ryzyko przedsiębiorcy można też podzielić na następujące grupy:
–– ryzyko systematyczne i ryzyko specyficzne,
–– ryzyko mikroekonomiczne i ryzyko makroekonomiczne,
–– ryzyko operacyjne (business risk) i ryzyko finansowe (financial risk).
W obrębie wyszczególnionych powyżej rodzajów ryzyka można również dokonać bardziej szczegółowego podziału z uwzględnieniem ryzyka niewypłacalności,
ryzyka kursowego czy ryzyka inwestycji kapitałowych.
Podwaliny teorii pomiaru ryzyka inwestycji kapitałowych oraz potrzeby dywersyfikacji portfela papierów wartościowych stworzył Harry Max Markowitz3.

3. Teoria H. Markowitza
Teoria Markowitza stanowi fundament klasycznej teorii finansów. W jej
ramach przyjmuje się założenie, że każdy z uczestników gry rynkowej postępuje
zawsze w sposób racjonalny ekonomicznie. Istnieje więc kryterium racjonalności,
którym jest dążenie do maksymalizacji zysku uczestników gry rynkowej. Zgodnie z tą tezą, inwestorzy w każdym momencie będą chcieli kupować i sprzedawać
akcje w taki sposób, aby osiągnąć maksymalny zysk. Kolejnym elementem, który
legł u podstaw nowoczesnych finansów, było opracowanie w 1965 r. przez profesora
Uniwersytetu w Chicago Eugene Famę zasady efektywnego rynku z perspektywy
przepływu informacji. Głosi ona, że wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ
na ceny akcji zostały już w nich zawarte. Ponieważ gracze postępują racjonalnie,
więc odpowiednio reagują na pojawiające się wiadomości, kupując lub sprzedając
akcje stosownie do zakładanego wpływu, jaki te informacje mają wywołać. Rynek
powinien więc pozostać w równowadze i ulec zmianie dopiero wtedy, gdy pojawi
się kolejna, istotna wiadomość. Zakłada ponadto, iż decydenci są doskonale poinformowani o wszystkich wydarzeniach oraz w ten sam sposób interpretują komunikaty i reagują na napływające wiadomości, które mogą mieć wpływ na ceny akcji.
H. Markowitz4 uzupełnił podstawowe kryterium decyzji inwestora, jakim jest
maksymalizacja zysków, o dodatkowy warunek, tj. o minimalizację ryzyka. Inwestor powinien więc brać pod uwagę oczekiwaną stopę zwrotu ze swojej inwestycji
w papiery wartościowe oraz związane z nią ryzyko. Relacja między stopą zwrotu
a ryzykiem określana jest przy pomocy metod statystycznych. Zakłada się przy
Harry Max Markowitz (ur. 24 sierpnia 1927 r. w Chicago) – amerykański ekonomista, laureat
Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 roku.
4 E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, t. I, s. 171–270.
3
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tym, że oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu stanowi zmienną losową, która
może przybierać różne wartości z różnym prawdopodobieństwem. Do analizy
wykorzystuje się takie miary statystyczne jak odchylenie standardowe, wariancja
i kowariancja oraz współczynnik korelacji. Nieskłonni do ryzyka inwestorzy będą
kierować się zasadą maksimum zysków i minimum ryzyka.
Teoria ta bazuje na wielu założeniach, sprowadzających się do tego że:
–– inwestorzy mają awersję do ryzyka, więc im wyższe będzie ryzyko przedsięwzięcia, tym wyższa oczekiwana stopa zwrotu;
–– inwestorzy inwestują w tym samym czasie;
–– podstawą decyzji inwestycyjnych jest ich oczekiwana użyteczność;
–– istnieją rynki perfekcyjne, tzn. inwestorzy są racjonalni oraz mają natychmiastowy i równoprawny z innymi inwestorami dostęp do wszystkich możliwych
przydatnych im informacji. Te z kolei są dostarczane nieodpłatnie, a rynek
taki cechuje się brakiem kosztów transakcyjnych. Występuje pełna podzielność i płynność aktywów. Nie istnieją żadne restrykcje prawne. Występuje
doskonała konkurencja.

3.1. Metody kwantyfikacji ryzyka pojedynczego
papieru wartościowego
Miarą dochodowości inwestycji jest oczekiwana stopa zwrotu, a miarą ryzyka
– wariancja oczekiwanej stopy zwrotu i odchylenie standardowe. Pojęcia te bazują
na wzorach statystycznych.
Wariancji nie interpretuje się, odchylenie standardowe stopy zwrotu wskazuje
natomiast, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych stóp zwrotu od oczekiwanej
stopy zwrotu. Im jest ono wyższe, tym bardziej wzrasta ryzyko związane z daną
inwestycją. W celu podjęcia optymalnej decyzji inwestycyjnej inwestor może obliczyć współczynnik zmienności. Powinien też wybrać akcję, której współczynnik
zmienności jest najmniejszy.
Uwzględnia się tu zarówno dodatnie, jak i niekorzystne odchylenia stopy
dochodu od jej wartości oczekiwanej.
Jednak, jeżeli uwzględnimy tylko niekorzystne odchylenia zrealizowanej stopy
dochodu od jej wartości oczekiwanej, możemy obliczyć tzw. semiwariancję.
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3.2. Ryzyko portfela papierów wartościowych
Miary te opierają się jednak na założeniu, że inwestor ma do wyboru inwestycje w pojedyncze akcje. Markowitz posunął się mimo to w swoich rozważaniach
dalej i stworzył teorię portfela złożonego z wielu papierów wartościowych. Oczekiwana stopa zwrotu z portfela jest średnią ważoną stóp zwrotu z poszczególnych
instrumentów.
Inwestorzy kształtują portfele według zasady maksymalizacji dochodu przy
danym ryzyku lub minimalizacji ryzyka przy danym dochodzie. Markowitz zauważył, że ryzyko w takim przypadku zależy od współczynnika korelacji dwóch akcji
oraz kowariancji. Ryzyko portfela jest tym mniejsze, im bardziej ujemna jest korelacja stóp dochodu akcji. Poprzez dywersyfikację portfela akcji inwestorzy mogą
więc niwelować ryzyko portfela.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z liczbą n akcji, istnieje nieograniczona
ilość kombinacji konstrukcji portfela inwestycyjnego.
Racjonalni inwestorzy będą jednak wybierać tylko portfele znajdujące się na linii
efektywnego portfela (granicy efektywnej).

4. Granice redukcji ryzyka portfela
Teraz należy założyć, że buduje się portfel złożony z n akcji w następujący sposób5:
–– udział każdej akcji w portfelu jest równy i wynosi 1/n dla każdej akcji,
–– wszystkie papiery wchodzące w skład portfela mają taką samą wariancję – War,
–– kowariancja między wszystkimi parami papierów jest taka sama i wynosi – Kow.
Wówczas wraz ze zwiększaniem się ilości akcji na wariancję portfela
w mniejszym stopniu wpływa wariancja pojedynczej akcji, w większym zaś kowariancja między akcjami.
Gdy n dąży do nieskończoności, Wariancja portfela wynosi Kow.
Na wariancję takiego portfela nie wpływają już wariancje poszczególnych
akcji. Znaczenie ma natomiast kowariancja między nimi. Poprzez dywersyfikację
portfela zanika znaczenie wariancji pojedynczej akcji na wariancję portfela, a więc
ryzyko z tym związane jest dywersyfikowalne. Utrzymuje się jednak ciągle znaczenie kowariancji pomiędzy akcjami. Tej części ryzyka nie można zdywersyfikować.
J. Gajdka, E. Walińska, Zarzadzanie finansowe, teoria i praktyka, t. I, Fundacja Rozwoju Rachunkowości
w Polsce, Warszawa 1998, s. 532.
5
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W rezultacie ryzyko zainwestowania w pojedynczą akcję można podzielić na ryzyko
dywersyfikowalne, specyficzne dla każdej akcji i poprzez formowanie portfela
możliwe do zredukowania do zera, oraz ryzyko niemożliwe do zdywersyfikowania,
określane mianem ryzyka niedywersyfikalnego, rynkowego lub systematycznego.
Ryzyko niedywesyfikalne, nazywane też systematyczym lub rynkowym, pochodzi stąd, iż kursy wszystkich papierów wartościowych notowanych na giełdzie
podlegają wahaniom pod wpływem wielu elementów wspólnych dla wszystkich
papierów, takich jak zmiany w koniunkturze gospodarczej, sytuacji politycznej
itp. Z kolei ryzyko dywersyfikowalne jest specyficzne dla danego papieru i związane z lokowaniem posiadanych środków w akcje konkretnej spółki, której pozycja
na rynku i perspektywy rozwoju, a w rezultacie kurs akcji mogą się zmieniać w stosunku do kursów akcji innych spółek. Inwestor, dodając kolejną akcję do swojego
portfela, o ile portfel ten jest w pełni zdywersyfikowany, nie musi brać pod uwagę
całości ryzyka tej akcji, mierzonego jej wariancją lub odchyleniem standardowym.
Musi on natomiast analizować tę część ryzyka, której nie da się zdywersyfikować.
Racjonalnie działający inwestor, aby zmniejszyć ryzyka portfela, powinien dążyć
do umieszczenia w nim jak największej ilości składników.
Dotychczas zakładano w pracy, że inwestor może lokować swoje środki jedynie w ryzykowne papiery wartościowe, czyli wariancja i odchylenie standardowe
stopy zwrotu z takich inwestycji były większe od zera. W praktyce inwestor może
jednak lokować swoje środki także w inwestycje o zerowym ryzyku. Należą do nich
np. lokaty bankowe lub bony skarbowe, w przypadku których można przyjąć, że
ich odchylenie standardowe stóp dochodu jest równe zeru.
Zakładając, że mamy do czynienia z portfelem A złożonym z aktywów o niezerowym ryzyku i portfelem B też złożonym z aktywów o niezerowym ryzyku,
kombinacje lokaty i portfela A lub B możemy traktować jako portfel inwestycyjny
„wyższego rzędu”.
W zależności od skłonności do ryzyka inwestor zdecyduje, w jakiej proporcji
lokować środki w portfelu B oraz w aktywa pozbawione ryzyka.
Na rynku działa wielu inwestorów i każdy z nich dokonuje własnych szacunków, które opierają się na podobnych danych, takich jak zachowanie cen akcji
w przeszłości lub publikowane prognozy rynkowe. Markowitz zakładał, że wszyscy
inwestorzy mają „jednorodne oczekiwania”, a zatem w identyczny sposób szacują
oczekiwane stopy zwrotu, wariancje, odchylenia standardowe, kowariancje oraz
współczynniki korelacji. Jest jednak możliwe, że będą charakteryzować się różną
skłonnością do ryzyka. Można założyć, że wszyscy inwestorzy posiadają optymalny portfel, czyli portfel B, który można określić portfelem rynkowym. Portfel
rynkowy to taki, w którym udziały poszczególnych akcji (aktywów) odpowiadają
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udziałom tych akcji (aktywów) w rynku. Udział akcji i w rynku to stosunek ceny
i-tej akcji razy ilość akcji i-tego rodzaju znajdujących się na rynku do sumy wartości wszystkich akcji na rynku. Portfel rynkowy może być reprezentowany przez
indeks giełdowy.
Stopień, w jakim pojedynczy papier wartościowy wpływa na ryzyko portfela
rynkowego zestandaryzowany wartościowym udziałem tego papieru w rynku może
być określony jako kowariancja akcji i z rynkiem KOW (i,r), przy czym:
KOW(i,r) = X1 × KOW(i,1) + X 2 × KOW(i,2) + Xi × KOW(i,i) + … Xn × KOW(i,n).
Uproszczeniem modelu H. Markowitza jest stworzony w 1964 r. przez
W. F. Sharpe’a, J. Lintnera i J. Mossina model wyceny aktywów kapitałowych
– CAPM. Zastąpili oni wariancję w modelu Markowitza parametrem zwanym
współczynnikiem beta. Pokazuje on, o ile procent w przybliżeniu zmieni się stopa
zwrotu z papieru wartościowego, gdy stopa zwrotu z portfela rynkowego zmieni
się o 1%.
Modele te funkcjonują na zasadzie założenia, że rynek papierów wartościowych jest efektywny, czyli wszystkie akcje są poprawnie wyceniane przez rynek,
żadna z nich nie jest bardziej atrakcyjna od pozostałych i inwestor powinien dążyć
do posiadania akcji wszystkich spółek. Inwestor jest dobrze poinformowany oraz
dąży do maksymalizacji zysku i minimalizacji ryzyka. Jednak do dnia dzisiejszego
trwa spór o to, czy rynki są efektywne czy nieefektywne. Jeżeli są efektywne, wtedy
można stosować przy analizie ryzyka teorię Markowitza. Jeżeli są jednak nieefektywne powstaje pytanie o możliwości redukcji ryzyka i jego podziału na ryzyko
systematyczne – niedywersyfikowalne, i dywersyfikowalne.
Na podstawie wielu badań empirycznych, przeprowadzonych na rynkach finansowych, zauważono bowiem wiele odstępstw od efektywności, zwanych anomaliami6.
Do podstawowych anomalii na rynkach finansowych należą: dodatnie krótkoterminowe autokorelacje między stopami zwrotu, ujemne średnioterminowe
autokorelacje między stopami zwrotu, efekt kalendarza, efekt wielkości firmy,
paradoks zamkniętych funduszy powierniczych, efekt konsekwentnego wyboru
akcji spadkowych, kontrarianizm, teoria żalu, zagadka dywidend7.
Obserwacje anomalii rynkowych dały podstawę do stworzenia teorii finansów
behawioralnych. Nadal trwa spór między zwolennikami finansów k lasycznych

6
7

E. Fama, The behavior of Stock process, “Journal of Business” 1965, no. 37.
Podstawy finansów, red. K. Marecki, PWE, Warszawa 2008, s. 30.
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(racjonalny inwestor, rynki efektywne) a zwolennikami behawioralnej teorii finansów (neuroeconomicus).

5. Znaczenie OFE w systemie emerytalnym
Do końca 1998 r. funkcjonował w Polsce system emerytalny repartycyjny.
Głównym założeniem tego systemu było wypłacanie świadczeń emerytalnych
z bieżących składek pobieranych przez ZUS od osób czynnych zawodowo. Zasadniczą cechą systemu repartycyjnego był brak powiązania pomiędzy wysokością
składki na ubezpieczenie społeczne, a wysokością przyszłego świadczenia emerytalnego. System ten oznaczał, że osoby zawodowo czynne finansowały emerytury bieżące. W związku z powszechnymi w Europie trendami zmniejszania ilości
dzieci i zmniejszania się populacji pracującej systemy emerytalne w wielu krajach
przeżywają kryzys.
Procesy demograficzne i ekonomiczne współcześnie występujące w Polsce, podobnie jak i na całym świecie, spowodowały konieczność przeprowadzenia reformy
emerytalnej. W naszym kraju miało to miejsce w 1999 r. i następnie w roku 2014.
Od 1999 roku w Polsce działania system emerytalny, który składa się z III filarów. Głównymi instytucjami funkcjonującymi w systemie emerytalnym w Polsce
są ZUS i OFE.
I filar jest zarządzany przez podmiot publiczny ZUS, a świadczenia finansowane
są metodą repartycji, w II filarze natomiast oprócz ZUS funkcjonują też podmioty
prywatne – OFE, a świadczenia finansowane są metodą kapitałową. III filar pozostaje zarządzany przez podmioty prywatne i jest całkowicie dobrowolny.
Zasady tworzenia i działania funduszy emerytalnych określa ustawa z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych8. Fundusz jest osobą prawną.
Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich
lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
Otwarty fundusz – oznacza otwarty fundusz emerytalny, który został utworzony i jest zarządzany przez powszechne towarzystwo.
Nowelizacja ustawy emerytalnej (z 6 grudnia 2013 r.) zmieniła dotychczasowe
zasady dotyczące obowiązku przystąpienia do OFE. Każdy ubezpieczony będący
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(DzU 2013, poz. 989 z póź. zm.).
8
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członkiem OFE niezależnie od daty urodzenia czy dnia zawarcia umowy z funduszem musiał zdecydować czy pozostać w OFE, czy też przejść do ZUS. OFE inwestują przekazane im składki i już zgromadzony kapitał swoich członków na rynku
finansowym w różnego rodzaju papiery wartościowe, co może być źródłem zarówno
zysków, jak i strat finansowych.
Przeniesienie składek z OFE do ZUS przez część polityków określane było
mianem „skoku na OFE’. W kontekście sprawozdania Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że nie naruszyło to konstytucyjnych praw ubezpieczonych oraz
w aspekcie zapowiadanego przez polityków powrotu do obniżenia wieku emerytalnego, przyszli emeryci w okresie od 1 kwietnia do końca lipca 2016 r. (otwarcie tzw. „okienka transferowego”) będą mogli ponownie zdecydować, czy chcą,
aby ich składka emerytalna była ewidencjonowana na subkoncie w ZUS (4,38%)
i w części przekazywana do OFE (2,92%), czy w całości ewidencjonowana na subkoncie w ZUS (7,3%).

6. Działalność lokacyjna OFE
Otwarte Fundusze Emerytalne prowadzą długookresową działalność inwestycyjną obliczoną na ok. 30–40 lat. Od początku ich działalności przepisy regulowały to, w jakie kategorie papierów wartościowych mogą one inwestować oraz
w jakich proporcjach.
Tabela 1. Sposób inwestowania przez OFE do 31 stycznia 2014 r.
Rodzaj inwestycji

Skala zainwestowanego
kapitału (w %)

Papiery obligacyjne różnego typu z przewagą obligacji skarbowych

ok. 60

Akcje oraz inne instrumenty finansowe zamienne na akcje i prawa ich poboru

ok. 40

Źródło: ZUS czy OFE?, „Poradnik Gazety Prawnej, Infor” 2014, Warszawa, s. 14.

Tak skonstruowany portfel inwestycyjny OFE miał zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo gromadzonych w OFE oszczędności emerytalnych 16 milionów osób. Rzeczywiście, OFE jedynie w 2008 r. i 2011 r. odnotowały ujemny wynik
finansowy, co związane było z kryzysami na rynkach finansowych, a fundusze
bardzo szybko odrobiły te straty. Zmiany wprowadzone ustawą z 6 grudnia 2013 r.
wyeliminowały od 1 lutego 2014 r. z portfeli inwestycyjnych OFE obligacje skarbowe oraz instrumenty oparte na gwarancjach Skarbu Państwa i NBP. Jednocześnie
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przyjęto, że w 2014 r. OFE mają zainwestować w akcje co najmniej 75% wartości
aktywów, którymi zarządzają.
Tabela 2. Limity inwestowania w akcje przez OFE w latach 2014–2017
Termin

Skala obowiązkowych inwestycji w akcje

1 lutego – 31 grudnia 2014 r.

Minimum 75% wartości aktywów

1 stycznia – 31 grudnia 2015 r.

Minimum 55% wartości aktywów

1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.

Minimum 35% wartości aktywów

1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.

Minimum 15% wartości aktywów

Źródło: ZUS czy OFE?, „Poradnik Gazety Prawnej, Infor” 2014, Warszawa, s. 14.

Od 1 stycznia 2018 r. nie będą już obowiązywały minima dotyczące skali inwestowania w akcje. Jednocześnie rozwijał się będzie rynek obligacji przedsiębiorstw
i samorządów, a OFE uzyskają również szerszy dostęp do rynków zagranicznych.
Może to zrównoważyć ryzyko wysokiej koncentracji inwestycji OFE na krajowym
rynku akcji.
Minusem wyboru OFE jest pobieranie przez nie prowizji od przekazywanej
składki.
Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych ma na celu osiągnięcie maksymalnej rentowności przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.
Aktywa funduszu mogą być lokowane w szerokim wachlarzu instrumentów rynku
finansowego.
Lokaty w poszczególnych kategoriach podlegają różnym ograniczeniom i limitom.
Dlatego też przykładowo lokaty funduszy nie mogą przekroczyć:
1) 20% wartości aktywów – w przypadku depozytów bankowych w bankach lub
instytucjach kredytowych;
2) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat w certyfikatach inwestycyjnych
emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, tytułów uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego;
3) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat w obligacjach i innych dłużnych
papierach wartościowych, wobec których podmiotami zobowiązanymi do
spełnienia świadczeń są spółki;
4) 40% wartości aktywów – w przypadku lokat w listach zastawnych.
Rada Ministrów może określić, na drodze rozporządzenia, inne kategorie lokat
niż wymienione powyżej, mając na uwadze typy ryzyka, które powinny być ograniczane, dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie ryzyka, moż-
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liwość wyceny tych instrumentów oraz efekty ich stosowania w celu zapewnienia
maksymalnej ochrony interesów członków funduszy.
Aktywa otwartego funduszu nie mogą być lokowane w:
–– obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez SP
lub NBP, a także pożyczkach i kredytach udzielanych tym podmiotom;
–– obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez
rządy lub banki centralne państw, a także pożyczkach i kredytach udzielanych tym podmiotom;
–– obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez SP lub NBP, a także
depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych lub poręczanych przez
te podmioty;
–– obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez rządy lub banki centralne państw, a także depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych
lub poręczanych przez te podmioty;
–– gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacjach emitowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Wprowadzenie powyższego zakazu ma na celu likwidację mechanizmu samofinansowania się składek przekazanych do OFE poprzez wykup przez nie obligacji
na pokrycie wynikającego z transferu składek deficytu FUS, za wynagrodzeniem
dla pośredników.
Zamiennikami obligacji skarbowych mogą być listy zastawne notowane na rynku
Catalyst. Ich poziom oprocentowania i ryzyko mają się podobnie jak w przypadku
obligacji skarbowych, dlatego mogą być atrakcyjnym produktem dla OFE.
Ponieważ OFE są nastawione na osiąganie zysku w długim okresie, działają
one tak, jak przedsiębiorstwa prywatne, tak więc wszystkie przedstawione powyżej zasady teorii Markowitza dotyczą też OFE. Jednak nie należy zapominać, że
działalność lokacyjna OFE jest regulowana przez państwo. Wprowadzono zakaz
inwestowania przez OFE w niektóre lokaty oraz nałożono limity inwestycyjne.
Celem tych uregulowań jest zapewnienie bezpieczeństwa lokat ok. 16 mln Polaków, którzy zdecydowali się na pozostanie w OFE.

176

Dorota Bem, Rafał Tuzimek

7. Zakończenie
1. Teoria H. Markowitza stanowi fundament klasycznej teorii finansów. Badacz
stworzył podwaliny pomiaru ryzyka inwestycji kapitałowych oraz potrzeby
dywersyfikacji portfela papierów wartościowych. W teorii H. Markowitza istnieje wiele założeń odnoszących się do tzw. rynków efektywnych.
2. Inwestorzy formują portfele według zasady maksymalizacji dochodu przy
danym ryzyku lub minimalizacji ryzyka przy danym dochodzie. Ryzyko portfela jest tym mniejsze, im bardziej ujemna staje się korelacja stóp dochodu
akcji. Poprzez dywersyfikację portfela mogą więc redukować ryzyko portfela.
3. Można wyróżnić ryzyko dywersyfikowalne (specyficzne) i niedywersykiwalne
(systematyczne) papieru wartościowego. W konstrukcji portfela papierów wartościowych należy kierować się wielkością ryzyka niedewersyfikowalnego.
Racjonalny inwestor,dla zmniejszenia ryzyka portfela powinien dążyć do
umieszczenia w nim jak największej ilości składników.
4. Na podstawie wielu badań empirycznych przeprowadzonych na rynkach finansowych zauważono liczne odstępstwa od efektywności zwanych anomaliami.
Obserwacje te dały podstawę do stworzenia teorii finansów behawioralnych.
Spór o efektywność rynków oraz racjonalność inwestorów trwa do dzisiaj.
5. Jeżeli są efektywne, można wówczas stosować przy analizie ryzyka teorię Markowitza. Jeżeli są jednak nieefektywne powstaje pytanie o możliwości redukcji ryzyka i jego podziału na ryzyko systematyczne – niedywersyfikowalne
i dywersyfikowalne.
6. Procesy demograficzne i ekonomiczne współcześnie występujące w Polsce,
podobnie jak i na całym świecie, spowodowały konieczność przeprowadzenia
reformy emerytalnej w naszym kraju.
7. OFE inwestują na zasadach takich, jak prywatne przedsiębiorstwa, tym samym
reguły dotyczące granic redukcji ryzyka mają na nie wpływ w takim samym
stopniu, jak na prywatnych inwestorów. Istnieją jednak ustawowe ograniczenia dotyczące lokowania przez OFE swoich środków finansowych.
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SZARA STREFA A BEZPIECZEŃSTWO
FINANSÓW PUBLICZNYCH. NOWY PARADYGMAT
CZY STYLIZOWANE FAKTY?

1. Wprowadzenie
Szara strefa jest niewątpliwie swoistym fenomenem gospodarczym. Występuje w każdym kraju, różni się jedynie skalą, formą, źródłami oraz efektami, jakie
wywołuje. Zjawiska tego nie należy więc marginalizować, gdyż jego udział w procesach gospodarczych może okazać się bardzo wysoki i sięgać niekiedy nawet 50%
PKB1. Oznacza to, że w tym przypadku połowa działalności biznesowej odbywa
się niezgodnie z prawem. Co więcej pomiędzy legalną strefą a szarą sferą zachodzi
interakcja, w związku z czym procesów zachodzących w legalnej sferze nie da się
w pełni wyjaśnić bez znajomości szarej strefy.
Dokładny pomiar szarej strefy bywa bardzo trudny. Można ją jedynie szacować. Wynika to z braku dokładnych narzędzi. Modele estymacyjne opierają się
na założeniach, które nie zawsze dokładnie (a niemal wyłącznie z pewnym tylko
przybliżeniem) odzwierciedlają rzeczywistość. W dodatku trudny jest dostęp do
wiarygodnych danych2. Ponadto animatorzy szarej strefy ciągle udoskonalają metody
swojego działania, które są niełatwe (niekiedy wręcz niemożliwe) do wykrycia.
Z drugiej zaś strony zainteresowanie szarą strefą systematycznie rośnie. Dotyczy
to nie tylko szeroko rozumianej ekonomii, ale także socjologii, psychologii, prawa,
1 F. Schneider, A. Buehn, C. E. Montenegro, New Estimates for the Shadow Economies all over the
World, “International Economic Journal” 2010, vol. 24, no. 4.
2 P. G. Me´on, F. Schneider, L. Weill, Does taking the shadow economy into account matter when measuring aggregate efficiency?, “Applied Economics” 2011, no. 43.
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historii, a nawet antropologii. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się
zagadnienia ekonomiczne. Literatura przedmiotu na ten temat jest niezwykle bogata3.
Już na samym wstępie rozważań pojawia się jednak poważny problem metodyczny.
Otóż brakuje jednej wspólnej definicji szarej strefy. W opracowaniach spotyka się
następujące terminy: informal, shadow economy (zone), hidden, underground, non-observed unrecorded, unobserved, black, irregular, second, subterranean, grey zone itd.
Każde z tych określeń może oznaczać inną kategorię ekonomiczną, w związku
z czym wyniki (dotyczące np. estymacji szarej strefy czy też skutków, jakie ona
wywołuje) mogą być bardzo różne. Przykładowo szarą strefę można zdefiniować
jako działalność nierejestrowaną. Mimo to szara strefa obecna jest przecież także
w działalności legalnej (zarejestrowanej), lecz nie w pełni zgłoszonej (zadeklarowanej) pod względem dochodów. W odniesieniu tylko do tych dwóch kategorii
inna zupełnie będzie wielkość szarej strefy w przypadku działalności nierejestrowanej oraz nie w pełni zgłoszonej, np. w celach podatkowych. Inne też będą skutki
takich działań. Niekiedy w literaturze przedmiotu mylnie utożsamia się szarą strefę
z tzw. czarną strefą. Druga z nich jest bowiem łączona z przestępczością zorganizowaną i objęta przepisami prawa karnego. Szara strefa związana jest natomiast
z typowymi przestępstwami gospodarczymi, których głównym celem jest generowanie korzyści ekonomicznych, czego nie zawsze można dowieść w przypadku
czarnej strefy (np. zemsty, zabójstwa, rozboje, wybryki chuligańskie – tego rodzaju
zachowania, wśród których motyw ekonomiczny odgrywa marginalną rolę). Paradoksalnie szarą strefą jest także pomoc sąsiedzka. Jedna ze stron osiąga przecież
wymierne korzyści i powinna z tego tytułu opłacić stosowne podatki. Należy mieć
jednak na uwadze to, że definicja produkcji stosowana w ramach kalkulacji PKB
nie musi być spójna z definicją stosowaną do celów podatkowych.

3 M.in. C. Bajada, F. Schneider, The shadow economies of the Asia-Pacific, “Pacific Economic Review”
2005, no. 10; F. Caselli, Accounting for cross-country income differences, w: Handbook of Economic
Growth, red. P. Aghion, S. Durlauf, Elsevier, Amsterdam 2005; S. Cichocki, Shadow economy and its
relations with tax system and state budget in Poland 1995–2007, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Paper no. 05/2008, 2008; R. Del’Anno, Estimating the shadow economy in Italy:
a structural equation approach, Discussion Paper, Department of Economics and Statistics, University
of Salerno, 2003; D. E. A. Giles, Testing the asymmetry in the measured and underground business cycles
in New Zealand, “Economic Record” 1997, no. 71; B. Mróz, Metody pomiaru gospodarki nieoficjalnej,
„Ekonomista” 2001, nr 1.
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2. Cel artykułu i przyjęte metody badawcze
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat bezpieczeństwa finansów
publicznych w kontekście istnienia szarej strefy, a także zaproponowanie stosowania wobec niej nowego paradygmatu. Estymacji szarej strefy w Polsce dokonano przy wykorzystaniu metody MIMIC, w oparciu o podejście zaprezentowane
przez F. Schneidera, A. Buehna, C. E. Montenegro, które przedstawili swoje ustalenia w publikacji New Estimates for the Shadow Economies all over the World4. Na
tej podstawie sformułowano hipotezę następującej treści: poziom szarej strefy jest
dodatnio skorelowany z luką podatkową. Do weryfikacji hipotezy wykorzystano
współczynnik korelacji rang. W tym celu posłużono się programem Statistica.

3. Źródła szarej strefy, metody szacowania
i efekty ekonomiczne
Odnosząc się do przyczyn powstawania szarej strefy, należy wymienić nie tylko
tradycyjne źródła, ale także te związane ze specyfiką ekonomiczną danego kraju.
Do pierwszej z tych kategorii należą przede wszystkim:
–– zbyt wysokie obciążenia (np. funduszu płac) i podatki,
–– skomplikowany wewnętrznie sprzeczny system prawny (podmioty gospodarcze nie są w stanie prawidłowo zinterpretować przepisów i są w sposób niejako
naturalny włączone zostają do szarej strefy),
–– wysoki poziom korupcji,
–– wysoki poziom przestępczości zorganizowanej.
Druga kategoria źródeł szarej strefy wiąże się natomiast ze specyfiką danego
państwa i prowadzoną przez niego polityką. W te obszary, wobec których państwo
okazuje się słabe i nie jest w stanie rozwiązać określonych problemów, wkracza szara
strefa. Zakres tych płaszczyzn w poszczególnych krajach może okazać się bardzo
różny. Nie można ich automatycznie przenosić z jednego kraju do drugiego. Ogólny
trend pozostaje zbieżny, skala zjawiska jest jednak odmienna. Brak określonych
grup towarowych (np. w gospodarce planowej) skutkował przemytem i nielegalną
produkcją krajową oraz korupcją. Popyt był przynajmniej częściowo zaspokajany
przez podaż szarej strefy. Brak skutecznej polityki likwidującej bezrobocie skutkuje pracą nierejestrowaną (tzw. pracą na czarno). W wielu przypadkach rządy
4

F. Schneider, A. Buehn, C. E. Montenegro, New Estimates…, op.cit.
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 iektórych państw przy pomocy szarej strefy usiłują niwelować złe efekty swojej
n
polityki gospodarczej. Klasycznym przykładem jest Grecja. W związku z presją
ze strony Unii (głównie dotyczącą zmniejszenia deficytu oraz ogólnego zadłużenia), Grecy począwszy od 2004 roku zaczęli włączać szarą strefę do realnego PKB
w obliczeniach statystycznych. Dzięki temu otrzymali wzrost PKB i tym samym
też większą swobodę w kreowaniu zadłużenia i deficytu budżetowego5. Jednocześnie zabieg ten nie tylko przełożył się na aprobatę dla funkcjonowania szarej strefy,
ale także skutkował wręcz jej wspieraniem.
Im większa staje się szara strefa, tym większy realny poziom PKB i większa
możliwość zadłużenia oraz deficytu budżetowego. Inne państwa, jak np. Włochy,
w szarej strefie dostrzegają możliwość absorbcji pewnego odsetka bezrobotnych.
W ten sposób państwo nie jest zmuszone do skutecznego rozwiązania tego problemu i rezerwowania w i tak już napiętym budżecie określonych kwot na pomoc
socjalną. Z kolei środki zarobione w ramach szarej strefy prędzej czy później
(np. w formie podatku VAT, akcyzy) zasilają budżet państwa.
Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu można określić kilka kryteriów
wyodrębniania metod pomiaru szarej strefy:
• metody bezpośrednie i pośrednie,
• podejście makroeko- i mikroekonomiczne,
• metody monetarne i niemonetarne,
• rozbieżność pomiędzy dochodami a wydatkami (zarówno wśród osób prawnych, jak i fizycznych),
• pobór energii elektrycznej,
• wielkość spożycia chleba (ewentualnie innych artykułów spożywczych).
Metody bezpośrednie opierają się na zdobyciu danych pierwotnych. Narzędziem badawczym jest zazwyczaj ankieta (z pytaniami nie zadawanymi wprost),
pogłębiona wywiadem bezpośrednim. Główny problem sprowadza się do zidentyfikowania osób, które miały kontakt z szarą strefą. Jeżeli badanymi będą osoby
nie mające takich kontaktów lub też takie, które same są animatorami działań
w szarej strefie, uzyskane odpowiedzi mogą okazać się nieprawdziwe. W związku
z tym ważną kwestią jest włączenie w obszar badania tzw. pytań sprawdzających.
Metody pośrednie bazują natomiast na danych wtórnych.
Rozróżnienie podejścia makro- i mikroekonomicznego sprowadza się do agregacji danych: makroekonomiczne obejmuje dane na szczeblu całej gospodarki,
A. Bitzenis, I. Makedos, The manipulation of Greek statistics and the Greek entrance. In the EMU,
w: Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis, red. A. Bitzenis, V. Vlachos, Ι. Papadopoulos, Cambridge Scholars Publishing, forthcoming, UK 2013.
5
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sektora lub branży, mikroekonomiczne zaś skupia się na przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, a nawet osobach fizycznych.
Technikę szacowania rozmiarów szarej strefy w kontekście metod monetarnych
łączy się z nazwiskami jej twórców: P. Caganem, E. L. Feigem, P. M. Gutmannem
oraz V. Tanzim6. Na podstawie ich ustaleń wyróżnia się trzy zasadnicze podejścia:
1) popyt na pieniądz,
2) metoda transakcyjna,
3) proporcje popytu na pieniądz gotówkowy.
Pobór energii elektrycznej jest inną jeszcze metodą szacowania wielkości szarej strefy. W tym przypadku mierzy się różnicę pomiędzy oficjalnym a całkowitym zużyciem energii. Szczegółowy opis założeń przedstawili m.in. D. Kaufmann,
A. Kaliberda i A. Lacko7.
Dane dotyczące spożycia chleba są z kolei wykorzystywane przy mierzeniu
udziału pracy nierejestrowanej, tzw. pracy na czarno. Chleb jest podstawowym
składnikiem pożywienia i jego spożycie w danym regionie może wskazywać na liczbę
przebywających tam osób. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu należy
stwierdzić, że szara strefa generuje szereg negatywnych konsekwencji, taki jak:
• spadek konkurencyjności gospodarki,
• obniżenie poziomu innowacyjności,
• spadek efektywności inwestycji,
• spadek przedsiębiorczości,
• obniżenie poziomu edukacji,
• wzrost przestępczości zorganizowanej8.

P. Cagan, The Demand for Currency Relative to the Total Money Supply, “Journal of Political Economy” 1958, vol. 66, no. 4; L. E. Feige, Defining and Estimating Underground and Informal Economies:
the New Institutional Economics Approach, Madison University of Wisconsin, Madison 1990; P. M. Gutmann, The Subterranean Economy, “Financial Analysts Journal” 1977, vol. 33, no. 6; V. Tanzi, Uses and
abuses of estimation of the underground economy, “The Economic Journal” 1997, no. 109, June.
7 M. Lacko, Do Power Consumption Data Tell the Story? Electricity Intensity and Hidden Economy
in Post-Socialist Countries, “Budapest Working Papers on the Labor Market” 1999, no. 2; D. Kaufmann,
A. Kaliberda, Integrating the unofficial economy into the dynamics of postsocialist economies: A framework of analysis and evidence, “Policy Research Working Paper” 1996, no. 1691.
8 A. Buszko, Mechanizmy szarej strefy, 2016 (pozycja w druku).
6
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4. B
 ezpieczeństwo finansów publicznych
w kontekście szarej strefy
Bezpieczeństwo finansów publicznych należy rozpatrywać z punktu widzenia
dwóch spójnych ze sobą strategii. Pierwsza dotyczy zasad zaciągania pożyczek lub
udzielania przez państwo gwarancji i poręczeń finansowych, które nie mogą prowadzić do przekroczenia przez państwowy dług publiczny 3/5 wartości rocznego
PKB (art. 216, ust 5). Są to regulacje prawne wynikające z konstytucji. Druga zaś
dotyczy samego budżetu, który sporządzany jest na podstawie właściwej ustawy.
W odniesieniu do budżetu bezpieczeństwo wiąże się ze sferą dochodową i wydatkową. W przypadku braku zgodności pomiędzy dochodami i wydatkami zwiększa się deficyt (poza przyjmowane progi bezpieczeństwa), co prowadzi do wzrostu
zadłużenia publicznego. W związku z powyższym za kluczową należy uznać stronę
dochodową budżetu. Jeżeli jest ona utrzymywana zgodnie z oczekiwaniami, wówczas łatwiej jest kontrolować wydatki (jednak w tym zakresie zazwyczaj występuje
silna presja zwiększania wydatków), utrzymywać deficyt i dług publiczny na określonym poziomie. Brak odpowiedniej kontroli i ograniczania negatywnych czynników zagrażających bezpieczeństwu finansów publicznych rodzi wiele negatywnych
konsekwencji ekonomicznych.
Szara strefa jako charakterystyczna kategoria występująca w każdym modelu
gospodarki jest związana z bezpieczeństwem finansów publicznych. Pierwsza istotna
uwaga sprowadza się do negatywnej modyfikacji funkcji finansów publicznych.
W przypadku funkcji alokacyjnej środki są wadliwie lokowane. Spada efektywność gospodarowania, brak jest zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, podmiotów
gospodarczych, instytucji państwowych. Sytuacja ta znacznie pogarsza się, kiedy
w szarej strefie pojawia się wysoki poziom korupcji. Środki transferowane są w dużej
mierze jedynie do wybranych podmiotów (mających powiązania z szarą strefą).
Odbywa się to kosztem pozostałych grup.
W przypadku funkcji redystrybucyjnej brak jest nie tylko sprawiedliwego
podziału, niwelowania różnic społecznych. Tworzy się wyraźnie dwubiegunowy
podział społeczny. Relatywnie wąska grupa jest faworyzowana. To do niej trafiają
znaczne środki, a pozostałym przypada relatywnie niewielka kwota. Wraz z rozwojem szarej strefy zwiększają się dysproporcje społeczne (szczególnie w odniesieniu
do dochodów i standardów życia). Funkcja stabilizacyjna nie spełnia swojej roli.
Podobnie nie spełnia swoich założeń funkcja kontrolna. Powstaje wadliwy
obraz stanu finansów publicznych. W odniesieniu do dochodów budżetu państwa
(ale również na poziomie jednostek samorządu terytorialnego) zasadnicze znacz-
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nie posiada natomiast tzw. luka podatkowa. Zmniejsza ona dochody budżetowe.
Jej najprostsza definicja nawiązuje do różnicy pomiędzy tym, co podatnik powinien płacić, a tym, co aktualnie płaci w określonym przedziale czasowym. Z kolei
Ministerstwo Finansów Republiki Słowackiej sformułowało definicję luki podatkowej określanej jako różnica pomiędzy rzeczywistą kwotą opłaconego podatku
i wysokości podatku, który powinien być zapłacony, jeżeli wszystkie osoby fizyczne
i prawne zadeklarowały swoje czynności zgodnie z literą prawa i we właściwy
sposób. W ujęciu amerykańskiej administracji podatkowej przez lukę podatkową
rozumie się zaś wysokość zobowiązań podatkowych, które nie zostają na czas uregulowane9. W raporcie PwC (Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?10) stwierdzono, że w rzeczywistości występują dwa istotne uwarunkowania zmniejszające
dochody budżetowe z tytułu podatków. Należą do nich:
1) szara strefa, czyli działalność gospodarcza nieujawniona organom państwa
w celu uchylenia się od obciążeń podatkowych,
2) oszustwa podatkowe, czyli działalność stricte kryminalna, bezpośrednio ukierunkowana na wyłudzanie korzyści majątkowych poprzez nadużywanie elementów konstrukcyjnych podatku VAT11.
Przyjmując, że działalność kryminalna (w tym przypadku typowa przestępczość zorganizowana) mająca na celu osiąganie korzyści ekonomicznych może
być traktowana jako szara strefa, to główną przesłanką uszczupleń budżetowych
staje się właśnie ten sektor dochodowy. Z uwagi na to, że dominującym podatkiem
w strukturze dochodów budżetowych jest podatek VAT, poprzez lukę podatkową
VAT należy rozumieć różnicę między teoretycznymi wpływami, które powinny
nastąpić (na podstawie obliczeń wszystkich aktualnych ustaw i przepisów), a rzeczywistymi wpływami do budżetu. Charakterystyczne są zazwyczaj trzy przyczyny takich różnic:
1) różnice czasowe pomiędzy danymi skarbowymi i danymi w rachunkach narodowych,
2) umorzenia ad hoc zatwierdzane przez władze podatkowe,
3) uchylanie się od uiszczenia podatku za porozumieniem stron lub bez stron
transakcji.
Analizując lukę podatkową, należy wskazać na dwa typowe elementy. Pierwszy dotyczy luki podatkowej i sukcesu ściągalności. Luka podatkowa powstaje
w wyniku unikania opłat podatkowych (podatek niedeklarowany) oraz podatku
9
10
11

http://www.irs.gov/uac/The-Tax-Gap (01.03.2016).
Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, PwC, Warszawa, styczeń 2014.
Ibidem.
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zadeklarowanego, ale niezapłaconego. Z kolei sukces ściągalności wywołany jest
skutecznością działania kontroli podatkowej (efekt prewencji) i efektu dobrowolnego.
Lukę podatkową należy również rozpatrywać z punktu widzenia optymalizacji
podatkowej i samego tylko unikania opłat podatkowych (tax eviasion). W pierwszym
przypadku chodzi o wykorzystanie wszystkich możliwych rozwiązań prawnych,
dzięki którym zachodzi możliwość legalnego zmniejszania zobowiązań podatkowych. W drugim natomiast przypadku są to niezgodne z prawem działania.
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Rysunek 1. Luka podatkowa jako odsetek rzeczywistych wpływów z podatku VAT (%)
Źródło: Straty Skarbu Państwa w VAT, Raport PwC, Warszawa 2013.

Mając na uwadze dane przedstawione na powyższym rysunku, należy stwierdzić, że w Polsce systematycznie zwiększa się luka podatkowa – Zarówno w ujęciu
minimalnym, jak i maksymalnym. Co prawda, w 2007 roku odnotowano niewielki spadek tego typu działań, jednak już w kolejnych latach był to systematyczny
wzrost. W odniesieniu do wartości nominalnych maksymalna luka podatkowa
(dotycząca tylko podatku VAT) w 2012 roku wynosiła 58,5 mld pln, minimalna
zaś 36,45 mln pln. Jeżeli zwróci się także uwagę na inne rodzaje podatków, takich
jak np. akcyza (zwłaszcza w zakresie handlu paliwami, papierosami, alkoholem),
PIT (tu głównie brak jest dochodów wynikających z pracy nierejestrowanej), CIT
(unikanie podatków, kreatywna księgowość, wadliwa optymalizacja podatkowa),
a także obciążeń wynikających z funduszu płac, to z pewnym przybliżeniem
można przyjąć, że luka podatkowa znacznie się zwiększać do 70 mld pln12. Tak
duży brak wpływów budżetowych może znacznie zagrozić bezpieczeństwu finan12

A. Buszko, Finanse przestępczości zorganizowanej, TNOiK, Toruń 2014.
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sów publicznych. Rząd nie jest bowiem wstanie realizować wówczas zamierzonej
polityki gospodarczej. Ograniczeniem jest zazwyczaj wielkość deficytu oraz ogólny
poziom zadłużenia publicznego. Co prawda, w krótkim przedziale czasowym możliwe staje się omijanie powyższych progów, mimo wszystko w dłuższej perspektywie rzutuje to bardzo negatywnie na ogólną sytuację makroekonomiczną kraju.
Z drugiej też strony unikanie płacenia podatków (pojawienie się opisywanej luki
podatkowej) wywołuje niepożądany efekt tzw. imitacji podatkowej. Animatorzy
szarej strefy tworzą (wbrew pozorom) pewną wspólną grupę interesów (chociażby
w procederze wyłudzania VAT-u), w ramach której kopiują i udoskonalają metody
postępowania. Z czasem stają się one coraz trudniejsze do wykrycia i skutecznego
egzekwowania należności podatkowej.
Tabela 1. Pozom szarej strefy w Polsce w latach 2000–2015 (% PKB)
Lata

Cichocki

GUS

IBnGR

Buszko

2000

16

-

-

27,5

2001

16

-

-

27,6

2002

15,5

-

-

27,6

2003

15

-

-

27,5

2004

13

-

-

27,9

2005

12,5

-

-

27,8

2006

-

-

-

28,2

2007

-

-

-

28,4

2008

-

-

-

28,4

2009

-

13,1

-

27,1

2010

-

12,8

-

28,6

2011

-

12,6

20

28,7

2012

-

14,5

21

28,8

2013

-

13

19,9

29,0

2014

-

13

19,5

29,2

2015

-

14

19,2

29,2

Źródło: S. Cichocki, Shadow economy and its relations with tax system and state budget in Poland 1995–2007, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Paper no. 05/2008, 2008; Rachunki narodowe według
sektorów i podsektorów instytucjonalnych, GUS, Warszawa 2015; K. Łapiński, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, Szara
strefa w polskiej gospodarce w 2015 roku, IBnGR, Warszawa 2015; F. Schneider, A. Buehn, C. E. Montenegro, New
Estimates for the Shadow Economies all over the World, “International Economic Journal” 2010, vol. 24, no. 4.

Wielkość szarej strefy zasadniczo się różni od tego, co na ten temat twierdzi
GUS, IBnGR oraz Autor. Największą wartość szarej strefy, oscylującej praktycznie
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w granicach 30% PKB, stanowi ta zaprezentowana na podstawie badań Autora.
Różnica spowodowana jest tu przyjętą metodą estymacji szarej strefy. GUS na przykład nie uwzględnia w swych szacunkach między innymi nielegalnego handlu
paliwami, części handlu targowiskowego, części handlu przygranicznego, części
handlu elektronicznego oraz nielegalnego hazardu13. Bez względu jednak na przyjętą metodę należy stwierdzić, że poziom szarej strefy utrzymuje się w Polsce
na wysokim poziomie. Współczynnik korelacji rang osiągnął wartość 0,65. Na tej
podstawie można stwierdzić stochastycznie silny dodatni związek pomiędzy szarą
strefą a luką podatkową. Innymi słowy im większa jest szara strefa, tym większa
staje się luka podatkowa.
Tym samym też zweryfikowano hipotezę roboczą. Mając na względzie powyższe zależności należy stwierdzić, że szara strefa jest taką kategorią ekonomiczną,
którą należy wziąć pod uwagę w kontekście bezpieczeństwa finansów publicznych.
W dużej mierze szara strefa rzutuje bowiem na lukę podatkową. Wraz ze wzrostem
szarej strefy zwiększa się luka podatkowa. Maleje również moralność podatkowa.
Przy użyciu metafory szarą strefę porównać można do swoistego „trzęsawiska”,
które wciąga inne podmioty rynkowe. Jej ofiarami stają się bowiem nawet legalnie
działające przedsiębiorstwa, np. w ramach procedury wyłudzeń VAT-u.
Na podstawie przytoczonego wywodu należy stwierdzić, że szara strefa posiada
trwałe podstawy funkcjonowania i jej ograniczenie bywa niezmiernie trudne,
a wręcz niemożliwe. Zasadniczym problemem jest złożoność czynników warunkujących powstanie szarej strefy, dynamika jej rozwoju oraz procesy globalizacyjne.
Ułatwiają one nie tylko wymianę informacji, ale także przenoszenie niekorzystnych zjawisk z jednego kraju do drugiego.

5. Nowe spojrzenie na szarą strefę
Szara strefa wymaga innego niż do tej pory traktowania. Próby jej ograniczania zakończyły się generalnym niepowodzeniem. Za każdym razem odradza się
ona w innej formie i mimo wszystko przybiera na sile14. W wielu przypadkach jest

K. Łapiński, M. Peterlik, Wyżnikiewicz B., Szara strefa w polskiej gospodarce w 2015 roku, IBnGR,
Warszawa 2015.
14 J. Martinez-Vazquez, S. Wallace, The ups and downs of comprehensive tax reform in Russia, Tax
Notes International Special Reports, December 13 1999; V. Tanzi, Corruption around the world: causes,
consequences, scope, and cures, w: Governance, Corruption and Economic Performance, red. G. T. Abed,
S. Gupta, IMF, Washington 2002.
13
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nawet akceptowana przez władze (casus Rosji, Ukrainy, krajów Azji Środkowej czy
państw Bałkańskich).
Tabela 2. Paradygmaty szarej strefy
Kategoria
Cel

Stary paradygmat

Nowy paradygmat

Ograniczyć

Zrozumieć

Zasady pomiaru

Metody ilościowe

Metody jakościowe

Podmioty

Modelowanie jednostek

Modelowanie zbiorowości

Podejście

Zawężone do ekonomii

Interdyscyplinarne

Dynamika

Liniowe układy ograniczone

Nieliniowe układy otwarte

Zależność

Szara strefa funkcjonuje
oddzielnie

Szara strefa współdziała z legalnymi podmiotami
gospodarczymi, symbioza zjawisk

Ewolucja

Łatwa do przewidzenia

Ewolucyjny proces zróżnicowania, trudny do
zweryfikowania

Wartość poznawcza

Niska

Wysoka

Szybkość pomiaru

Wysoka

Niska

Źródło: opracowanie własne.

Wymagane jest interdyscyplinarne podejście do szarej strefy. Już pierwszy
socjolog, za którego powszechnie uchodzi A. Comte, stwierdził, że socjologia jest
najbardziej obszerną nauką społeczną. Na jej gruncie można wyjaśnić wiele złożonych problemów społecznych, niemożliwych do zobrazowania w innych gałęziach
nauki15. W związku z tym ograniczenie zjawiska szarej strefy tylko do ustaleń ekonomii skutkuje brakiem pełnego wyjaśnienia zachodzących zjawisk. Odnosząc się
wyłącznie do kwestii socjologicznych, szarą strefę można potraktować jako przegraną zbiorowość (typowy podmiot zainteresowania socjologów), która nie była
zdolna odnaleźć się w legalnie funkcjonującej gospodarce. Ekonomia zaś w tym
przypadku koncentruje się jedynie na grupie tych podmiotów, które odnoszą sukces iwygrywają walkę konkurencyjną16. W teoriach ekonomicznych zajmujących się
stadiami wzrostu gospodarczego, wyodrębnionych przede wszystkim na podstawie kryterium aksjologiczno-historycznego, podkreśla się, że interesy społeczeństwa i państwa nie wykluczają się wzajemnie zwłaszcza w dłuższej perspektywie17.
Takie postrzeganie rzeczywistości odrzuca istnienie szarej strefy. Podobne poglądy
15
16

2011.
17

1994.

A. Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, PWN, Warszawa 1961.
E. Mączyńska, Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, „Zeszyty Naukowe PTE”
P. Deszczyński, Wybrane problem współczesnych systemów i doktryn ekonomicznych, AE, Poznań
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 ystępują wśród twórców głównego nurtu myśli ekonomicznej (m.in. W.W. Rostowa,
w
G. Myrdala, J. Robinson, R. Nurskego, B. Ohlina, E. F. Heckshera, J. M. Keynesa,
monetarystów i wielu innych). Spośród nich R. Nurske wskazuje na bariery, które
są trudne do pokonania, nazywając je „zaklętymi kręgami”. Władza nie jest w stanie się z nimi uporać, a tzw. zaklęte kręgi (do których zalicza się np. ubóstwo) stają
się niestety źródłem szarej strefy18.
Reasumując powyższe ustalenia, należy stwierdzić, że wielu wybitnych twórców
ekonomii nie podejmuje w swych rozważaniach kwestii szarej strefy. Jeżeli już jest
ona relatywnie wąskim podmiotem zainteresowania, rozpatrywanym na gruncie
„stylizowanych faktów”. Traktuje się ją dosyć wybiórczo. Przy pomocy zazwyczaj
ilościowych metod estymuje się jej wielkość. Głównym celem jest jej ograniczenie.
W nowym paradygmacie chodzi natomiast o to, aby szarą strefę zrozumieć.
Dotyczy to zwłaszcza mechanizmów jej działania. Administracyjne, stojące na gruncie prawa założenia nie zdają egzaminu. Należy zrozumieć główne przyczyny tego
zjawiska. Dopiero ich likwidacja pozwali na ograniczenie rozmiarów szarej strefy.
Jej animatrzy muszą odczuć, że działanie niezgodne z prawem nie opłaca się przede
wszystkim na gruncie ekonomicznym. Ponadto powinni też posiadać stosowną
alternatywę. W wielu krajach szara strefa jest jedynym realnym wyjściem z kręgu
ubóstwa dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych.
Pewnym błędem metodycznym jest założenie, że szara strefa jest oddzielnym
bytem i należy ją rozpatrywać osobno. Część takiej działalności mieści się zapewne
w powyższym założeniu, właściwym jednak podejściem jest badanie szarej strefy
także z punktu widzenia legalnej działalności gospodarczej. Należy więc stwierdzić, że obie sfery przenikają się. Co więcej szara strefa nie może sprawnie funkcjonować bez kooperacji z legalnie działającymi podmiotami. Warto mieć na uwadze
to, że dąży się również do zalegalizowania znacznej część przychodów osiąganych
w ramach szarej strefy. Mogą się w tym celu pojawić zupełnie nowe podmioty
(posiadające wsparcie finansowe z szarej strefy) lub też istniejące już, które mają
znaczący udział w procesie legalizacji działań animatorów szarej strefy. Przypadek Grecji pozwala stwierdzić, że szara strefa jest wykorzystywana jako kategoria ekonomiczna, poprawiająca stan finansów publicznych. Zjawiska zachodzące
w szarej strefie są coraz trudniejsze w ocenie. Wynika to nie tylko z ogólnej sytuacji gospodarczej (zdarzenia są często gwałtowne, przeciwstawne), ale także z faktu
zmian wśród animatorów szarej strefy. Coraz częściej trafiają do niej osoby dobrze
wykształcone, dysponujące specjalistyczną wiedzą – niekiedy unikalną, przewyższającą pozostałych przedsiębiorców. Czasy, w których szarą strefę tworzyły jedynie
18

R. Nurske, Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxford 1953.
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osoby bez specjalnego przygotowania, bez odpowiedniej wiedzy powoli odchodzą
w zapomnienie. W tradycyjnym podejściu badawczym szarą strefę można było
zdiagnozować relatywnie szybko, ale jej wartość poznawcza okazywała się niska.
Obecnie poprawne zdiagnozowanie bywa trudne i długotrwałe, wyrastając jednak
na gruncie interdyscyplinarnym i jakościowym, wartość poznawcza szarej strefy
okazuje się większa.

6. Zakończenie
Szara strefa jest złożoną kategorią ekonomiczną. Pomimo wielu wysiłków
podejmowanych w celu jej ograniczenia trudno mówić o wyraźnym sukcesie.
Szara strefa podlega ciągłym modyfikacjom. Zagraża bezpieczeństwu finansów
publicznych. Wraz z rozmiarami szarej strefy zwiększa się luka podatkowa. W ten
sposób budżet państwa nie jest zasilany we wszystkie możliwe środki finansowe.
Ograniczane są tym samym wydatki i zmieniane sposoby funkcjonowania budżetu
państwa. Zmniejsza się w związku z tym skuteczność realizacji przyjętej polityki
gospodarczej.
Wobec tego Wymagane jest nowe podejście do szarej strefy. Obowiązujący
paradygmat staje się nieaktualny. Nowa sytuacja wymaga odmiennego podejścia,
bazującego na podstawach jakościowych i interdyscyplinarnych. Szara strefa jest
trwałą kategorią ekonomiczną i z tego względu należy ją traktować w taki sposób,
aby stawał się impulsem do legalnego rozwoju gospodarczego.

Bibliografia
Bajada C., Schneider F., The shadow economies of the Asia-Pacific, “Pacific Economic
Review” 2005, no. 10.
Bitzenis A., Makedos I., The manipulation of Greek statistics and the Greek entrance. In the
EMU, w: Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis, red. A. Bitzenis, V. Vlachos,
Ι. Papadopoulos, Cambridge Scholars Publishing, forthcoming, UK 2013.
Buszko A., Finanse przestępczości zorganizowanej, TNOiK, Toruń 2014.
Buszko A., Mechanizmy szarej strefy, 2016 (pozycja w druku).
Cagan P., The Demand for Currency Relative to the Total Money Supply, “Journal of Political Economy” 1958, vol. 66, no. 4.

192

Andrzej Buszko

Caselli F., Accounting for cross-country income differences, w: Handbook of Economic
Growth, red. P. Aghion, S. Durlauf, Elsevier, Amsterdam 2005.
Cichocki S., Shadow economy and its relations with tax system and state budget in Poland
1995–2007, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Paper
no. 05/2008, 2008.
Comte A., Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, PWN, Warszawa 1961.
Del’Anno R., Estimating the shadow economy in Italy: a structural equation approach,
Discussion Paper, Department of Economics and Statistics, University of Salerno,
2003.
Deszczyński P., Wybrane problem współczesnych systemów i doktryn ekonomicznych, AE,
Poznań 1994.
Feige L. E., Defining and Estimating Underground and Informal Economies: the New Institutional Economics Approach, Madison University of Wisconsin, Madison 1990.
Giles D. E. A., Testing the asymmetry in the measured and underground business cycles
in New Zealand, “Economic Record” 1997, no. 71.
Gutmann P. M., The Subterranean Economy, “Financial Analysts Journal” 1977, vol. 33,
no. 6.
http://www.irs.gov/uac/The-Tax-Gap (01.03.2016).
Kaufmann D., Kaliberda A., Integrating the unofficial economy into the dynamics of postsocialist economies: A framework of analysis and evidence, “Policy Research Working
Paper” 1996, no. 1691.
Lacko M., Do Power Consumption Data Tell the Story? Electricity Intensity and Hidden
Economy in Post-Socialist Countries, “Budapest Working Papers on the Labor Market” 1999, no. 2.
Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Szara strefa w polskiej gospodarce w 2015 roku,
IBnGR, Warszawa 2015.
Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, PwC, Warszawa, styczeń 2014.
Mączyńska E., Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, „Zeszyty Naukowe
PTE” 2011.
Martinez-Vazquez J., Wallace S., The ups and downs of comprehensive tax reform in Russia, Tax Notes International Special Reports, December 13 1999.
Me´on P.‑G., Schneider F., Weill L., Does taking the shadow economy into account matter
when measuring aggregate efficiency? “Applied Economics” 2011, no. 43.
Mróz B., Metody pomiaru gospodarki nieoficjalnej, „Ekonomista” 2001, nr 1.
Nurske R., Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxford 1953.

Szara strefa a bezpieczeństwo finansów publicznych. Nowy paradygmat czy stylizowane fakty?

193

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych, GUS, Warszawa
2015.
Schneider F., Buehn A., Montenegro C. E., New Estimates for the Shadow Economies all
over the World, “International Economic Journal” 2010, vol. 24, no. 4.
Straty Skarbu Państwa w VAT, Raport PwC, Warszawa 2013.
Tanzi V., Corruption around the world: causes, consequences, scope, and cures, w: Governance, Corruption and Economic Performance, red. G. T. Abed, S. Gupta, IMF,
Washington 2002.
Tanzi V., Uses and abuses of estimation of the underground economy, “The Economic Journal” 1997, no. 109, June.

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO.
GDZIE SZUKAĆ LIDERÓW?1

1. Wprowadzenie
Współcześnie sieć bezpieczeństwa finansowego składa się z następujących
komponentów: (1) banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji, często z odpowiedzialnością w zakresie stabilności finansowej; (2) organu (lub organów sektorowych) nadzoru finansowego; (3) instytucji gwarantującej depozyty
bądź także inne zobowiązania instytucji finansowych wobec klientów; (4) organu
odpowiedzialnego za restrukturyzację i uporządkowaną (przymusową) likwidację
(resolution) instytucji finansowych, będącego najnowszym składnikiem sieci bezpieczeństwa finansowego oraz (5) last but not least – ministerstwa finansów (czasami skarbu) jako reprezentanta rządu, odpowiedzialnego za ewentualne wsparcie
podmiotów przeżywających trudności finansowe. Celem niniejszego artykułu jest
zaprezentowanie tego, jak sieć bezpieczeństwa finansowego ewoluowała w krajach
Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (nazywanych ze względu na uwarunkowania historyczne po II wojnie światowej także krajami „postkomunistycznymi” bądź krajami „bloku wschodniego”) oraz w europejskich i pozaeuropejskich
krajach wysoko rozwiniętych. Po 25 latach transformacji gospodarczej nasuwa
się naturalne pytanie o to, która grupa krajów to liderzy. Zebrane dane obejmują
okres od 1994 do 2015 r.2. Prezentacja zaobserwowanych zmian rozpoczyna się od
1 Niniejszy artykuł przygotowano w ramach badań statutowych pt. Analiza wielkości i struktury
sektorów finansowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w krajach wysoko
rozwiniętych. Konwergencja czy własna droga? (KZIF/S/12/15).
2 Serdecznie dziękuję p. Annie Kozłowskiej, p. Jakubowi Kerlin, p. Łukaszowi Kurowskiemu oraz
p. dr Pawłowi Smadze za pomoc w zbieraniu danych i informacji potrzebnych do przygotowania badania
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 skaźnika ogólnego, przedstawiającego kompletność sieci bezpieczeństwa finansow
wego. Następnie zaprezentowane zostały zmiany zachodzące w każdym z komponentów sieci bezpieczeństwa finansowego, za wyjątkiem ministerstwa finansów (bądź
też skarbu), a także ocena zaistniałych zmian i próba identyfikacji ich przyczyn.

2. Wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego
Z racji tego, że sieć bezpieczeństwa finansowego składa się z wielu rozmaitych
instytucji o zróżnicowanych uprawnieniach, dokonywanie jakichkolwiek analiz
ogólnych wymusza znaczny kompromis w zakresie dokładności. Jako że celem
jest zaprezentowanie ewolucji sieci bezpieczeństwa finansowego, taki kompromis
staje się akceptowalny. Literatura dotycząca sieci bezpieczeństwa finansowego nie
dostarcza zbyt wielu przykładów kompleksowych porównań.
Demirguc-Kunt i in.3 zaprezentowali wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego, biorąc pod uwagę sytuację z roku 2013. Jednak wskaźnik ten uwzględniał
głównie cechy powiązane z gwarancjami depozytów. Autorzy zastosowali m.in.
takie zmienne jak poziom gwarancji względem PKB per capita, gwarantowanie
depozytów w walutach obcych, gwarantowanie depozytów międzybankowych,
koasekurację4, wykorzystywanie składek opartych na ryzyku, rodzaj finansowania oraz kilka zmiennych związanych ze wsparciem rządowym, w szczególności
po roku 2008. Podejście to zostało oparte na wcześniejszej pracy Demirguc-Kunt
oraz Detragiache5, która skupiała się na kwestii pokusy nadużycia, nie wchodzącej w zakres niniejszego artykułu. Z listy opracowanej przez Demirguc-Kunt i in.6
wykorzystane zostały w niniejszej analizie następujące wskaźniki: „poziom gwarancji względem PKB per capita” oraz „model finansowania”. Metodyka wykorzystana
przez tych autorów oraz dane (w tym dane z Banku Światowego) nie umożliwiają
wyliczenia wartości wskaźnika dla każdego roku oraz każdego kraju. Z tego właśnie
względu zdecydowano się na opracowanie własnego wskaźnika. Dane i informa-

statutowego. Panu dr Pawłowi Smadze dziękuję także za pomoc w przygotowaniu tabel 1 i 2 oraz wykresów 4 i 5.
3 A. Demirgüç-Kunt, E. Kane, L. Laeven, Deposit insurance around the world: A comprehensive
analysis and database, “Journal of Financial Stability” 2015, vol. 20, October.
4 Z góry ustaloną współodpowiedzialność deponenta, np. do wysokości 10%.
5 A. Demirguc-Kunt, E. Detragiache, Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability? An
Empirical Investigation, “Journal of Monetary Economics” 2002, vol. 49, no. 7.
6 A. Demirgüç-Kunt, E. Kane, L. Laeven, Deposit insurance…, op.cit.
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cje zostały zebrane w ramach badań statutowych z wielu źródeł, m.in. z publikacji
oraz stron internetowych, których wykaz znajduje się w bibliografii.
Wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego (wskaźnik FSN) został opracowany przy wykorzystaniu następujących założeń:
–– każdy z elementów sieci bezpieczeństwa finansowego traktowany jest jednakowo (nadzór finansowy, system gwarantowania depozytów, organ odpowiedzialny za stabilność finansową i organ resolution); każdemu z nich można
przypisać ocenę od 0 do 1, a ogólna skala wartości wskaźnika wynosi od 0 do 4;
–– w przypadku nadzoru finansowego przy nadawaniu oceny uwzględniono
„ścieżkę ewolucji” jego formy instytucjonalnej; nadzór sektorowy (solo) otrzymuje wartość 0,25, mieszany – 0,5, zintegrowany – 0,75 a nadzór typu „twin
peaks” – 1 (jako najnowsza forma instytucjonalna);
–– w przypadku systemu gwarantowania depozytów uwzględniono stosunek
poziomu gwarancji do PKB per capita oraz rodzaj finansowania (ex ante bądź
ex post); jeśli poziom gwarancji do PKB per capita był niższy niż 1, przypisano
wartość 0,25, jeśli wyższy niż 1 – wartość 0,5; w przypadku braku gwarancji
depozytów przypisana wartość wynosi 0; do finansowania ex post przypisano
wartość 0, do ex ante lub mieszanego natomiast wartość 0,5;
–– kompetencje dotyczące odpowiedzialności za stabilność finansową zaczęto
przydzielać bankom centralnym stosunkowo niedawno; w przypadku występowania takich uprawnień, nadawana wartość wyniosła 0,5; taką samą wartość przypisywano w przypadku istnienia komitetu stabilności finansowej;
–– ze względu na fakt wdrażania regulacji dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w krajach Unii Europejskiej (dyrektywa BRR) i innych,
zdecydowano o przypisaniu wartości 1 w przypadku ustanowienia instytucji
odpowiedzialnej za restrukturyzację i uporządkowaną likwidację.
Opisana wyżej metodyka jest prosta, przejrzysta i koncentruje się na instytucjonalnej kompletności sieci bezpieczeństwa finansowego. Jednak oparta została
wyłącznie na wiedzy eksperckiej, co może być uznane za jej wadę, szczególnie
w odniesieniu do zasad doboru punktacji. Powyższe założenia, obejmujące zasady
punktacji, przedstawiają ewolucję struktury sieci bezpieczeństwa finansowego,
którą odnotowano w ostatnich latach. Wskaźnik wyliczono dla okresu 1994–2015
dla każdego z krajów, a następnie zważono go wartością aktywów monetarnych
instytucji finansowych (MIF) tak, aby uzyskać średnią ważoną dla danej grupy
krajów. Ponadto wyliczone zostały wskaźniki składowe dla każdego z komponentów sieci bezpieczeństwa finansowego. Zrezygnowano z wyliczania wartości zagregowanych wskaźników dla 2015 r. ze względu na liczny brak danych dotyczących
poziomu aktywów MIF.
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Wykres 1. Wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego (FSN). Porównanie krajów
postkomunistycznych i krajów rozwiniętych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach badania statutowego.

Według danych przedstawionych na wykresie 1 w latach 1994–2004 sieć bezpieczeństwa finansowego była rozwinięta lepiej w krajach uprzemysłowionych niż
w krajach należących niegdyś do bloku komunistycznego. Potem kraje postkomunistyczne doścignęły w tej dziedzinie kraje rozwinięte. Jedną z przyczyn może
być proces akcesji do Unii Europejskiej oraz zobowiązania do przyjęcia unijnych
regulacji. Poszerzenie Unii Europejskiej o kraje „bloku wschodniego” przebiegało w trzech etapach. 1 maja 2004 r. do Unii wstąpiło 8 krajów (Czechy, Estonia,
Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja i Słowenia – tzw. “pierwsza runda”), 1 stycznia 2007 r. do UE przystąpiła Bułgaria oraz Rumunia (“druga runda”), a 1 lipca
2013 r. członkiem UE została Chorwacja (“trzecia runda”). Wykres 2 przedstawia
wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego dla tych trzech grup krajów.
Widać, że kraje postkomunistyczne, które wstąpiły do Unii Europejskiej jako
pierwsze, wykazują stały wzrost wskaźnika, u uczestników „drugiej rundy” procesu poszerzenia Unii obserwuje się natomiast nagły wzrost w poziomie wskaźnika,
który nastąpił na kilka lat przed akcesją. Jedynie Chorwacja odnotowała znaczący
wzrost wskaźnika tuż przed przystąpieniem do UE.
Wartość ogólna wskaźnika również wykazuje stały wzrost, z wyjątkiem ostatnich lat. Do skokowej zmiany poziomu wskaźnika przyczyniły się państwa „bloku
wschodniego” nie należące do UE. Kolejne części niniejszego artykułu zawierają
bardziej szczegółowy opis zmian sieci bezpieczeństwa finansowego.
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Wykres 2. Wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego (FSN). Poszczególne grupy
krajów postkomunistycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach badania statutowego.

3. Nadzór finansowy
Dla każdego z krajów za okres 1994–2015 zebrane zostały informacje na temat
instytucjonalnej formy (lub typu) nadzoru. Dane szczegółowe zawarte są w tabeli 1.
Część krajów nie dokonała zmiany rodzaju nadzoru. Dania, Norwegia oraz
Szwecja pozostawiły nadzór zintegrowany wprowadzony przed rokiem 1994.
Były to pierwsze kraje na świecie, które połączyły organy nadzoru odpowiadające
za różne segmenty rynku finansowego. Z drugiej zaś strony w obu grupach znajdują się kraje, w których funkcjonuje nadzór sektorowy, czyli solo (Cypr, Włochy,
Portugalia, USA – kraje spoza grupy postkomunistycznych; Albania, Macedonia,
Czarnogóra, Słowenia i Ukraina). Hiszpania oraz Bośnia i Hercegowina utrzymały
mieszany model nadzoru.
W wielu krajach można zaobserwować trend zmiany zmierzający zwykle w kierunku nadzoru zintegrowanego. Do tej grupy należą: Austria, Finlandia, Niemcy,
Irlandia, Japonia, Malta, Szwajcaria (grupa krajów spoza bloku wschodniego);
Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja i Słowacja (kraje postkomunistyczne). Model ten przeważa w obu analizowanych grupach krajów.
Najbardziej zaawansowanym modelem nadzoru jest tzw. „twin peaks”, który
przed globalnym kryzysem finansowym wprowadziła jedynie Holandia. Wykorzystując doświadczenia związane z kryzysem, model twin peaks wprowadziły u siebie
Belgia, Francja oraz Wielka Brytania, która z kolei jest jedyny krajem, który prze-
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szedł całą ścieżkę zmian modelu nadzoru – od typu solo do modelu twin peaks.
W grupie krajów postkomunistycznych żaden nie stosuje modelu twin peaks.
Tabela 1. Rodzaje nadzoru bankowego w okresie 1994–2015 (kraje rozwinięte
i kraje postkomunistyczne)
Kraj
Austria

Okres

S

1994–2001

X

Austria

2002–2015

Belgia

1994–2003

Belgia

2004–2009

Belgia

2010–2015

Cypr

1994–2015

Dania

1994–2015

Finlandia

1994–2008

Finlandia

2009–2015

Francja

1994–2009

Francja

2010–2015

Niemcy

1994–2001

Niemcy

2002–2015

Grecja

1994–2009

Grecja

2010–2015

Irlandia

1994–1997

Irlandia

1998–2015

Włochy

1994–2015

Japonia

1994–1997

Japonia

1998–2015

Luksemburg

1994–1997

Luksemburg

1998–2015

Malta

1994–2001

Malta

2002–2015

Holandia

1994–2001

Holandia

2002–2015

Norwegia

1994–2015

Portugalia

1994–2015

Hiszpania

1994–2015

Szwecja

1994–2015

M

Z

TP

Kraj
Albania

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Okres

S

1994–2015

X

Bośnia i Hercegowina

1994–1995

Bośnia i Hercegowina

1996–2015

Bułgaria

1994–2002

Bułgaria

2003–2015

Chorwacja

1994–2004

Chorwacja

2005–2015

Czechy

1994–2005

Czechy

2006–2015

Estonia

1994–2001

Estonia

2002–2015

Węgry

1994–1996

Węgry

1997–1999

Węgry

2000–2015

Łotwa

1994–2000

Łotwa

2001–2015

Litwa

1994–2011

Litwa

2012–2015

Mołdawia

1994–2006

Mołdawia

2007–2015

Czarnogóra

1994–2005

Czarnogóra

2006–2015

X

Polska

1994–2001

X

Polska

2002–2007

Polska

2008–2015

Macedonia

1994–2015

X

Rumunia

1994–2012

X

Rumunia

2013–2015

Rosja

1994–2010

Rosja

2011–2012

M

Z

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

TP
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Kraj

Okres

S

Szwajcaria

1994–2006

X

Szwajcaria

2007–2015

Wlk. Brytania

1994–1996

Wlk. Brytania

1997–2005

Wlk. Brytania

2006–2012

Wlk. Brytania

2013–2015

USA

1994–2015

M

Z

TP

Kraj

X
X
X
X
X
X

Okres

S

Rosja

2013–2015

Serbia

1994–2005

Serbia

2006–2015

Słowacja

1994–2001

Słowacja

2002–2005

Słowacja

2006–2015

Słowenia

1994–2015

X

Ukraina

1994–2015

X

M

Z

TP

X
x
X
X
X
X

Znaczenie symboli: S – solo, M – mieszany, Z – zintegrowany, TP – typ “twin peaks”.
Źródło: strony internetowe poszczególnych banków centralnych i instytucji nadzoru oraz akty prawne.

W całym analizowanym okresie zmiany poziomu wskaźnika w obu grupach
krajów prezentowały się podobnie (wykres 3). Dopiero w latach 2013–2014 wskaźnik
osiągnął ten sam poziom w obu grupach. W pozostałych latach wartość wskaźnika
dla krajów rozwiniętych była wyższa niż w przypadku krajów postkomunistycznych, wykazywała jednak podobny trend.
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Wykres 3. Wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego dla nadzoru. Porównanie krajów
postkomunistycznych i krajów rozwiniętych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach badania statutowego.

W przypadku nadzoru nad rynkiem finansowym ważna jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie – czy nadzór jest powiązany z bankiem centralnym. Na wykresie 4 widoczna jest liczba krajów, w których nadzór pozostaje powiązany z bankiem
centralnym. W obu grupach krajów ich liczba nieznacznie spadła. W całym okresie
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liczba krajów postkomunistycznych z nadzorem powiązanym z bankiem centralnym jest wyższa niż w przypadku krajów rozwiniętych. Rodzi to pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy. Należy mieć na względzie to, że banki centralne (które
w czasach gospodarki centralnie planowanej działały w tzw. strukturze monobanku,
czyli jednocześnie prowadziły komercyjną działalność bankową oraz wypełniały
obowiązki banku centralnego) były jedynymi instytucjami reprezentującymi sieć
bezpieczeństwa finansowego w krajach postkomunistycznych na początku okresu
transformacji. W tym przypadku naturalne i de facto tańsze było przydzielenie tych
kompetencji bankowi centralnemu, ze względu m.in. na posiadane zasoby ludzkie
i infrastrukturę, niż tworzenie odrębnej instytucji.
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Wykres 4. Kraje, w których banki centralne jednocześnie pełniły rolę organu nadzoru
– lata 1994–2015
Źródło: strony internetowe banków centralnych i instytucji nadzoru oraz odpowiednie akty prawne.

4. System gwarantowania depozytów
W tej części poddany został analizie poziom gwarancji oraz mechanizm finansowania systemu gwarantowania depozytów. Wykres 5 przedstawia średni poziom
gwarancji w obu analizowanych grupach krajów.
W całym analizowanym okresie średni poziom gwarancji był niższy w krajach postkomunistycznych niż w grupie krajów rozwiniętych. Jednak w relacji do
PKB w przeliczeniu na mieszkańca kraje dawnego bloku wschodniego oferowały
wyższe gwarancje, za wyjątkiem początkowego okresu, kiedy gwarancji nie było.
Należy dodać, że część krajów w dobie kryzysu stosowała przez ograniczony czas
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gwarancje pełne. Wśród nich znalazły się: Japonia (1996–2001), Finlandia (1994–
1998) oraz Norwegia (1994–1996), a także Austria (2008), Dania (2009), Niemcy
(2009) oraz Słowacja i Słowenia (2008–2009).
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Wykres 5. Średni poziom gwarancji depozytów bankowych w okresie 1994–2015
(w EUR)
Uwaga: średnia arytmetyczna dla obu analizowanych grup. W przypadku lat, w których gwarancje nie obowiązywały do wyliczeń, przyjęto poziom zerowy. Pominięto również te lata, dla których dane nie były dostępne
(5,2% przypadków) lub istniały jedynie gwarancje pełne (2,4% przypadków).
Źródło: strony internetowe bankowych funduszy gwarancyjnych oraz odpowiednie akty prawne.
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Wykres 6. Wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego dla systemów gwarantowania
depozytów. Porównanie krajów postkomunistycznych i krajów rozwiniętych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach badania statutowego.
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W przypadku finansowania przeważa model ex ante i mieszany, a jedynie
7 krajów stosuje model ex post (Słowenia to jedyny kraj postkomunistyczny w tej
grupie), co przedstawiono w tabeli 2.
Wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego dla systemów gwarantowania
depozytów przedstawiono na wykresie 6. Do roku 2002 wskaźnik ten w przypadku krajów postkomunistycznych wykazywał niższy poziom niż w grupie krajów rozwiniętych. Jednak od roku 2003 kraje postkomunistyczne wykazują wyższy
poziom tego wskaźnika. Należy to przypisywać przewadze modelu finansowania ex
ante oraz wyższemu poziomowi gwarancji depozytów względem PKB per capita.
Proces akcesji do Unii Europejskiej przyczynił się do wzrostu poziomu gwarancji
depozytów, lecz należy pamiętać także o niższym PKB per capita w krajach bloku
wschodniego.

X

1994–2001
2002–2015

Bośnia i Hercegowina

1994–1997

Cypr

2000–2015

Bośnia i Hercegowina

1998–2015

Dania

1994–2015

X

Bułgaria

1994–1995

Finlandia

1994–2015

X

Bułgaria

1996–2015

Francja

1994–2015

Chorwacja

1994–1996

Grecja

1994–2015

Hiszpania

1994–2015

Holandia

1994–2015

Irlandia

1994–2015

Luksemburg

1994–2015

Malta

1994–2002

Malta

2003–2015

X

Albania
Albania

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Czechy

1994–2015
1994–1997

Estonia

1998–2015

Litwa

1994–1995

X

Litwa

1996–2015

Łotwa

1994–1997

Portugalia

1994–2015

X

Łotwa

1998–2015

Szwajcaria

1994–2015

Macedonia

1994–1995

X
X

Macedonia

1996–2015

Mołdawia

1994–2004

brak
X

2008–2015

X

1994–1995

X

Czarnogóra

1994–2015

1996–2015

X

1997–2015

1994–2015

Szwecja

X

1994–2007

Niemcy

Szwecja

X

Chorwacja

Norwegia

X

X
X

Czarnogóra

Estonia

mieszany

1994–1999

Okres

ex ante

Cypr

X

Kraj

ex post

X

1994–2015

brak

1994–2015

Belgia

mieszany

Austria

Kraj

ex ante

Okres

ex post

Tabela 2. Modele finansowania programów gwarancji depozytów w okresie 1994–2015

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Włochy

1994–2015

X

Polska

1994–2015

USA

1994–2015

X

Rosja

1994–2002

Japonia

1994–2015

X

Rosja

2003–2015

Mołdawia

2005–2015

Rumunia

1994–1995

Rumunia

1996–2015

Serbia

1994–2000

Serbia

2001–2015

mieszany

X

Okres

ex ante

1994–2015

brak

Wlk. Brytania

Kraj

ex post

mieszany

Okres

ex post

ex ante

Kraj

brak
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X
X
X
X
X
X
X
X

Słowacja

1994–1995

Słowacja

1996–2015

X

Słowenia

1994–2015

Ukraina

1994–1997

Ukraina

1998–2015

X

Węgry

1994–2015

X

X
X
X

Źródło: strony internetowe bankowych funduszy gwarancyjnych oraz odpowiednie akty prawne i wybrane
publikacje.

5. Bank centralny i stabilność finansowa
Współcześnie banki centralne dysponują różnymi kompetencjami. Tradycyjnie
jedna z kluczowych ról sprowadza się do pełnienia funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji. Odpowiadają one także za stabilność cen, prowadzą politykę monetarną oraz nadzorują funkcjonowanie systemu płatniczego. W ostatnich latach
w niektórych krajach władze wyznaczyły bankom centralnym zadania w zakresie zapewniania stabilności finansowej. Główną tego przyczyną stały się globalny
kryzys finansowy oraz jego poważne konsekwencje.
Według Arnone i in.7, ocena niezależności politycznej (według stanu na rok
2003) banków centralnych w krajach postkomunistycznych wskazywała na nieznacznie wyższy poziom niezależności (0,805) niż w przypadku banków centralnych w krajach rozwiniętych (0,799). Takie wyniki wykazano wyłącznie dla jednego
okresu, stąd też nie mogą być użyte w analizie dłuższego przedziału czasowgo.
M. Arnone, B. J. Laurens, J.‑F. Segalotto, M. Sommer, Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends, “IMF Staff Papers” 2009, vol. 56, no. 2, IMF.
7
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Można jednak stwierdzić, że po kilku latach transformacji w krajach postkomunistycznych, poziom niezależności banków centralnych przychodzi uznać za zbliżony do poziomu występującego w krajach wysoko rozwiniętych.
Zadanie zapewnienia stabilności finansowej zyskało na znaczeniu w oczach
decydentów po rozpoczęciu globalnego kryzysu finansowego. Jednak w wielu
krajach zostało ono przypisane bankom centralnym wcześniej. Miało to miejsce
w następujących krajach rozwiniętych: Belgia (1998), Dania (1936), Finlandia (1998),
Grecja (1997), Hiszpania (1994), Holandia (1998), Japonia (1997), Malta (2002), Portugalia (1998), Szwajcaria (2004), Wielka Brytania (1998) i Włochy (1993), a także
postkomunistycznych: Albania (1997), Bułgaria (1997), Czechy (1993), Estonia
(2006), Węgry (2001), Rumunia (2004), Serbia (2003), Słowacja (1993), Słowenia
(2002), Ukraina (1991).
Po tym jak doszło globalnego kryzysu finansowego, zadanie zapewnienia stabilności finansowej przypisane zostało bankom centralnym w następujących krajach:
–– rozwiniętych – Austria (2007), Cypr (2007), Irlandia (2010), Luksemburg (2008)
oraz Niemcy (2013);
–– postkomunistycznych – Chorwacja (2013), Czarnogóra (2010), Litwa (2009),
Macedonia (2010), Polska (2008) i Rosja (2013).
Oprócz banku centralnego, obowiązek zapewnienia stabilności finansowej
przypisano również organom kolektywnym, zwanym komitetami stabilności finansowej. Zostały one utworzone w krajach objętych analizą z wyjątkiem Szwajcarii,
Japonii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Łotwy, Mołdawii i Słowacji.
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Wykres 7. W
 skaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego dla organów odpowiadających
za stabilność finansową. Porównanie krajów postkomunistycznych i krajów
rozwiniętych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach badania statutowego.
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Aby wyznaczyć wskaźnik składowy dotyczący obszaru zapewnienia stabilności
finansowej, uwzględniono kompetencje banku centralnego w tej dziedzinie oraz
funkcjonowanie komitetów stabilności finansowej (wykres 7). Ponownie, na początku
analizowanego okresu można zaobserwować silniejszą pozycję banków centralnych w grupie krajów postkomunistycznych, co uwarunkowane jest ich historią.
W ostatnich latach również poziom struktury instytucjonalnej odpowiadającej za
zapewnienie stabilności finansowej jest nieznacznie wyższy w krajach postkomunistycznych niż w krajach rozwiniętych. Znaczący wzrost wskaźnika w ostatnich
latach wynika z powoływania komitetów stabilności finansowej (w większości
przypadków w roku 2007 i później) oraz przydzielenia bankom centralnym kompetencji w zakresie zapewnienia stabilności.

6. O
 rgan odpowiadający za restrukturyzację
i uporządkowaną likwidację banków
Organ odpowiadający za restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banków,
podobnie jak fundusze gwarantujące depozyty, ma za zadanie reagować na zaistniałe problemy sektora finansowego. Jego obowiązki obejmują restrukturyzację
oraz uporządkowaną (inaczej: przymusową) likwidację banku, w taki sposób, aby
uniknąć zarówno zaburzeń na rynku finansowym, jak i problemów z wypłatą depozytów. Z organem tym wiązane są duże nadzieje, jako że mechanizm taki może
ograniczać pokusę nadużycia w bankach i redukować przekonanie co do tego, że
banki będą ratowane ze środków publicznych.
Instytucja odpowiadająca za restrukturyzację i uporządkowaną likwidację
banków to stosunkowo nowa koncepcja we wszystkich krajach objętych analizą.
Dlatego też na wykresie 8 zaprezentowane zostały wartości wskaźnika składowego liczone od roku 2008. Dotychczas organy te zostały powołane w 26 krajach
(10 z nich należy do bloku wschodniego).
Obecnie w obu analizowanych grupach krajów występuje podobny poziom
wskaźnika składowego. Do tej pory organy odpowiedzialne za restrukturyzację
i uporządkowaną likwidację banków utworzono w 16 krajach rozwiniętych oraz
10 krajach dawnego bloku wschodniego. Jako pierwsza powołała go Hiszpania
w roku 2009, po czym wprowadziła zmiany w 2015 r. Kolejnych 5 tego typu organów
powołano w roku 2010 (w Danii, Mołdawii, Serbii i USA – ze zmianami w 2015 r.
oraz w Rosji – ze zmianami w roku następnym). W 2012 roku organy te powołały 2 kolejne kraje (Szwajcaria oraz Grecja – ze zmianami w 2015 r.). W roku 2013
organy odpowiedzialne za uporządkowaną likwidację powstały w trzech krajach
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– Japonii, Francji i na Cyprze (ze zmianami w roku 2014). Rok 2014 to okres, w którym 3 kolejne kraje powołały do życia organ kierujący uporządkowaną likwidacją
banków – tym razem były to Węgry, Belgia (ze zmianami w 2015 r.) oraz Słowenia (ze zmianami w 2015 r.). W kwietniu 2014 r. władze unijne przyjęły dyrektywę
w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD). Dlatego właśnie część krajów dokonała modyfikacji swoich rozwiązań w roku 2015,
a 12 innych powołało do życia organy resolution. Wśród nich znalazły się Austria,
Irlandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Finlandia, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Polska i Słowacja. Dyrektywa przewiduje powołanie we wszystkich
krajach członkowskich organu odpowiadającego za restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banków, dlatego w kolejnych miesiącach liczba tych instytucji
w Unii Europejskiej powinna wzrosnąć.
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Wykres 8. Wskaźnik sieci bezpieczeństwa finansowego dla obszaru restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji banków. Porównanie krajów
postkomunistycznych i krajów rozwiniętych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach badania statutowego.

7. Podsumowanie
Obecnie kraje postkomunistyczne wykazują podobny poziom kompletności
sieci bezpieczeństwa finansowego jak kraje rozwinięte. Po początkowym okresie z niskim poziomem wskaźnika FSN, w kolejnych latach kraje dawnego bloku
wschodniego wprowadzały znaczące usprawnienia, które w wielu przypadkach
stymulowane były akcesją do Unii Europejskiej. Przyczyniło się to do dogonienia
krajów wysoko rozwiniętych, które na początku okresu transformacji można było
traktować jak liderów.
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Gdzie zatem teraz szukać liderów? Biorąc pod uwagę kompletność sieci bezpieczeństwa finansowego, obie grupy krajów znajdują się wprawdzie na zbliżonym poziomie, ale w dwóch aspektach kraje byłego bloku wschodniego są liderami
w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi. Dotyczy to systemu gwarantowania depozytów oraz odpowiedzialności za stabilność finansową. W pierwszym
przypadku można stwierdzić, że systemy gwarantowania depozytów w krajach
byłego bloku wschodniego oferują deponentom bardziej realne gwarancje ze
względu na zakumulowanie środków finansowych dzięki finansowaniu ex ante
oraz wysokiej ochronie depozytów w porównaniu ze średnią zamożnością społeczeństwa. W odniesieniu do odpowiedzialności za stabilność finansową kraje
postkomunistyczne w nieco większym zakresie położyły nacisk na przypisanie tej
odpowiedzialności bankom centralnym i stworzenie komitetów stabilności finansowej. Można uznać to za przejaw troski o przyjęcie jak najlepszych światowych
standardów w tym zakresie przez kraje, które nie są głównymi graczami na światowych rynkach finansowych, a także za czynnik podnoszący ich wiarygodność.
Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym w obu grupach krajów znajduje
się na zbliżonym poziomie, chociaż preferowany po 2008 r. model twin peaks nie
został dotychczas wdrożony w żadnym kraju postkomunistycznym. W przypadku
uporządkowanej likwidacji obie grupy krajów są w podobnej sytuacji. Kraje postkomunistyczne wykazały większą ostrożność w zakresie kształtowania sieci bezpieczeństwa finansowego, co powinno wpływać pozytywnie na bezpieczeństwo
ich sektorów finansowych.
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EUROPEJSKI SYSTEM
GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
JAKO TRZECI FILAR UNII BANKOWEJ1

1. Wprowadzenie
Utworzenie unii bankowej w było milowym krokiem na drodze do wzmocnienia integracji finansowej oraz uzupełnienia i pogłębienia Unii Gospodarczej
i Walutowej. Zmiany strukturalne, jakie zaszły w sektorach finansowych krajów
strefy euro przed kryzysem, wskazywały na rosnący stopień integracji finansowej.
W świetle znacznego rozwoju transgranicznej działalności banków zdecentralizowana odpowiedzialność za stabilność finansową na poziomie krajowym przestała
być optymalnym rozwiązaniem. Doświadczenia z globalnego kryzysu wskazują
na potrzebę wzmocnienia koordynacji między instytucjami sieci bezpieczeństwa
tak, aby efektywniej rozwiązywać problemy wynikające z ratowania upadających
międzynarodowych banków.
Konstrukcję unii bankowej rozpoczęto od pierwszego, nadzorczego filaru (Single Supervisory Mechanism, SSM), a następnie utworzono drugi, odpowiedzialny za
procedury dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Single
Opracowanie wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie powinno być interpretowane jako stanowisko instytucji, w których są zatrudnieni.
1
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Resolution Mechanism, SRM)2. Zgodnie z logiką postępowania kolejnym krokiem
jest utworzenie filaru obejmującego Europejski System Gwarantowania Depozytów
(European Deposit Insurance Scheme, EDIS), postrzeganego jako dopełnienie unii
bankowej. Propozycja ta pojawiła się wśród pomysłów zawartych w tzw. „Raporcie
Pięciu Przewodniczących”3. Unia bankowa opierająca się na trzech filarach pozwoli
zapewnić spójne ustanowienie kompetencji w ww. obszarach sieci bezpieczeństwa
finansowego4 oraz odpowiedzialności za koszty upadłości banków na tym samym
poziomie (strefa euro+5).
Dotychczas systemy gwarantowania depozytów w UE były w niewielkim stopniu zharmonizowane i istotnie zróżnicowane pod względem zasobności funduszy.
Globalny kryzys finansowy unaocznił, że nieskoordynowane działania systemów
w poszczególnych krajach nie są optymalnym rozwiązaniem. Celem artykułu jest
ocena tego, na ile propozycja KE dotycząca kształtu EDIS jest wystarczająca, aby
rozwiązać problemy związane z funkcjonowaniem systemów gwarantowania depozytów (Deposit Guarantee Schemes, DGS) w UE, szczególnie widocznych podczas
globalnego kryzysu finansowego.
Wykorzystane metody badawcze obejmują ekonomiczną analizę aktu prawnego
(ocenę skutków regulacji), zastosowaną wobec propozycji rozporządzenia KE ws.
EDIS, oraz metodę dedukcyjną. Ocenie podlegać będzie konstrukcja EDIS wraz
z próbą wskazania na oczekiwane korzyści i potencjalnie niedoskonałości tego projektu, a także na możliwe sposoby zapobiegania im. Zastosowanie metody analizy
literatury jest ograniczone, gdyż dorobek piśmiennictwa zagranicznego, a szczególnie polskojęzycznego, dotyczącego paneuropejskich systemów gwarantowania
depozytów jest bardzo skromny. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań
w tym obszarze6 oraz podejmuje próbę sporządzenia konstruktywnej oceny proAnaliza i wstępna ocena konstrukcji SSM i SRM dostępna jest w P. Smaga, Chapter 5.4. Banking
Union, w: European Bank Restructuring During the Global Financial Crisis, red. M. Iwanicz-Drozdowska,
Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, Palgrave Macmillan 2016, s. 98–112.
3 Sprawozdanie pięciu przewodniczących pt. Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej
i Walutowej z dnia 22 czerwca 2015 r.
4 Więcej nt. struktury i podziału zadań pomiędzy instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego
w A. Dobrzańska, Zmiany w modelach nadzoru mikroostrożnościowego w krajach Unii Europejskiej
w następstwie kryzysu finansowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy”,
nr 119, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, s. 57–59.
5 Kraje unii bankowej to te należące do strefy euro oraz kraje spoza strefy euro, które zdecydują się
nawiązać bliską współpracę z EBC w ramach SSM, stając się jednocześnie członkami wszystkich filarów unii bankowej. Do końca 2015 r. żaden kraj UE spoza strefy euro się na to nie zdecydował.
6 Por. P. Smaga, Paneuropejski System Gwarantowania Depozytów – część I (wnioski z kryzysu), „Bezpieczny Bank” 2013, nr 2–3 (51–52), BFG, Warszawa; P. Smaga, Paneuropejski system gwarantowania
depozytów – część II (propozycja konstrukcji), „Bezpieczny Bank” 2014, nr 1 (54), BFG, Warszawa.
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ponowanego kształtu EDIS. Wnioski płynące z badania mogą być przydatne dla
decydentów gospodarczych podczas ustalania docelowego kształtu EDIS. W artykule autorzy będą starali się wykazać, że mimo wielu potencjalnych korzyści związanych z funkcjonowaniem EDIS, wciąż nierozwiązany pozostaje kluczowy problem
niewystarczającego potencjału finansowego krajowych DGS, nawet w przypadku
połączenia ich w jeden, wspólny fundusz.
Drugi rozdział artykułu przedstawia najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem DGS w UE, unaocznione przez kryzys finansowy. Część trzecia
zawiera krótką charakterystykę propozycji EDIS. W rozdziale czwartym zaś zawarta
została ocena potencjalnie mocnych i słabych stron projektu EDIS (w tym rozpatrywanego z perspektywy kraju spoza strefy euro), z kolei w części piątej przedstawiono najważniejsze wnioski.

2. S
 ystemy gwarantowania depozytów w UE przed
wystąpieniem i w trakcie kryzysu finansowego
Do niedawna sposób funkcjonowania DGS w UE regulowała Dyrektywa
94/19/EC z 1994 r. Nakładała ona obowiązek utworzenia m.in. obowiązkowego
DGS, lecz poza tym pozostawiała dużą swobodę w sposobie budowy i funkcjonowania krajowych DGS. Wskutek różnego stopnia rozwoju krajowych systemów
powstała istotna fragmentaryzacja kształtu i zasad funkcjonowania krajowych
DGS, zakresu depozytów objętych ochroną, a także wystąpiły różnice w poziomach gwarancji oraz wielkości funduszy7. Znaczące zróżnicowanie stopnia ochrony
depozytów w poszczególnych krajach było niekorzystne z punktu widzenia integralności rynku wewnętrznego w UE.
Globalny kryzys finansowy obnażył słabości wynikające z braku zharmonizowania zasad funkcjonowania DGS i niewystarczającego potencjału finansowego
krajowych funduszy. W trakcie kryzysu poziomy gwarancji były podnoszone w krajach UE w sposób nieskoordynowany (lub wręcz ustalano gwarancje bez limitu),
bez jednoczesnego zwiększania zasobności funduszu. Miało to na celu spowodowanie wzrostu zaufania do krajowego systemu finansowego i ograniczenie paniki
bankowej. Wiarygodność krajowego DGS zależała zatem w dużej mierze od wiarygodności i stabilności fiskalnej rządu, który może dokapitalizować fundusz DGS
Por. M. Iwanicz-Drozdowska, Deposit insurance systems – lessons from the crisis for CESEE banking
systems, w: The Future of Banking in CESEE after the Financial Crisis, red. A. Csajbók, E. Gnan, “SUERF
Study” 2011, no. 1, Vienna.
7
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poprzez finansowanie awaryjne. Różnice w poziomach gwarancji DGS między krajami mogą także warunkować niekontrolowane przepływy depozytów (deposit flight) i efekt „zarażania”. Ze względu na rozwój transgranicznej działalności banków
także zasada wypłaty depozytów upadłego oddziału przez fundusz DGS z kraju
macierzystego okazała się nieefektywna i wywołała wiele sporów8. Podsumowując, do głównych niedostatków konstrukcyjnych krajowych DGS można zaliczyć9:
–– problemy w relacji między DGS kraju macierzystego i goszczącego w przypadku upadłości oddziału zagranicznej instytucji finansowej;
–– brak uwzględniania przez krajowy DGS transgranicznych efektów upadłości
banku;
–– ryzyko nieskoordynowanego podnoszenia poziomu gwarancji przez państwa UE;
–– ryzyko zróżnicowania zasad konkurencji między bankami (arbitraż regulacyjny);
–– nieuwzględnianie ryzyka w kalkulacji składki;
–– brak poboru składki ex ante;
–– brak wiarygodnego wsparcia awaryjnego dla DGS w przypadku kryzysu;
–– brak wypłaty środków w przypadku upadłości transgranicznej grupy bankowej / kryzysu systemowego;
–– fragmentaryzacja/brak współpracy i integracji systemów gwarantowania depozytów w UE.
W następstwie lekcji z kryzysu, w 2014 r. w celu częściowego ograniczania
ww. problemów przyjęto Dyrektywę 2014/49/UE, która powinna była wejść w życie
we wszystkich państwach członkowskich UE od 3 lipca 2015 r.10. Najważniejsze
postanowienia Dyrektywy 2014/49/UE dotyczą sposobu finansowania systemów
gwarantowania depozytów. Banki zostały zobowiązane do regularnego opłacania składek na fundusz gwarancyjny (finansowanie ex ante) aż do osiągnięcia
pułapu 0,8% wartości środków gwarantowanych krajowego sektora bankowego
(poziom docelowy). Formalnie wprowadzono minimalny poziom docelowy środków finansowych krajowych funduszy gwarancyjnych wynoszący 0,8% wartości
depozytów gwarantowanych, umożliwiono jednak państwom znaczne obniżenie

8 Studia przypadku można znaleźć w: M. Iwanicz-Drozdowska, Efekt zarażania – przypadek Islandii,
w: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego, red. A. Walasik, J. Błach, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2010; P. Frątczak, Bezpieczeństwo depozytów
w świetle Islandzkich i Cypryjskich doświadczeń kryzysu finansowego – aspekty regulacyjne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 4, Rok LXXVII, Poznań.
9 P. Smaga, Paneuropejski System Gwarantowania Depozytów – część I …, op.cit., s. 67.
10 Pełna implementacja BRRD i DGSD powinna zostać zakończona we wszystkich krajach UE do połowy
2016 r. Por. Council of the European Union, Banking Union – State of play of implementation, Brussels,
14 January 2016.
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tego poziomu11. Ponadto wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących akumulacji środków zostało rozłożone w czasie, z kolei docelowe poziomy zakumulowania środków mają być osiągnięte dopiero 3 lipca 2024 r.
Oprócz uregulowania potencjałów finansowych krajowych DGS w Dyrektywie położono nacisk na usunięcie różnic w kształtach krajowych DGS po kryzysie
finansowym, wzmocnienie stabilności systemu bankowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa deponentom. Gwarantowanie depozytów stało się także obowiązkiem
państwa. Każde państwo UE ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu
gwarantowania depozytów oraz ponosi odpowiedzialność, w tym fiskalną, za jego
funkcjonowanie. Wprowadzono także krótsze terminy wypłaty depozytów wynoszące 7 dni (z wydłużonym czasem transpozycji) oraz zharmonizowano poziomy
gwarancji do 100 tys. euro. Ujednolicono także zasady ochrony i wyłączenia spod
jej zakresu, zakazując ochrony depozytów władz publicznych. Usunięto możliwość
stosowania udziału deponenta w stratach, co uznano za jeden z bodźców silniej
oddziałujących na wywoływanie paniki bankowej. Poszerzono także obowiązki
informacyjne instytucji gwarantujących depozyty, uznając komunikację z deponentami za ważny kanał działalności funduszu gwarancyjnego. Mimo istotnego
wzrostu stopnia harmonizacji DGS Dyrektywą 2014/49/UE, krajowe systemy wciąż
dysponują istotnym zakresem swobody np. w zakresie sposobu wyliczania składek
opartych na profilu ryzyka banku. Zalążkiem idei EDIS zawartym już w postanowieniach Dyrektywy 2014/49/UE było stworzenie możliwości udzielania wzajemnych pożyczek przez systemy gwarancji depozytów. W ten sposób kraje UE mogą
zezwolić DGS na udzielanie pożyczek systemom gwarancyjnym z innych krajów
UE. Pożyczki takie są oparte o zasadę dobrowolności i mają pomóc lepiej wypełnić zobowiązania DGS wobec deponentów.
Istotna jest także relacja, jaka zachodzi pomiędzy Dyrektywą 2014/49/UE dotyczącą DGS oraz Dyrektywą 2014/59/UE dotyczącą przymusowej restrukturyzacji
banków. W ramach postanowień Dyrektywy 2014/59/UE ustanowiono obowiązkowe współdziałanie mechanizmów finansowania przymusowej restrukturyzacji
oraz systemu gwarantowania depozytów. Bankowe fundusze gwarancyjne na mocy
art. 109 Dyrektywy BRR zobowiązane są do uczestniczenia w finansowaniu przymusowej restrukturyzacji. DGS może przekazać wkład finansowy na restrukturyzowanie problemowej instytucji w zamian za zapewnienie ciągłości dostępu do
11 W drodze odstępstwa, poziom może być obniżony do wysokości 0,5%. Odstępstwo takie musi być
zatwierdzone przez Komisję Europejską. Istnieje także możliwość kolejnego obniżania poziomu zakumulowanych środków poprzez zaliczanie bankom na poczet wpłat zobowiązań do zapłaty (payment
commitments).
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depozytów podczas całego procesu. Takie finansowanie ze strony DGS jest ograniczone do wysokości kosztów netto (hipotetycznej) wypłaty, którą DGS musiałby
przeprowadzić, gdyby nie podjęto działań restrukturyzacyjnych i bank zostałby
zlikwidowany.

3. Synteza propozycji KE w sprawie EDIS
Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z 24 listopada 2015 r. EDIS ma być
wspólnym, ponadpaństwowym funduszem gwarantowania depozytów dla instytucji kredytowych w krajach należących do unii bankowej (strefa euro+)12. Organem
zarządzającym EDIS ma zostać Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, SRB), zajmująca się także mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych w unii
bankowej, działająca na podstawie Rozporządzenia Nr 806/2014. Zadnia EDIS
będą takie same, jakie wyznaczyła krajowym gwarantom depozytów Dyrektywa
2014/49/UE13. Podstawą prawną utworzenia EDIS jest art.114 TFUE. Zakres EDIS
ma być spójny z zakresem pozostałych filarów unii bankowej i obejmować depozyty we wszystkich bankach funkcjonujących na jej obszarze niezależnie od tego,
czy objęte będą one bezpośrednim nadzorem EBC, czy pozostaną we właściwości
organów krajowych14. Nie oznacza to także likwidacji krajowych DGS, ponieważ
za ich pośrednictwem EDIS będzie wypełniał swoje zadania, w tym m.in. przeprowadzał wypłaty czy pobierał składki od banków.
Propozycja EDIS zakłada tworzenie tej instytucji w trzech etapach ze stopniowym zwiększaniem zakresu jej odpowiedzialności i mutualizacji funduszy krajowych DGS15. Będzie to początkowo faza reasekuracji, następnie koasekuracji,
a ostatecznie – pełnego ubezpieczenia deponentów. Głównym celem EDIS ma być
zapewnienie wsparcia finansowego krajowym funduszom gwarantowania depozyEuropean Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme,
COM(2015) 586 final, 2015/0270 (COD), Strasbourg, 24.11.2015.
13 Należą do nich m.in. gwarantowanie środków pieniężnych deponentom do kwoty 100 tys. euro,
pobieranie składek na gwarantowanie depozytów od banków czy wsparcie procesu resolution w określonych sytuacjach.
14 Por. J. Koleśnik, Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów, w: Unia bankowa, red. M. Zaleska,
Difin, Warszawa 2013, s. 93.
15 Pod pojęciem mutualizacji funduszy należy rozumieć stopniowe łączenie środków zgromadzonych w krajowych funduszach DGS w jeden, wspólny fundusz dla krajów unii bankowej.
12
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tów. Wsparcie to, w zależności od stadium konstrukcyjnego EDIS, będzie przybierało różne formy. Początkowo jako tymczasowe wsparcie płynności i pokrycie strat
nadzwyczajnych (tj. po wyczerpaniu środków w krajowym funduszu), ostatecznie
zastosowane zostanie jako pokrycie wydatków na wypłaty utraconych depozytów
lub wsparcie finansowe udziału krajowego gwaranta depozytów w resolution. Szczegółową kolejność etapów tworzenia EDIS wraz z zarysem jego odpowiedzialności
na podstawie propozycji Komisji prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Odpowiedzialność EDIS ze względu na etapy tworzenia
Etap tworzenia
EDIS

Nazwa etapu

Szacowny
czas

Zasady odpowiedzialności EDIS

Faza 1

reasekuracja
(reinsurance)

od 2017 r. Po wyczerpaniu funduszu krajowego do równowartości
(3 lata)
maksymalnie 20% niedoboru środków krajowego
DGS – przy wsparciu płynności (liquidity shortfall)
albo straty nadzwyczajnej (excess loss) przy
pokrywaniu strat i wsparciu udziału DGS w resolution
prowadzonym przez SRB16.

Faza 2

koasekuracja
(co-insuarnce)

od 2020 r. Do równowartości maksymalnie 20% wydatków
(4 lata)
krajowego DGS. W tej fazie odpowiedzialność EDIS
będzie z każdym rokiem wzrastała o 20 punktów
procentowych aż do osiągniecia poziomu 80%.

Faza 3

pełne ubezpieczenie
(full insurance)

od 2024 r. Do równowartości maksymalnie 100% wydatków
krajowego DGS.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: European Commission, Proposal for a Regulation…, op.cit., s. 9–12.

W początkowej fazie tworzenia EDIS będą występować jeszcze istotne nierówności pomiędzy zakumulowanymi środkami na wypłatę utraconych depozytów
w krajach UE17. Dysproporcje w akumulacji środków przeznaczonych na gwarantowanie depozytów pomiędzy państwami UE są duże i wynoszą nawet 1–2 punkty
procentowe wartości depozytów gwarantowanych, co przekłada się na znaczne
kwoty w ujęciu nominalnym. W takiej sytuacji wsparcie EDIS musi być proporcjonalne i niedyskryminujące dla żadnego z państw unii bankowej. Dlatego w fazie
reasekuracji przewidziano, że EDIS będzie brał udział w interwencjach krajowych funduszy gwarancyjnych jedynie częściowo. Udział finansowy EDIS będzie
Zasady ustalania „niedoboru środków” oraz „strat nadzwyczajnych” w krajowych systemach gwarancyjnych zostały szczegółowo opisane w propozycji Komisji, jednak przekraczają zakres tego opracowania. Szerzej w: European Commission, Proposal for a Regulation…, op.cit., s. 10–11.
17 O różnicach pomiędzy krajami szerzej w M. Iwanicz-Drozdowska, J. Kerlin, P. Smaga, M. Tomasik,
EU Guarantee Schemes: Status Quo and Policy Implications, “Journal of Banking Regulation”, vol. 16,
no. 3, doi:10.1057/jbr.2015.6.
16
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 graniczał się do pokrywania części niedoborów – braków w środkach finansoo
wych krajowych DGS. Nie będą to jednak faktyczne niedobory środków w danym,
krajowym DGS, a niedobory obliczone hipotetycznie na potrzeby rozliczenia wzajemnego między krajowym DGS a EDIS. Niedobór lub strata nadzwyczajna zostały
określone w propozycji Komisji jako wynik porównania stanu docelowego środków DGS (wymaganego w danym roku przez Dyrektywę 2014/49/UE) z wysokością koniecznej do dokonania indywidualnej wypłaty przy upadłości banku18.
W drugiej fazie EDIS przejmie na siebie ograniczoną odpowiedzialność za „standardowe” wydatki krajowych DGS przy dokonywaniu wpłat czy udziale w resolution. Odpowiedzialność EDIS będzie stopniowo rosnąć, aż do wejścia w trzecią
fazę, w której EDIS w 100% będzie zobligowany do ponoszenia kosztów wypłat
depozytów oraz udziału w resolution. Korzystanie z pomocy EDIS przez krajowy
DGS wymaga na każdym etapie pełnego wdrożenia Dyrektyw DGS i BRR oraz
prawidłowego i konsekwentnego stosowania przez kraje członkowskie niektórych
przepisów19 Dyrektywy 2014/49/UE, co będzie weryfikowane na etapie udzielania wsparcia przez EDIS. Szczególne znaczenie dla państw członkowskich będzie
miało zachowanie dyscypliny pobierania składek od banków.
Jak dowodzi powyższa analiza, jednym z najważniejszych zadań stojących przed
EDIS, umożlwiających mu działanie operacyjne, będzie zgromadzenie odpowiednich środków finansowych na potencjalne interwencje. Zgodnie z propozycją KE,
krajowe fundusze gwarancyjne będą corocznie wpłacały określone kwoty do EDIS
wprost z własnych środków. Składki te nie będą stanowiły dodatkowego ciężaru dla
banków, mieszczą się bowiem one w wymaganym przez Dyrektywę 2014/49/UE
poziomie, do którego dążyć powinny krajowe systemy gwarantowania depozytów.
Wskutek tego, w wyniku powołania EDIS, część składki krajowej będzie po prostu
przenoszona na wyższy, unijny poziom do wspólnego funduszu (Deposit Insurance
Fund, DIF). Pozwoli to teoretycznie na zachowanie neutralności kosztowej w ramach
tworzenia EDIS. Poziom docelowy zgromadzonych środków w DIF wynosi 0,8%
wartości środków gwarantowanych (covered deposits) i do końca 2024 r. docelowo
powinien wynieść około 44 mld euro. EDIS będzie zatem stopniowo przejmował
środki krajowych funduszy aż do pełnego ubezpieczenia przez EDIS w 2024 r.
Pomimo propozycji rozliczania niedyskryminującego państw z lepiej dofinansowanymi systemami
gwarantowania depozytów obawy niektórych państw pozostały, szerzej w J. Strupczewski, European
Commission unveils scheme for EU deposit guarantees, „Reuters”, 24 Nov 2015, www.uk.reuters.com
(18.12.2015).
19 Są to m.in. art. 4, 6, 7 oraz 10 Dyrektywy 2014/49/UE odnoszące się do zasad kwalifikowania depozytów do ochrony, poziomów gwarancji, określenia kwot podlegających wypłacie oraz finansowania
systemów gwarantowania depozytów.
18
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Kształt EDIS zaproponowany przez KE nie jest pomysłem nowym – pozostaje
zbliżony do wcześniejszych projektów obecnych już w literaturze. Kształt EDIS
wywodzi się bezpośrednio z propozycji D. Grosa20 z 2013 r., skłaniającej do utworzenia paneuropejskiego funduszu reasekuracji dla krajowych DGS, który mógłby
być wykorzystany w przypadku dużych obciążeń krajowych funduszy DGS na skutek materializacji ryzyka systemowego. Rozwijając ten pomysł, D. Schoenmaker
i D. Gros21 argumentowali w 2014 r. połączenie funkcji paneuropejskiego DGS i funduszu resolution w jedną instytucję – European Deposit Insurance and Resolution
Authority (EDIRA), co pozwoliłoby osiągnąć efekty synergii między tymi funkcjami. Z kolei P. Smaga22 w 2014 r. proponował budowę paneuropejskiego systemu
gwarantowania depozytów, polegającą na trójstopniowym ewolucyjnym łączeniu
funkcji i funduszy krajowych DGS w jednolity paneuropejski mechanizm. Podobnie zalety i wady czterech opcji utworzenia EDIS krótko analizują D. Schoenmaker i G. B. Wolff23. Argumenty uzasadniające potrzebę utworzenia mechanizmu
na kształt EDIS przedstawiali również R. Ayadi i R. M. Lastra24.

4. Ocena propozycji konstrukcji EDIS
4.1. Potencjalne zalety
Już z samą ideą utworzenia paneuropejskiego systemu gwarantowania depozytów w unii bankowej łączy się potencjalnie wiele korzyści. Ze względu na relatywnie wysoki poziom integracji finansowej w strefie euro, wspólne, ponadnarodowe
rozwiązanie w zakresie gwarantowania depozytów jest uzasadnione. Poprzez
D. Gros, Principles of a Two-Tier European Deposit (Re-) Insurance System, CEPS Policy Briefs
no. 287, Centre for European Policy Studies, Brussels 2013.
21 D. Schoenmaker, D. Gros, A European Deposit Insurance and Resolution Fund. An Update, DSF
Policy Paper no. 26, Duisenberg School of Finance 2012; D. Gros, D. Schoenmaker, European Deposit
Insurance and Resolution in the Banking Union, “Journal of Common Market Studies”, vol. 52, Issue 3,
s. 529–546, May 2014, doi: 10.1111/jcms.12124.
22 P. Smaga, Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część II …, op.cit. Wiele z proponowanych wówczas elementów optymalnego kształtu paneuropejskiego systemu (m.in. finansowanie ex
ante, mutualizacja funduszy, harmonizacja zasad obliczania składki, brak koasekuracji, efekty synergii
z SRM, wzmocniona współpraca krajowych DGS) znalazło swoje odzwierciedlenie w propozycji EDIS
autorstwa KE z 2015 r.
23 D. Schoenmaker, G. B. Wolff, What options for European deposit insurance?, Bruegel Blog Post,
8 October, 2015 (14.01.2016).
24 R. Ayadi, R. M. Lastra, Proposals for reforming deposit guarantee schemes in Europe, “Journal of
Banking Regulation” 2010, no. 11, s. 210–222, doi:10.1057/jbr.2010.9.
20
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s topniową mutualizację środków krajowych funduszy DGS w DIF, EDIS będzie
rozwiązaniem zapewniającym korzyści skali i bardziej efektywną ochronę depozytów niż niepowiązana ze sobą sieć krajowych DGS. Z powodu dużego potencjału do
rozprzestrzeniania się efektu „zarażania” wewnątrz strefy euro oraz między strefą
euro a pozostałymi krajami UE, ustanowenie EDIS ograniczyłoby to ryzyko systemowe i zwiększyło zaufanie do systemów finansowych wśród krajów unii bankowej. EDIS pozwoli także na wygładzanie transgranicznych szoków finansowych
i wzmocnienie ich absorpcji w sektorach bankowych. Sprzyjałoby to także poprawie
drożności mechanizmów transmisji jednolitej polityki pieniężnej, lepszej dywersyfikacji ryzyka w unii bankowej i ograniczeniu fragmentacji rynków finansowych.
Dodatkowo EDIS pozwoliłby na skuteczne ograniczanie ryzyka spadku zaufania związanego z upadłością transgranicznie działającego banku, którego depozyty
dotychczas musiałyby być wypłacane przez DGS w różnych krajach. W tym kontekście EDIS będzie również wspierał harmonizację zasad działania i współpracę
między krajowymi DGS. Ograniczone zostanie ryzyko wystąpienia negatywnych
efektów zewnętrznych oraz defektu koordynacji działań krajowych DGS. Wzrost
harmonizacji zasad funkcjonowania krajowych DGS pozwoli poprawić swobodny
przepływ kapitału w unii bankowej i ułatwi rozwój transgranicznych usług bankowych oraz zmniejszy ryzyko arbitrażu regulacyjnego.
W przypadku, w którym krajowemu funduszowi DGS wyczerpią się środki,
np. w wyniku lokalnego kryzysu, EDIS stwarza szansę na ograniczenie konieczności
wsparcia rządowego. Zmniejszałoby to częściowo negatywne sprzężenie zwrotne
między kondycją banków i rządów25. Wprowadzenie EDIS daje szansę na uniezależnienie bezpieczeństwa depozytów banku od zasobów funduszu w kraju unii bankowej, gdzie prowadzi on działalność, oraz od wiarygodności i kondycji finansów
publicznych danego państwa. Wzmacniałoby to stabilność banków w unii bankowej i ograniczało skalę niekontrolowanego przepływu depozytów między krajami
unii bankowej o różnej kondycji finansów publicznych. Wsparcie krajowego funduszu DGS przez DIF pozwoli też na wzrost zakresu możliwej interwencji krajowego DGS, którego fundusz będzie połączony z DIF. Ograniczy to także stopień
wzrostu obciążenia dodatkowymi składkami ex post w bankach, gdyby wyczerpały się środki z krajowego funduszu DGS, w porównaniu do sytuacji bez EDIS.
Dzięki EDIS zmniejszy się także ryzyko zaburzenia równych warunków działania w obrębie unii bankowej między bankami o podobnym profilu ryzyka, ale
Mimo korzystnego wpływu EDIS na osłabienie tego sprzężenia wciąż pozostaje wiele kanałów
i przyczyn tych powiązań. Szerzej w: M. Davies, T. Ng, The rise of sovereign credit risk: implications for
financial stability, “BIS Quarterly Review”, September 2011.
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działającymi dotychczas w krajach o różnych poziomach i zakresach gwarancji
depozytów. Ograniczy to zatem fragmentację sektora bankowego w unii bankowej i powinno przyczynić się do zmniejszenia różnic w kosztach finansowania
banków, powodowanych dotychczas różnym potencjałem finansowym krajowych
DGS. Zmniejszeniu powinno także ulec zróżnicowanie przeciętnego oprocentowania depozytów w bankach krajów unii bankowej, które według danych EBC26
w strefie euro (dla depozytów na żądanie i tych o ustalonym terminie) wykazuje
trend rosnący, począwszy od kryzysowego 2009 roku.
Dotychczas wysoki potencjał finansowy krajowego DGS mógł mieć wpływ
na wybór formy prowadzenia działalności przez banki (oddział vs. spółka zależna).
W krajach unii bankowej, wraz z SSM jako jednolitym nadzorcą i EDIS, zmniejszy
się rola tego kryterium. Kondycja finansów publicznych i sytuacja makroekonomiczna kraju unii bankowej powinna mieć wtedy mniejszy wpływ na zaufanie do
banku prowadzącego działalność w tym kraju – to z kolei będzie bowiem zależeć
w większym stopniu od zaufania do samego EDIS.
Ustanowienie konieczności spełnienia wymogów i implementacji Dyrektywy
DGS (w tym konieczność posiadania przez krajowy fundusz DGS odpowiedniego
potencjału finansowego), jako niezbędnych warunków do spełnienia przed skorzystaniem z DIF, także należy ocenić pozytywnie. Może to sprzyjać budowie
potencjałów finansowych funduszy w krajach unii bankowej, zgodnie ze ścieżką
wskazaną w Dyrektywie DGS.
Powierzenie SRB zarządzania EDIS i DIF, w przeciwieństwie do tworzenia
odrębnej instytucji zarządzającej EDIS, jest uzasadnione operacyjnie. Teoretycznie
pozwoli to za sprawą jednego organu podejmować decyzje dotyczące upadającego
banku, korzystając z pełnego zakresu instrumentarium, tj. restrukturyzacji albo
upadłości i wpłaty depozytów. Z jednej strony będzie to sprzyjać osiąganiu efektów synergii obu funkcji i zapewni spójne podejście do banków w unii bankowej,
efektywniejsze zarządzanie sytuacją kryzysową oraz zmniejszy ryzyko „pączkowania władzy”. Docelowo w dłuższym przedziale czasowym może to prowadzić
także do połączenia funduszy DIF i SRF (Single Resolution Fund)27. Z drugiej jednak
strony brak wystarczających środków w DIF na wypłatę depozytów z banku o znaczeniu systemowym może skłaniać SRB w sytuacji kryzysowej do podejmowania
decyzji o restrukturyzacji, a nie o upadłości banku. Ponadto sprawność decyzyjna

Dane dot. współczynników zmienności stop procentowych w sektorze bankowym są dostępne
w bazie EBC Statistical Data Warehouse.
27 D. Gros, Principles …, op.cit.
26
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i operacyjna procesu resolution w unii bankowej, w świetle czasochłonnej procedury podejmowania decyzji w Radzie28, nie została jeszcze w pełni przetestowana.
Podsumowując, EDIS powinien pozytywnie wpłynąć na stabilność finansową
i sprzyjać odbudowywaniu zaufania do sektora bankowego krajów unii bankowej
oraz ograniczaniu ryzyka paniki bankowej. Ponadto poprzez lepszą dywersyfikację lokalnych szoków wzrosłaby odporność unii bankowej na przyszłe kryzysy
finansowe. Stopniowe wdrażanie EDIS pozwala na przygotowanie i dostosowanie się zarówno banków, jak i krajowych DGS do nowych zasad. Mimo to należy
pamiętać, że nie jest pewne, w jakim horyzoncie i w jakiej skali potencjalne korzyści z funkcjonowania EDIS wystąpią.

4.2. Potencjalne wady i możliwe sposoby ich ograniczenia
Propozycja KE dotycząca powołania EDIS niewątpliwie będzie podlegać zmianom w toku negocjacji unijnych, choć już teraz można wskazać na pewne „znaki
zapytania” i niedostatki w proponowanych zasadach funkcjonowania EDIS.
Powstanie EDIS doprowadzi prawdopodobnie do zbliżenia przyjmowanych
przez kraje strefy euro poziomów docelowych w ich krajowych funduszach gwarancyjnych, lecz tylko do minimalnego wymaganego poziomu. Obecnie zharmonizowano jedynie minimalny poziom wynoszący 0,8% wartości depozytów
gwarantowanych. Jednak kluczowa jest narodowa kalibracja tego wskaźnika tak,
aby docelowo możliwa była wypłata depozytów gwarantowanych z co najmniej
średniej wielkości banków, co z kolei jest jednak zależne od krajowych decyzji politycznych. Powoduje to sytuację, w której, w zależności od koncentracji krajowego
sektora bankowego oraz wielkości funkcjonujących w nim banków, niektóre państwa (np. Niemcy, Francja czy Włochy) powinny zakumulować znacznie więcej niż
0,8% wartości środków gwarantowanych. W tych krajach zakumulowanie 0,8%
wartości krajowych środków gwarantowanych nie pozwoli bowiem na dokonanie
wypłat depozytów nawet ze średnich banków. Inne państwa (np. Szwecja, Finlandia, Irlandia) mogą zaś uznać poziom 0,8% za wystarczający do dokonywania prawidłowych i skutecznych interwencji w stosunku do większości podmiotów. Sam
fakt utworzenia DIF zniechęca zatem do pobierania wyższych składek, a w konsekwencji dalszej poprawy potencjału finansowego krajowych funduszy DGS29 (ponad
Por. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, NBP, Warszawa 2014, s. 91–92.
Kraje UE mające fundusze DGS powyżej 0,8% wartości depozytów gwarantowanych to BE, BG, CZ,
DK, EE, FI, GR, HU, PL, PT, RO, SK, SE. Por. M. Iwanicz-Drozdowska, J. Kerlin, P. Smaga, M. Tomasik,
28
29
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minimum wymagane do skorzystania z DIF). Może to wywołać pokusę nadużycia,
szczególnie wśród banków i krajów należących do unii bankowej o słabej kondycji
systemu finansowego, do polegania na wsparciu w wypłacie depozytów z zewnątrz.
W skrajnej sytuacji przyczyni się to do ponoszenia relatywnie większych obciążeń
(z tytułu udziału w EDIS) przez kraje „stabilniejsze” na rzecz krajów generujących
koszty będące efektem błędnego zarządzania kryzysowego i upadłości w sektorze bankowym. Częściowym rozwiązaniem tego problemu byłoby ustanowienie
docelowego minimalnego poziomu krajowych funduszy na poziomie wyższym
niż 0,8% wartości depozytów gwarantowanych. Ponadto w okresie przejściowym
do 2024 r. stopień dostępu krajów do DIF powinien uwzględniać stopień wkładu
ich krajowego funduszu w DIF.
EDIS wprowadza także nieostre kryteria udzielania pomocy finansowej ze swoich zasobów. Propozycja Komisji stanowi, że pomoc EDIS nie zostanie udzielana
państwom, które uchybiają niektórym wymogom Dyrektywy DGS (2014/49/UE).
Nie są jednak jasne kryteria uznawania wymogów tej Dyrektywy za spełnione
oraz nie jest znane podejście do ich weryfikacji30. Powinno to być doprecyzowane
na etapie prac nad projektem EDIS.
Kolejną kwestią, mogącą budzić obawy krajów członkowskich UE, jest polityka inwestycyjna EDIS. Będzie ona stopniowo wypierać polityki krajowe. Według
nowych zasad gwarantowania depozytów, środki odprowadzane z DGS krajów
członkowskich do EDIS na cele gwarantowania depozytów nie będą musiały być
koniecznie lokowane na rynku krajowym w takiej samej proporcji, w jakiej były
one lokowane, gdy polityka inwestycyjna była realizowana na poziomie państwa
członkowskiego. Może to oznaczać odpływ środków z rynków finansowych niektórych krajów unii bankowej. Należy zatem przeprowadzić analizę skutków takiej
regulacji, tj. czy nie będzie ona miała istotnie negatywnego wpływu na płynność
krajowych rynków finansowych, a w szczególności – rynków obligacji.
Kolejnym zastrzeżeniem jest zmiana metodologii oceny profilu ryzyka banków
objętych obowiązkiem wnoszenia składek. Obecnie metody wyznaczania składek
na DGS opracowywane są indywidualnie przez poszczególne państwa członkowskie31. Oznacza to, że poziom ryzyka danego banku jest oceniany z perspektywy
EU Guarantee Schemes…, op.cit. Dane dot. wartości depozytów objętych gwarancjami i wielkości funduszy można także znaleźć w A. Demirgüç-Kunt, E. Kane, L. Laeven, Deposit insurance around the
world: A comprehensive analysis and database, „Journal of Financial Stability” 2015, vol. 20, October,
s. 155–183, doi:10.1016/j.jfs.2015.08.005.
30 W szczególności dotyczy to art. 4, 6, 7 oraz 10 Dyrektywy 2014/49/UE.
31 W oparciu o wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wydane zgodnie z delegacją
art. 13 ust. 3 Dyrektywy 2014/49/UE.
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innych podmiotów z siedzibą w tym państwie. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami ulegnie to zmianie. W drugim etapie tworzenia EDIS, od 2020 r. składki dla
poszczególnych podmiotów będą wyznaczane łącznie – w porównaniu do wszystkich podmiotów w unii bankowej – a nie tylko na tle banków z danego kraju. Konsekwencje takiej zmiany w odniesieniu do poziomów składek nie są znane. O ile
jest to spójne z ideą unii bankowej, o tyle wymaga przeprowadzenia pogłębionej
analizy tego, na ile zmieni się obciążenie składkami z tytułu DGS w bankach krajów unii bankowej.
Ponadto, w propozycji Komisji brakuje analiz, które wskazałyby, w jakich sytuacjach będą wydatkowane środki EDIS, szczególnie w kontekście dużych banków.
Jednym z podstawowych założeń, konkurencyjnego względem wypłaty środków
gwarantowanych, postępowania resolution jest podejmowanie działania wyłącznie
wtedy, gdy jest to niezbędne w interesie publicznym. Jednym z elementów realizacji tej zasady jest zbadanie przesłanek możliwości przeprowadzenia likwidacji
banku w ramach standardowej procedury upadłościowej (z wypłatą depozytów
z funduszu DGS paybox). Zdolność gwaranta depozytów do wypłaty środków
gwarantowanych jest zasadniczym czynnikiem branym pod uwagę podczas takiej
oceny. Jeżeli DIF zgromadzi środki bliskie poziomowi docelowemu, wynoszące
ok. 44 mld euro (wobec docelowych 55 mld euro w SRF), będzie on teoretycznie
zdolny do dokonania wypłat w przypadku dużych podmiotów na niekorzyść przeprowadzania wśród nich resolution. Wydaje się jednak, że w przypadku największych podmiotów pierwszeństwo powinno mieć właśnie postępowanie resolution,
ponieważ uchodzi za bardziej efektywne32 . Wprowadzenie EDIS może zaś spowodować, że resolution obejmie w efekcie mniej podmiotów (ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego), co będzie skutkowało przeprowadzaniem
relatywnie częściej tradycyjnych wypłat środków gwarantowanych. Nie jest zatem
do końca jasne, w jakich relacjach do siebie w EDIS będą prowadzone oba postępowania – resolution oraz wypłata depozytów gwarantowanych.
Jednak jedną z najpoważniejszych wad propozycji EDIS jest kwestia zbyt małej
wielkości wspólnego funduszu DIF w porównaniu do wielkości europejskich banków. O ile z założenia wiadomo, że środki zgromadzone w DIF nie wystarczą do
wypłaty depozytów w przypadku upadłości największych banków, o tyle DIF
zakresem wypłat nie będzie obejmował nawet średnich banków. W efekcie dochodzi do upowszechnienia wśród banków unii bankowej doktryny „zbyt duży, żeby
upaść”. Projekt rozporządzenia ws. EDIS nie przewiduje ani szybszej akumulacji
Recovery and Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions: Guidance on
Developing Effective Resolution Strategies, FSB, July 2013.
32
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funduszy, ani wyższej wysokości wspólnego funduszu – ponad to, co wymagane
w Dyrektywie DGS. Docelowe 44 miliardy euro mogą okazać się niewystarczające. M. Iwanicz-Drozdowska i in.33 zbadali sytuację upadłości globalnego banku,
istotnego systemowo działającego w UE. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że nawet łącząc zasoby krajowych funduszy gwarantujących depozyty bankowe, ale także środki z funduszy gwarancyjnych z innych sektorów, nie byłoby
to wystarczające do wypłaty depozytów globalnego banku, których wartość wielokrotnie przekracza 44 mld euro. Jednocześnie, efektywnie działające procedury
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz skuteczne zastosowanie narzędzi umorzenia lub konwersji długu (bail-in) dają w przyszłości szansę
na ograniczenie potrzeby wypłat depozytów, a zatem wymagań odnośnie wysokości potencjału finansowego DIF.
W związku z tym, kluczowe jest także – w sytuacji wyczerpania zasobów DIF
– ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia DIF w postaci finansowania awaryjnego, co wzmacniałoby wiarygodność EDIS. Propozycja KE wspomina o tym
zbyt ogólnie. Naturalnym rozwiązaniem jest umożliwienie dokapitalizowania DIF
przez ESM lub w formie linii kredytowych poszczególnych państw tak, jak to jest
w przypadku SRF. Inną opcję stanowi także udostępnienie DIF krótkookresowego
wsparcia płynnościowego na podstawie autonomicznej decyzji EBC (jako jednolitego nadzorcy w SSM), gdy zagrożona jest stabilność finansowa. Wprowadzenie mechanizmu alternatywnego finansowania DIF powinno zostać ustanowione
zanim rozporządzenie ws. EDIS wejdzie w życie.

4.3. EDIS a kraje spoza strefy euro
O ile korzyści i niedostatki wynikające z kształtu EDIS według propozycji KE
dotyczą bezpośrednio krajów strefy euro, o tyle warto przeanalizować, jak będzie
przedstawiać się sytuacja krajów spoza strefy euro, mogących poprzez nawiązanie
bliskiej współpracy (opt-in) stać się członkami unii bankowej34. Uczestnictwo w unii
bankowej kraju opt-in obejmuje partycypowanie w każdym z jej filarów. Ze względu
na znaczącą rolę kapitału zagranicznego w aktywach sektorów bankowych krajów
Por. M. Iwanicz-Drozdowska, J. Kerlin, P. Smaga, M. Tomasik, EU Guarantee Schemes…, op.cit.
Szerzej nt. oceny pozycji krajów opt-in w unii bankowej z perspektywy trzech filarów w A. Belke,
A. Dobrzańska, D. Gros, P. Smaga, (When) should a non-euro country join the banking union?, “The
Journal of Economic Asymmetries” 2016 (w druku); Staff Report On Cluster Consultations – Common
Policy Frameworks And Challenges, IMF, IMF Country Report no. 15/97, Central And Eastern Europe:
New Member States (NMS) Policy Forum, 2015; Ekonomiczne…, op.cit., s. 78–97.
33
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Europy Środkowej i Wschodniej należących do UE, poprawa stabilności banków-matek ze strefy euro powinna pozytywnie przełożyć się na stabilność spółek-córek
w krajach goszczących. Korzyść z dostępu do DIF może być dla krajów opt-in Europy
Środkowej i Wschodniej szczególnie istotna ze względu na systemowe znaczenie
tych spółek-córek, a co za tym idzie – na ograniczone możliwości wpłaty depozytów z krajowych funduszy DGS w przypadku upadłości spółek-córek.
Ponadto, zgodnie z propozycją KE, w przypadku zakończenia bliskiej współpracy kraj opt-in otrzyma do dyspozycji (ponownie) krajowego funduszu DGS
maksymalnie 2/3 środków niezbędnych do osiągnięcia wymaganego docelowego
poziomu zgodnie z Dyrektywą DGS. Takie rozwiązanie można uznać za niekorzystne z perspektywy kraju opt-in, potencjalnie destabilizujące bowiem zaufanie
do sektora bankowego w tym kraju. Należy rozważyć wprowadzenie bardziej sprawiedliwego mechanizmu zwrotu środków w wysokości co najmniej takiej, w jakiej
krajowy fundusz DGS partycypował w DIF.
Utworzenie EDIS może mieć także wpływ na inne kraje UE, nieuczestniczące
w unii bankowej. DGS kraju nieuczestniczącego w unii bankowej może zarówno
udzielić, jak i otrzymać pożyczkę z DIF w porozumieniu z SRB, co można uznać
za zasadne rozwiązanie, zważywszy na możliwość rozprzestrzeniania się efektu
„zarażania” między strefą euro a krajami UE spoza niej. Decyzja ta zależy wyłącznie od woli strony, do której prośba o pożyczkę została skierowana.
Ponadto, z punktu widzenia państw nie będących w unii bankowej, stworzenie
EDIS może przynieść niepożądane zjawisko. Jeśli projekt unii bankowej wraz z EDIS
okaże się sukcesem, to istnieje ryzyko, że w praktyce inwestorzy mogą postrzegać
banki unii bankowej (tj. chronione przez EDIS) jako bardziej stabilne niż te pozostające we właściwości krajowych funduszy DGS państw spoza unii bankowej.
Może to skutkować zmianą preferencji lokowania środków na rzecz oddziałów grup
bankowych pochodzących z unii bankowej (objętych EDIS) kosztem podmiotów
zależnych (objętych krajowym DGS poza unią bankową). Jeśli miałoby to nastąpić,
grupy bankowe mogą zacząć preferować rozwój w krajach pozostających poza unią
bankową poprzez oddziały (objęte SSM i EDIS), a nie podmioty zależne (nadzorowane przez krajowy organ). Jednak możliwość wystąpienia tego zjawiska oraz
jego skala i skutki są na tym etapie analizy trudne do oszacowania – zwłaszcza ze
względu na to, że EDIS będzie tworzony etapowo w długim przedziale czasowym.
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5. Zakończenie
Podsumowując, zaproponowaną konstrukcję EDIS w większości jej elementów można uznać za prawidłową. Propozycja konstrukcji EDIS jest zgodna z logiką
międzynarodowych standardów i wytycznych w zakresie tworzenia systemu gwarantowania depozytów (m.in. autorstwa IADI). Utworzenie EDIS daje szansę
na ograniczenie większości problemów związanych z funkcjonowaniem krajowych DGS (wskazanych w części 2) podczas globalnego kryzysu finansowego oraz
sprzyja tworzeniu równych warunków funkcjonowania banków w unii bankowej.
Mimo to EDIS nie przynosi rozwiązania najpoważniejszego problemu, jakim
jest niedokapitalizowanie krajowych funduszy DGS. Mutualizacja funduszy to zdecydowanie za mało, aby DIF mógł poradzić sobie z europejskimi bankami istotnymi systemowo. Jednocześnie EDIS może zniechęcać kraje do budowy potencjału
finansowego krajowego funduszu ponad 0,8% wartości depozytów gwarantowanych. W efekcie system ten będzie w bardzo niewielkim stopniu zmniejszał ogólny
poziom ryzyka w unii bankowej.
Sukces EDIS pozostanie zależny od jego wiarygodności, co z kolei jest determinowane jego potencjałem finansowym oraz możliwościami dokapitalizowania przez mechanizm wsparcia awaryjnego i efektywną współpracę EDIS i SRM
w ramach postępowania resolution. Ponadto czynnikami sprzyjającymi sprawnemu
funkcjonowaniu EDIS będą efektywne funkcjonowanie pozostałych filarów unii
bankowej (SSM, SRM), mechanizmu bail-in oraz standardu MREL/TLAC i dalsze
działania zmierzające do harmonizacji krajowych DGS.
W toku negocjacji na forum UE propozycja regulacji EIDS będzie zapewne
ewoluować. Już sama idea uwspólnotowienia funduszy DGS wywołała kontrowersje w Niemczech. W toku negocjacji ważne jest wypracowanie rozwiązań, które
nie będą powodowały nierównego traktowania i negatywnych skutków dla krajów nie tylko należących, ale także i tych nienależących do unii bankowej. Z perspektywy Polski, jako kraju spoza unii bankowej, utworzenie EDIS należy ocenić
pozytywnie – jako wzmocnienie stabilności unii bankowej oraz istotny argument
w dyskusji nad uczestnictwem w niej.
Konstruując EDIS należy także pamiętać, że na sektor bankowy nałożono
już istotne obciążenia, będące efektem „tsunami” regulacyjnego, które nastąpiło
po kryzysie. O ile z jednej strony wzrost potencjału finansowego DIF (a zatem składek wnoszonych przez banki) jest pożądany, o tyle przeregulowanie i nadmierne
obciążanie sektora bankowego może mieć negatywny wpływ na jego możliwości
finansowania gospodarki.
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WYCENA OBLIGACJI TYPU HYBRIDS
ORAZ CONTINGENT CONVERTIBLES (COCOS)1

1. Wprowadzenie
Hybrydowe papiery wartościowe są najnowszą klasą papierów wartościowych.
Stają się one podporządkowane wobec długu w przypadku niewypłacalności lub
restrukturyzacji zadłużenia emitenta. Jednocześnie są nadrzędne w stosunku do
akcji zwykłych. Ten rodzaj papierów wartościowych ma cechy długu i kapitału
własnego, ale nie przyjmuje definitywnej formy żadnego z nich.
W wycenie obligacji korporacyjnych, obciążonych ryzykiem kredytowym stosuje się zasadniczo dwa ujęcia: strukturalne oraz intensywnościowe.
W ujęciu strukturalnym niewypłacalność jest rezultatem procesu wartości
rynkowej aktywów emitenta obligacji. Inspiracją stał się model zaproponowany
przez R. Mertona2. Modele te uwzględniają zarówno rynkową wycenę akcji emitenta, jak też implikowane volatility cen akcji. Ponadto biorą pod uwagę dźwignię finansową, strukturę długu (i jego zapadalność) oraz pośrednio zmienność
rynkowej wartości aktywów. Stosując metodologię wyceny opcji, można określić
spread kredytowy (wycenić obligację), a także policzyć indywidulane ryzyko kredytowe jako prawdopodobieństwo niewypłacalności3. Niewypłacalność następuje
Opracowanie powstało dzięki wsparciu z grantu NCN nr 2015/17/B/HS4/00911 pt. Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in – realizowanego
w ramach programu Opus 9 w latach 2016–2017.
2 R. Merton, On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates, “Journal of Finance”
1974, no. 28, s. 449−470.
3 G. Liang, L. Giang, A modified structural model for credit risk, “IMA Journal of Management
Mathematics” 2012, no. 23, s. 147−170.
1
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wtedy, gdy rynkowa wartość aktywów spada poniżej określonej bariery wyznaczonej najczęściej przez wartość nominalną zobowiązań. Podejście to modyfikuje się
inaczej, ustalając barierę niewypłacalności4 lub włączając inne procesy, np. proces
stopy procentowej5.
Modele intensywnościowe pomijają problem przyczyny niewypłacalności
i wykorzystują egzogeniczny parametr stopy (intensywności) niewypłacalności6.
Mają one szerokie zastosowanie w przypadku tych hybryd, których główne cechy
objawiają się w chwili, gdy dochodzie do pogorszenia kondycji emitenta. Takimi
papierami są obligacje typu contingent convertibles (CoCos). Ten papier wartościowy uwzględnia klauzulę dotyczącą przymusowej zamiany na akcje emitenta
albo odpisu wartości nominalnej w przypadku spadku wartości współczynnika
wypłacalności emitującej go instytucji finansowej poniżej określonego poziomu.
Papiery te są zaliczane przez regulatorów do kapitałów banku, tzw. Additional
Tier 1 (AT1) albo do kapitału Tier 2. Cena obligacji jest ściśle powiązana z kondycją finansową emitenta i tym samym z prawdopodobieństwem (intensywnością)
niewypłacalności.
Modele wyceny CoCos można zaklasyfikować7 dodatkowo jako modele strukturalne8, modele typu credit derivatives oraz equity derivatives9.
Formułuje się trzy główne kryteria adekwatności modelu wyceny w odniesieniu
do obligacji CoCos. Pierwszym jest wyraźne uwzględnienie charakterystyk obligacji CoCos, takich jak sposób ustalania zdarzenia inicjującego. Zgodnie z drugim
kryterium wymaga się, żeby model obejmował wszystkie cechy obligacji charakterystyczne dla hybryd, mianowicie: deferral odsetek, opcję call, zmianę sposobu
naliczania odsetek (step-up, fixed to float).
4 F. Black, J. Cox, Some effects of bond indenture provisions, “Journal of Finance” 1976, no. 31,
s. 351−367.
5 F. Longstaff, E. Schwartz, A simple approach to valuing risky fixed and floating rate debt, “Journal
of Finance” 1995, no. 50, s. 789−819.
6 R. Jarrow, S. Turnbull, Pricing derivatives on financial securities subject to credit risk, “Journal of
Finance” 1995, no. 50, s. 53−86; D. Duffie, K. J. Singleton, Modeling term structure of defaultable bonds,
“Rev. Financ. Stud.” 1999, no. 12, s. 687−720.
7 Taką klasyfikację zaproponowano w: S. Wilkens, N. Bethke, Contingent convertible (CoCo)
bonds: A first empirical assessment of selected pricing models, “Financial Analyst Journal” 2014, vol. 70,
marzec−kwiecień.
8 G. Penacchi, A structural model of contingent bank capital, Working Paper, University of Illinois, marzec 2011; D. B. Madan, W. Schoutens, Conic Coconuts: The pricing of contingent capital notes
using conic finance, “Mathematics and Financial Economics” 2011, vol. 4, no. 2, marzec, s. 87−106;
M. P. H. Buergi, Pricing contingent convertibles: A general framework for application in practice, “Financial Markets and Portfolio Management” 2013, vol. 27 (1), s. 31−63.
9 J. De Spiegeleer, W. Schoutens, Pricing contingent convertibles: A derivatives approach, “Journal of
Derivatives” 2012, vol. 20, no. 2, s. 27−36.
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Trzecim kryterium jest praktyczność modelu rozumiana jako możliwość
w zakresie jednoznacznego kwotowania parametrów rynkowych hybryd, kalibracji modelu do wybranych parametrów rynkowych, wykorzystania modelu również
do kalkulacji parametrów wrażliwości.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja intensywnościowych modeli
wyceny CoCos.

2. Obligacje hybrydowe i contingent convertibles (CoCos)
Hybrydowe papiery wartościowe (hybrid capital securities), zwane także papierami hybrydowymi lub hybrydami (hybrids), to papiery wartościowe, które mają
jednocześnie cechy długu i kapitału własnego (common equity)10.
Do cech common equity można zaliczyć:
–– nieokreślony lub bardzo długi termin wykupu,
–– niewystępowanie ustalonych płatności (deferral),
–– tzw. podporządkowanie (subordination): w razie niewypłacalności lub likwidacji emitenta pierwszeństwo przed posiadaczami papierów hybrydowych do
jego majątku mają wszyscy wierzyciele.
Obecnie uważa się, że zdolność do absorbcji strat stanowi kolejny − obok trzech
wyżej wspomnianych − czwarty już wyznacznik papieru hybrydowego.
Zdolnością do absorpcji strat w największym zakresie charakteryzują się obligacje typu CoCos.
Wspomniano już, że CoCos zostały zaopatrzone w mechanizm przymusowej
konwersji na akcje emitenta (tzw. contingent conversion) lub umorzenia części bądź
całości wartości nominalnej instrumentu (tzw. write-down), w którym wystąpienie
określonego zdarzenia (odzwierciedlającego pogorszenie się kondycji finansowej
podmiotu regulowanego − emitenta) automatycznie uruchamia procedurę umorzenia wartości nominalnej obligacji. Papiery tego typu zostały po raz pierwszy
wyemitowane w 2009 r. przez Lloyd’s Bank.

10 W starszych opracowaniach do hybryd zalicza się obligacje zamienne, lecz stwierdzić należy, że
jest ona papierem dłużnym ze świadczeniem mieszanym (w postaci gotówki albo akcji emitenta) – obecnie właściwsze byłoby określenie: papier typu equity linked, patrz także.: K. Liberadzki, M. Liberadzki,
Konstrukcja, zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych na eurorynku, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 13.
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3. Dekompozycja spreadu kredytowego
Podstawową metodą analizy wyceny obligacji CoCo jest metoda dekompozycji
spreadu kredytowego ze względu na klauzule zawarte w danej obligacji. W metodzie tej wykorzystuje się kwotowania innych obligacji hybrydowych, kontraktów
Credit Default Swap (CDS) oraz obligacji zwykłych typu senior, a także obligacji
podporządkowanych tego samego emitenta. Zasadę działania dekompozycji spreadu prezentuje rysunek 1.

Rysunek 1. Propozycja dekompozycji spreadu kredytowego obligacji CoCo
Źródło: opracowanie własne na podstawie diagramu Credit Suisse.

Poniższy przykład ilustruje zaś procedurę dekompozycji spreadu w odniesieniu do papierów AT1 CoCos (czyli wyemitowanych w ramach pokrycia kapitału
Additional Tier 1) banku HSBC. Obligacja ta ma charakter wieczysty (perpetual)
z kuponem równym 5,625% – na początku stałym, a potem zmiennym:
HSBC, 5.625% perp. (fixed-to-float) (US404280AR04)
Waluta: USD
Yield = 5,8%
Z-spread = 4,46%
Spread do Tier 2 = 3,13%
Tier 2 CDS = 1,33%
Senior CDS = 0,70%
Spread do senior = 3,77%
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Na podstawie danych z kwotowań CoCos oraz innych papierów tego emitenta
można dokonać dekompozycji obligacji banku HSBC, jak zostało to ukazane poniżej:
Premia za kontraktowy oraz za regulacyjny mechanizm absorpcji strat

1,80%

Premia za opcję call+ Premia za deferral

1,33%

Premia ze względu na podporządkowanie

0,63%

Spread dla obligacji nadrzędnych

0,70%

Stopa procentowa bez ryzyka

1,34%

Stosowanie metody dekompozycji spreadu kredytowego staje się nieskuteczne
w sytuacji, gdy nie ma dostępnych notowań obligacji typu senior i podporządkowanych lub opiewających na nie kontraktów Credit Default Swap.

4. Metoda przybliżona (credit derivatives method)
Metoda credit derivatives wykorzystuje tzw. trójkąt kredytowy (credit triangle),
czyli przybliżoną zależność między spreadem kredytowym, intensywnością niewypłacalności oraz stopą odzysku. Zależność jest przybliżona i obowiązuje przy
założeniu zdeterminowanych wartości stopy procentowej oraz intensywności niewypłacalności. Posługując się tą zależnością, można zapisać relację pomiędzy spreadem kredytowym obligacji CoCo (sCoCo), stopą odzysku (RCoCo) oraz intensywnością
aktywacji włącznika λtrigger (zdarzenia inicjującego)11. Aktywacja włącznika powoduje konwersję na akcje emitenta albo mechanizm odpisu (write-down):

sCoCo = (1− RCoCo ) ∗ λtrigger .

(1)

Przez Cp oznaczmy cenę konwersji obligacji CoCo, przez Cr liczbę akcji, na które
można skonwertować obligację zamienną, a przez S* cenę akcji emitenta w chwili
konwersji.
W przypadku przymusowej konwersji inwestor poniesie stratę w wysokości:
⎛ S* ⎞
strataCoCo = N − Cr S * = N ⎜ 1− ⎟ = N (1− RCoCo ).
⎝ Cp ⎠

11

Metodologia opisana w: J. De Spiegeleer, W. Schoutens, Pricing …, op.cit.

(2)
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Stopa odzysku jest uzależniona od stopnia odpisu: jeśli odpis jest pełny, to stopa
RCoCo = 0.
Poprzednie równanie wykazuje, że jeżeli cena konwersji jest równa cenie akcji
w chwili konwersji, to inwestor nie ponosi straty na obligacji contingent convertible. W takim przypadku całkowita wartość akcji podlegających zamianie będzie
równa nominałowi obligacji CoCo.
Kiedy znana jest cena konwersji i cena akcji, należy oszacować intensywność
zdarzenia inicjującego.
Zdarzeniem inicjującym może być decyzja regulatora, wydana na podstawie
oceny kondycji ekonomicznej banku. Takiej wymuszonej konwersji nie da się matematycznie modelować. Podobnie skomplikowanym zadaniem jest modelowanie
procesu współczynnika wypłacalności lub innych księgowych parametrów analizy
finansowej banku. W uproszczonym podejściu to kurs akcji emitenta (S) traktuje
się jako zmienną determinującą konwersję obligacji CoCo, przy czym włącznikiem jest uderzenie przez kurs akcji bariery ustalonej jako odpowiedni poziomu
kursu akcji równy S*.
Prawdopodobieństwo (p) uderzenia bariery w ciągu życia obligacji warunkowej zamiany liczy się jak niżej:
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛ S* ⎞
⎛ S* ⎞
2µ
log
log
µ
ΔT
−
+ µΔT ⎟
2
*
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
σ
⎝ S⎠
⎝ S⎠
⎛ S ⎞
p = Φ⎜
⎟ + ⎜ ⎟ Φ⎜
⎟,
σ ΔT
σ ΔT
⎜
⎟ ⎝ S⎠
⎜
⎟
⎜⎝
⎟⎠
⎜⎝
⎟⎠
przy czym:

µ =r −q−

(3)

σ2 ,
2

gdzie:
q − ciągła stopa dywidend,
r − stopa procentowa w kapitalizacji ciągłej,
σ − volatility akcji,
ΔT − liczba lat do wykupu obligacji,
S − bieżąca cena akcji bazowej,
Φ(x) – dystrybuanta zmiennej losowej (X), czyli prawdopodobieństwo, że zmienna
losowa jest większa lub równa wartości x: P(x ≤ X).
Należy nadmienić, że zaproponowane podejście wywodzi się wprost z modelu
wyceny opcji na akcje Blacka-Scholesa, dostosowanego do wyceny opcji bariero-
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wych. Tym samym respektuje się założenia względem procesu cen akcji (jest nim
geometryczny ruch Browna ze stałym dryfem μ oraz zmiennością σ).
Kiedy zna się prawdopodobieństwo uderzenia w barierę, intensywność zdarzenia inicjującego zapisuje się w następujący sposób:

λtrigger = −

log (1− p )
.
T

(4)

Wobec powyższego można łatwo wyliczyć spread obligacji CoCo, podstawiając prawą stronę powyższego wzoru do równania (4):
sCoCo = −

log (1− p ) ⎛ S * ⎞
* ⎜ 1− ⎟ .
T
⎝ Cp ⎠

(5)

Zastosowanie modelu Blacka-Scholesa oraz zastąpienie parametru kapitałowego ceną akcji w roli zdarzenia inicjującego ma wiele zalet z punktu widzenia
kwotowań różnych obligacji CoCo przez uczestników rynku. Odwracając formułę
(3), można wyliczyć implikowaną wartość akcji Simpl*. Jest to kurs akcji, po którego
spadku rynek spodziewa się konwersji obligacji CoCo. W przypadku notowań różnych serii obligacji CoCo można porównać, o ile procent (o ile odchyleń standardowych) kurs akcji powinien spaść, żeby obligacja została zamieniona na akcje.

5. Model equity derivatives
Model equity derivatives zalicza się do modeli opartych przede wszystkim
na kwotowaniach rynkowych aktywów, takich jak ceny akcji, spready CDS oraz
zmienności implikowane. Podobnie jak w omawianym powyżej podejściu (credit
derivatives), zamiast modelować poziom współczynnika CET1, wykorzystuje się
włącznik w postaci pewnego kursu akcji bazowej S*, odpowiadającego granicznemu poziomowi CET1. Należy nadmienić, że w najnowszym podejściu proponuje
się powrót do koncepcji bezpośredniego modelowania dynamiki współczynnika
wypłacalności zamiast kursu akcji emitenta obligacji contingent convertible12.
Dokonuje się dekompozycji CoCo na kilka składowych. Pierwszą z nich jest
korporacyjna obligacja zwykła, która wypłaca kupony w wysokości ci w regularnych momentach ti, a w dniu zapadalności T wypłacany jest nominał N. Spadek
J. De Spiegeleer, I. Marquet, W. Schoutens, CoCo Bonds and Implied CET1 Volatilty, 25 March
2015a, baza SSRN, http://ssrn.com/abstract=2575558 (01.07.2015).
12
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kursu akcji poniżej poziomu bariery S* powoduje przymusową konwersję, a tym
samym utratę praw do odsetek i nominału. Jest to równoważne z pozycją krótką
w serii opcji binarnych z barierą typu down-and-in, wygasających w kolejnych
momentach odpowiadających wypłacie kuponów i wykupowi obligacji. W wyniku
konwersji inwestor otrzymuje Cr akcji, co jest równoważne z opcją binarną typu
asset-or-nothing z barierą down-and-in13.
W związku z powyższym można zastosować formułę dla wyceny CoCos:
P = Obligacja korporacyjna zwykł a N opcji binarnych typu down and in
i

N opcji binarnych typu down and in
i

ci ∗ opcj

ci ∗ opcja binarna down& in + Cr ∗ opcja binarna na akcje typu as

binarna down& in + Cr ∗ opcja binarna na akcje typu asset or nothing down and in.

W związku z tym, wykorzystując formuły na wycenę opcji w chwili t modelem
wywodzącym się z równania Blacka-Scholesa14, otrzymujemy:

(6)
gdzie:
q − ciągła stopa dywidend,
r − stopa procentowa w kapitalizacji ciągłej,
σ − volatility akcji,
T – t − liczba lat do wykupu obligacji,
S − bieżąca cena akcji bazowej,
Φ(x) – dystrybuanta zmiennej losowej (X), czyli prawdopodobieństwo, że zmienna
losowa jest większa lub równa wartości x: P(x ≤ X),
13 Podejście zaproponowane przez J. De Spiegeleera oraz W. Schoutensa, model zaprezentowany za:
J. De Spiegeleer, S. Hoecht, I. Marquet, W. Schoutens, The Impact of a New CoCo Issuance on the Price
Performance of Outstanding CoCos, baza SSRN, http://ssrn.com/abstract=2577310 oraz http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2577310 (12.03.2015).
14 E. G. Haug, The Complete Guide to Option Pricing Formulas, McGraw-Hill, New York 2007.
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oraz

W przypadku obligacji CoCo typu write-down wartość Cr modeluje się jako 0.
Analogicznie jak w metodzie credit derivatives, odwracając formułę (6), można
wyliczyć implikowaną wartość akcji Simpl*. Jest to kurs akcji, po którego spadku,
rynek spodziewa się konwersji obligacji CoCo.
Zastosowanie metody equity derivatives ma tę zaletę, iż podejście Blacka-Scholesa, które jest wbudowane w model, gwarantuje zachowanie zasady braku arbitrażu.

6. Zakończenie
Wycena hybryd jest niezwykle skomplikowanym zadaniem ze względu na mnogość klauzul zawartych jednocześnie w poszczególnych instrumentach. Chodzi
tu o klauzule przedterminowego wykupu, zaprzestania wypłaty odsetek i nominału, zmiany odsetek (fix-to-float; step-up) czy wreszcie przymusową zamianę
lub odpis nominału (w przypadku CoCos). Konwersja hybrydy na akcje emitenta
wyzwalana jest poprzez zmianę wskaźników księgowych emitenta.
Uruchomienie przymusowej konwersji wywołane zostaje zmianą współczynników kapitałowych instytucji finansowej, trudno więc obliczyć prawdopodobieństwo przyjęcia przez ten współczynnik określonej wartości. Problematyczne staje
się modelowanie tego współczynnika jako procesu stochastycznego z wykorzystaniem podejść pozwalających na określenie rynkowych miar wyceniających. Jako
rozwiązanie proponuje się obserwację kursów akcji banków (odzwierciedlających
zmiany współczynników kapitałowych).
Uwzględniając kryteria sformułowane we wstępie pracy, żaden ze znanych modeli
nie spełnia wszystkich warunków jednocześnie. Jeśli chodzi o pierwsze i drugie
kryterium, największe możliwości w tym zakresie oferują modele s trukturalne15.
15 Uwzględniając ograniczoną objętość niniejszego artykułu, metody strukturalne nie zostały zaprezentowane. Opis zasady ich działania zawarty w: P. Jaworski, K. Liberadzki, M. Liberadzki, Pitfalls
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W ramach trzeciego kryterium modele typu credit derivatives oraz equity derivatives pozostają odpowiednie.
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Marcin Liberadzki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

OBLIGACJE CONTINGENT CONVERTIBLES
(COCOS) JAKO NOWY INSTRUMENT ABSORPCJI
STRAT BANKÓW1

1. Wprowadzenie
W odpowiedzi na kryzys finansowy nałożono na instytucje finansowe obowiązek utrzymywania wyższego stosunku kapitałów własnych do zaciąganego
długu. W okresie zmniejszonego zaufania inwestorów do instytucji finansowych
gromadzenie przez banki dodatkowego kapitału regulacyjnego nie tylko musi być
procesem rozłożonym w czasie, ale również wymaga utworzenia szczególnych
„klas” tego kapitału. Za zbyt trudne do zrealizowania uznano bowiem zwiększenie
owego kapitału za pomocą najbardziej tradycyjnych metod, tj. emisji nowych akcji
lub zatrzymywania w spółce zysków. Z tego względu na banki nałożono obowiązek zwiększenia kapitałów własnych, równocześnie jednak zreformowano katalog instrumentów finansowych, które kwalifikowane są jako składnik kapitałów
własnych wśród banków. Już wymogi kapitałowe, które wprowadziła Bazylea II,
określały trzy klasy kapitału regulacyjnego (tzw. tiers) oraz nowe rodzaje hybrydowych instrumentów finansowych, które łączyły cechy kapitału (zdolność absorbowania strat) i długu (brak rozpraszania struktury właścicielskiej oraz korzyści
podatkowe). Instrumenty te zawiodły jednak w okresie kryzysu finansowego jako
mechanizm absorbowania strat.

Opracowanie powstało dzięki wsparciu z grantu NCN nr 2015/17/B/HS4/00911 pt. Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in – realizowanego
w ramach programu Opus 9 w latach 2016–2017.
1
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Dlatego też regulacja Bazylea III poddaje modernizacji instrumenty hybrydowe
mające wypełniać wymagania kapitału regulacyjnego poprzez wyposażenie ich w nieznaną dotąd instytucję przymusowej konwersji na akcje lub przymusowego umorzenia części (lub nawet całości) wartości nominalnej. Do przymusowej konwersji
(lub umorzenia) ma dojść wówczas, gdy wartość współczynnika kapitału własnego
do aktywów banku ważonych ryzykiem spadnie do poziomu 5,125%. Tym samym
powstaje nowa klasa hybrydowych instrumentów finansowych – tzw. contingent
convertibles (CoCos) − zdolnych skutecznie absorbować straty instytucji finansowych. Ponadto muszą one zawierać następujące klauzule: deferral, callability, wieczystość i mechanizm zmiany naliczania odsetek (np. fixed-to-float). Jak dotąd nie
wypracowano w Polsce odpowiednika terminu anglojęzycznego; być może najbliższy oryginałowi i oddający w jakimś stopniu sens tego instrumentu byłby termin
„obligacje warunkowo zamienne” lub „obligacje przymusowo zamienne”. W przypadku CoCos, zamiana nie jest prawem, które w określonej chwili może wykonać
obligatariusz, tak jak dzieje się to w przypadku mechanizmu, ale jest wymuszona,
kiedy kapitał regulacyjny spada poniżej określonego wcześniej poziomu. Ta unikalna cecha leży u podstaw mechanizmu absorbcji strat przez CoCos: cel regulacyjny, który nie został osiągnięty przez przedkryzysowe prawodawstwo w zakresie
struktury kapitałowej podmiotów regulowanych w takim stopniu, w jakim oczekiwano. Kolejnym wymiarem kreacji nowych typów wartościowych (tzw. obligacji
bail-in) jest Unia Bankowa i przyjęta w jej ramach w 2014 r. dyrektywa o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (tzw. dyrektywa BRRD)2. Ta dyrektywa nie
pozostaje bez wpływu na obligacje CoCos.

2. Cechy papierów typu congingent convertible.
Ostrożnościowe wymogi kapitałowe są regulowane w pakiecie CRD IV, w skład
którego wchodzą: dyrektywa 2013/36/UE, tzw. CRD IV (Capital Requirements
Directive)3, oraz rozporządzenie nr 575/20134, tzw. CRR (Capital Requirements
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby
prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
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Regulation), i opierają się na zasadach przyjętych na poziomie międzynarodowym
(Umowa Kapitałowa Bazylea III). Finansowe papiery hybrydowe odgrywają ważną
rolę w narzuconej przez pakiet CRD IV kapitałowej strukturze opartej na podziale
kapitału na kategorie (tiers).
W pakiecie regulacyjnym CRD IV banki Unii Europejskiej muszą spełnić określone wymogi kapitałowe, które są pogrupowane m.in. jako instrumenty finansowe
Tier 1 (T1) i Tier 2 (T2). Instrumenty Tier 1 mogą absorbować straty instytucji
w fazie prowadzenia działalności, podczas gdy instrumenty Tier 2 absorbują straty
w przypadku niewypłacalności lub likwidacji instytucji finansowej. Jądrem tego
systemu jest kapitał podstawowy Tier 1 (CET1, Common Equity Tier 1), który musi
składać się z kapitałów o najwyższej jakości i w największym stopniu absorbujących
straty. Instrumenty CET1 to przede wszystkim akcje zwykłe oraz zyski zatrzymane;
obligacje hybrydowe mogą być, w zależności od spełniania kryteriów, przyporządkowane do kapitału dodatkowego Tier 1 (AT1, Additional Tier 1) lub Tier 2.
Hybrydy AT1 zastąpiły hybrydy zaliczane do kapitału Tier 1 na podstawie
nieobowiązującej już Umowy Kapitałowej Bazylea II, które, jak boleśnie wykazał
ostatni kryzys finansowy, nie absorbowały w wystarczającym stopniu strat banków – emitentów. Co prawda, i wtedy płatności odsetek były dowolne, ale i tak
musiały być one zapłacone, jeśli bank miał zysk lub wypłacał dywidendę z akcji
zwykłych. W konsekwencji emitenci płacili odsetki mimo narastającego załamania
na rynku kredytowym i rosnącego wraz z tym ryzyka własnej niewypłacalności.
Na gruncie Bazylea II kapitał T2 obejmował wieczysty i podporządkowany dług
jako kapitał Upper Tier 2 (UT2). Obligacje kapitału Lower Tier 2 (LT2) pozostały
nadrzędne wobec wymienionych wyżej, ale podporządkowane w stosunku do
długu typu senior. Płatności odsetek były obowiązkowe i obligacje mogły być albo
wieczyste, albo o ustalonym terminie wykupu, zazwyczaj 5 lat od dnia emisji (lub
5 lat do pierwszej daty call). W świetle wydarzeń po 15 września 2008 r. okazało
się, że banki miały za dużą dowolność w zakresie dokonywania deferral płatności
hybryd poziomu (UT2), za to nie miały w zasadzie żadnego narzędzia prawnego do
wstrzymania płatności długu podporządkowanego LT2. W konsekwencji instrumenty T2 Bazylei II również zawiodły w funkcji absorpcji strat i banki musiały
być ratowane z pieniędzy publicznych.
Pozycje zaliczone do instrumentów AT1 również służą absorbcji strat w fazie
przed ogłoszeniem upadłości. Do pozycji AT1 należą instrumenty kapitałowe spełniające warunki określone w art. 52 rozporządzenia CRR i ażio emisyjne związane z instrumentami5. Należy pamiętać, że kategoryzacja w ramach określonego
5

Por. art. 51 rozporządzenia CRR.
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wariantu tier ma charakter definitywny: instrumenty zaliczone do pozycji AT1
nie mogą być uznane za instrumenty CET1 lub T2.
Z chwilą wystąpienia zdarzenia inicjującego następuje zamiana instrumentu
AT1 na instrument CET1 bądź „dokonuje się trwały lub tymczasowy odpis obniżający wartość kwoty głównej instrumentu”6 . Stąd każdy instrument AT1 musi być
albo obligacją typu CE CoCo7, albo PWD CoCo8. Zdarzenie inicjujące zachodzi
wtedy, kiedy współczynnik CET19 spada poniżej 5,125% lub poniżej poziomu wyższego niż 5,125%, jeżeli został on ustalony przez instytucję i określony w przepisach
regulujących dany instrument10. Obligacje hybrydowe z wbudowanym mechanizmem inicjującym konwersję w przypadku współczynnika CET1 na poziomie
5,125% określa się jako low-trigger CoCos, podczas gdy obligacje z „włącznikiem”
na poziomie 7% lub wyższym określa się mianem high-trigger CoCos.
Zasadniczo można przyjąć zdarzenie inicjujące trojakiego rodzaju: księgowe,
nieoparte na modelach ani wagach ryzyka, regulacyjne oraz rynkowe. Księgowy trigger opiera się na wskaźnikach księgowych, które mają dać obraz sytuacji finansowej
banku. Takim oczywistym „włącznikiem” mógłby być tzw. wskaźnik księgowy kapitałów własnych, stanowiący relację kapitałów własnych do sumy aktywów – a więc
stopień dźwigni finansowej. Ostatnie badania pokazują, że wskaźnik dźwigni finansowej jest statystycznie istotniejszym prognostykiem upadłości banku niż wskaźniki oparte na kapitałach T111. Na pierwszy rzut oka ten współczynnik nie zależy
od płynności lub efektywności rynków finansowych. Z uwagi na uznane standardy
księgowości problem manipulacji wydaje się pozostawać pod kontrolą, jakkolwiek
w standardach rachunkowości ostatniej dekady stosowano zasadę mark-to-market.
Oznacza ona, że gdy płynność określonych aktywów staje się bardzo niska, należy
dokonać przeszacowania w dół ich wartości księgowej, prawdopodobnie w większym stopniu niż o spadek ich wartości ekonomicznej. Wartość księgowa pośrednio zależy więc od płynności na rynku. Jeżeli chodzi natomiast o współczynnik
CET1, to w latach 2006–2009 nawet banki postrzegane jako zagrożone upadłością

Por. art. 52 ust.1 lit. n) rozporządzenia CRR.
Skrót CE pochodzi od converting to equity.
8 Skrót PWD pochodzi od principal write-down.
9 Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 stanowi kapitał podstawowy Tier 1 danej instytucji wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko; powinien on wynosić co najmniej 4,5%.
Por. art. 92 ust.1 lit. a) i ust. 2 lit. a) rozporządzenia CRR.
10 Por. art. 54 ust.1 lit. a) rozporządzenia CRR.
11 Por. A. Blundell-Wignall, P. Atkinson, C. Roulet, Bank business models and the Basel system: Complexity and interconnectedness, “OECD Journal: Financial Market Trends” 2014, vol. 2, http://dx.doi.
org/10.1787/fmt-2013-5jzb2rhkd65b
6
7
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nigdy nie wykazywały współczynników CET1 niższych niż 7%12. Ponadto dyskrecjonalny charakter obecnie stosowanych zdarzeń inicjujących do pewnego stopnia
utrudnia oszacowanie prawdopodobieństwa konwersji. Z tego powodu w wycenie
CoCos zastępuje się trigger regulacyjny odpowiadającym mu poziomem cen akcji,
zakładając, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy współczynnikiem CET1
a ceną akcji lub wskaźnikiem księgowym kapitałów własnych13.
Jeremy Bullov na Uniwersytecie Stanford oraz Paul Klemperer na Uniwersytecie
Oxford pracują z kolei nad nowymi instrumentami mającymi stanowić alternatywę
dla CoCos jako składnika kapitału regulacyjnego banku. Chodzi tu tzw. Equity
Recourse Notes (ERN). Zawierają one odmienny mechanizm konwersji poprzez
uzależnienie jej od łatwego do zaobserwowania zdarzenia rynkowego, tj. spadku
kursu akcji spółki poniżej określonego wcześniej parametru. W takim przypadku
hybrydowe instrumenty finansowe zostałyby umorzone nie w zamian za środki
finansowe, lecz w zamian za akcje spółki-emitenta. Jednocześnie przyjęcie za
trigger wielkości rynkowych może prowadzić do manipulacji. Przykładowo, gdy
zamiana CoCos staje się bardzo prawdopodobna, wielcy inwestorzy instytucjonalni
mogą próbować „hedgować” otrzymanie dużej liczby akcji przez masową krótką
sprzedaż. To wpłynęłoby na spadek cen akcji. Z uwagi na to propozycje zmierzają
w kierunku uzależnienia zamiany CoCos od więcej niż jednego zdarzenia inicjującego. Koncepcja ta polega na zestawieniu rynkowych lub księgowych triggerów
z ich regulacyjnym wariantem. Ponadto w celu wzmocnienia stabilizującej roli
tych papierów postuluje się, aby konwersja następowała raczej etapami niż jednorazowo, oraz przyznanie posiadaczom CoCos ograniczonego prawa głosu w okresie pogorszenia się sytuacji finansowej. Nie bez znaczenia jest również przyjęcie
właściwego poziomu współczynnika konwersji. W odmiennym kierunku zmierza
koncepcja Capital Access Bonds (CABs). Chodzi tutaj o instrument podobny do
zwykłej obligacji zamiennej z tą różnicą, że to emitent, a nie posiadacz, ma opcję
żądania zamiany instrumentu na drodze emisji nowych akcji po cenie uzgodnionej
z góry. Można je porównać z nabyciem przez bank opcji put na jego własne akcje.
Ta koncepcja budzi jednak zastrzeżenia z powodu możliwości efektu moralnego
hazardu emitenta CABs, jako że nie będzie on w pełni ponosił kosztów złych wyników. Ponadto banki mogą być bardziej skłonne do ryzykowanych strategii, które

12 M. P. Buergi, Pricing contingent convertibles: A general framework for application in practice, “Financial Markets and Portfolio Management” 2013, vol. 27 (1), s. 31−63, http://dx.doi.
org/10.1007/s11408-012–0203–4
13 K. Liberadzki, M. Liberadzki, Emisja i wycena hybrydowych papierów wartościowych na eurorynku,
Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2016, s. 223–240.
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zapewnią im ponadprzeciętne zyski w normalnych czasach, lecz narażą je jednocześnie na znaczne ryzyko w przypadku dużego szoku negatywnego 14.
Wszystkie występujące na rynku CoCos mają trigger „regulacyjny”. Obecne
notowania instrumentów AT1 wskazują, że różnica spreadów pomiędzy low-triggers a high-triggers zmniejszyła się. To zastanawiające, jako że można by postrzegać
low-triggers jako instrument w znacznie mniejszym stopniu podatny na ryzyko.
I rzeczywiście, początkowo właśnie to pozwalało wytłumaczyć różnice w spreadach. Wyjaśnienia zwężania się spreadów należy szukać na gruncie dyrektywy
BRRD. Organ ds. przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma
szeroki zakres uznaniowości co do tego, kiedy powinny nastąpić zamiany lub umorzenie wartości instrumentu AT1 (oraz instrumentu T2). Warunki umożliwiające
takie działanie (tj. prawdopodobieństwo upadku instytucji) prowadzą do wniosku, że jeśli instytucja ma kłopoty finansowe, zamiana (lub odpis) zostaną dokonane przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie
BRRD, zanim współczynnik CET1 spadnie poniżej poziomów przyjętych w CRR,
zarówno w wersji high trigger (>7%), jak i – tym bardziej − low-trigger (5,125%).
Dlatego parametry te straciły na znaczeniu, co odzwierciedla wycena: ceny low-triggers i high-triggers się zrównują.

3. Rodzaje konwersji i write-down
W przypadku instrumentów CE CoCo ich warunki emisji muszą określać
współczynnik takiej zamiany, limit dozwolonej kwoty zamiany oraz zakres, w jakim
instrumenty będą podlegały zamianie na instrumenty w kapitale podstawowym
Tier 1. Ten wymóg powinien znaleźć odzwierciedlenie w krajowym prawie spółek,
w przepisach regulujących obligacje zamienne15. Obligacje CoCo mogą być zamieniane albo na z góry określoną liczbę akcji albo na określoną wartość akcji – oba
te sposoby konwersji maja swoje wady i zalety16. W rezultacie dokonanej konwersji
kwota kapitału podstawowego Tier 1 wzrośnie o kwotę zamienianych instrumentów AT1. Jednocześnie jeżeli spadnie przy tym współczynnik kapitału Tier poniżej minimalnego poziomu 6%17, to instytucja będzie musiała wyemitować nowe
instrumenty AT1 w celu zastąpienia tych konwertowanych.
14 P. Bolton, F. Samama, Capital access bonds: Contingent capital with an option to convert, „Economic Policy”, April 2012, s. 309.
15 Por. art. 54 ust.1 lit. c) rozporządzenia CRR.
16 K. Liberadzki, M. Liberadzki, op. cit., s. 192–240.
17 Por. art. 92 ust.1 lit. b) rozporządzenia CRR.
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Jakakolwiek przymusowa zamiana (zarówno obligacji hybrydowych, jak i akcji
uprzywilejowanych) będzie miała wpływ na strukturę własności spółki. Zamiana
obligacji będzie skutkować wzrostem kapitału zakładowego i rozwodnieniem praw
innych akcjonariuszy.
Bardzo ważne jest też spostrzeżenie, że rozporządzenie CRR w art. 52 ust. 1
lit. p) wyraźnie dopuszcza emisję instrumentów AT1 bezpośrednio dokonaną nie
tylko przez instytucję finansową, ale także przez spółkę specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle − SPV). Musi ona prowadzić działalność w ramach
konsolidacji zgodnie z CRR, a dochody mają być natychmiast dostępne dla tej
instytucji bez ograniczeń. Taki sposób emisji odnosi się oczywiście do obligacji,
a nie akcji uprzywilejowanych. Co więcej, rodzi się pytanie o zamianę. Konwersja
ma zastosowanie tylko w przypadku emisji „bezpośredniej”, podczas gdy w przypadku emisji „pośredniej” może wchodzić w rachubę zamiana tylko na istniejące
akcje emitenta. Wobec celów CRR zamiana obligacji musi skutkować zwiększeniem kapitału zakładowego, wymiana obligacji na istniejące akcje nie powodowałaby natomiast takiego wzrostu. Podsumowując: obligacje CoCos muszą być
obligacjami zamiennymi, a nie wymiennymi. Innymi słowy, instrumenty AT1
emitowane przez SPV mogą zawierać tylko mechanizm write-down. Jak dotąd
wszystkie instrumenty AT1 – także te zawierające mechanizm odpisu – zostały
wyemitowane bezpośrednio przez instytucje finansowe.
Mechanizmem idącym dalej z punktu widzenia absorpcji strat jest umorzenie
części lub całości wartości nominalnej instrumentu (tzw. write-down), w którym
wystąpienie określonego zdarzenia (odzwierciedlającego pogorszenie się kondycji
finansowej podmiotu regulowanego − emitenta) automatycznie uruchamia procedurę umorzenia wartości nominalnej obligacji. Ciężar sanacji takiego przedsiębiorstwa jest więc w większym niż dotychczas stopniu przerzucony na posiadaczy
obligacji, co zmniejsza zagrożenie jego upadłości i w konsekwencji destabilizacji systemu finansowego. W przypadku całkowitego odpisu wartości nominalnej
obligacja jest efektywnie umorzona. W przypadku częściowego umorzenia w razie
wystąpienia zdarzenia inicjującego następuje odpis, np. w wysokości 75% wartości
nominalnej obligacji, a pozostałe 25% zostaje wypłacone inwestorowi (takie proporcje wystąpiły w przypadku emisji w 2010 r. papierów holenderskiego Rabobanku)18.
Write-down może zatem przybrać różne formy: pełny odpis, częściowy odpis czy
wreszcie rozłożony w czasie (staggered write-down). W tym ostatnim przypadku
tylko część wartości nominalnej obligacji ulega odpisowi tak, jak w mechanizmie
częściowego write-down, ale w sposób bardziej elastyczny. W przypadku pierwszej
18

Rabobank issues first write-down Coco, “International Financial Law Review” 2011.
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emisji papierów staggered write-down dokonanej przez Zürcher Kantonalbank zdarzenie inicjujące powoduje redukcję wartości CoCos w stosunku będącym wielokrotnością 25% do punktu, w którym wysokość kapitału jest zachowana. Inwestor
może zatem stracić 25%, 50%, 75% i w końcu 100% wartości nominalnej CoCo.
Procedura odpisu jest skonkretyzowana w art. 21 rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 241/2014.

4. Kontrowersje związane z wyceną CoCos
Wypłata obligacji CoCo zależy od przyszłych wartości współczynnika wypłacalności. De Spiegeleer i W. Schoutens wykazali, że można wyliczyć implikowany
poziom zmienności współczynnika CET1. Wyniki obliczeń pokazują, że papiery
CoCos różnych emisji tego samego banku mają niemal identyczne poziomy implikowanej zmienności współczynnika CET119. Odległość do zdarzenia inicjującego
(distance to trigger) jest łączną liczbą odchyleń standardowych od ustalonego
poziomu zdarzenia inicjującego. W świetle tego, że banki zwiększają współczynniki wypłacalności, odległość od trigger generalnie osiągnęła obecnie taki poziom,
że nie stanowi już ona głównego czynnika kształtującego ceny (patrz tab. 1).
Tabela 1. Distance to trigger wybranych największych europejskich banków.
Stan na koniec 2014 r.
Distance to Trigger
Kraj

Bank

%

w mln Euro

MEDIAN

6,68%

16 296

AVERAGE

7,60%

17 602

UK

Barclays

3,31%

17 152

UK

Standard Chartered

3,68%

10 397

UK

HSBC Holdings

4,15%

41 800

France

Crédit Agricole S. A.

5,27%

15 440

Italy

UniCredit

5,28%

21 622

France

SocGen

5,79%

20 472

UK

Lloyds Banking

5,80%

17 908

Spain

Santander

5,84%

34 226

J. de Spiegeleer, I. Marquet, W. Schoutens, CoCo Bonds and Implied CET1 Volatility, 25 March
2015, http://ssrn.com/abstract=2575558
19
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Distance to Trigger
%

w mln Euro

Spain

Kraj

Banco Popular

Bank

6,38%

5 112

Netherlands

ING Group

6,49%

19 512

Netherlands

Rabobank

6,55%

13 882

Spain

BBVA

6,80%

23 853

Sweden

Nordea

7,69%

11 183

Denmark

Danske Bank

8,15%

9 470

Sweden

SEB

8,31%

5 427

Norway

DNB

8,72%

9 933

Belgium

KBC Group

9,23%

8 154

Switzerland

Credit Suisse

9,74%

23 597

Germany

Deutsche Bank

10,03%

39 775

Sweden

Sv Handelsbanken

12,42%

6 317

Sweden

Swedbank

13,22%

5 801

Switzerland

UBS

14,28%

26 220

Źródło: CreditSights.

Tymczasem w połowie lutego 2016 r. analitycy CreditSights poddali w wątpliwość, czy Deutsche Bank będzie posiadał wystarczający zasób tzw. ADI (Available Distrubutable Items), aby pokryć przyszłe płatności kuponów wyemitowanych
przez bank CoCos w kwocie 350 mln Euro. Ceny CoCos natychmiast spadły do
70 centów za Euro (patrz. rys. 1). Spadek cen CoCos Deutsche Banku jest niewytłumaczalny odległością do zdarzenia inicjującego, ponieważ pozostaje ona bardzo duża w przypadku tego banku – w ujęciu kwotowym to prawie 40 mld Euro
(patrz tab. 1).
Najważniejszą cechą instrumentów AT1 z punktu widzenia ich wyceny jest
obecnie to, że wypłaty dokonywane są wyłącznie z pozycji podlegających podziałowi zysków i rezerw20. Ta cecha upodabnia wypłaty zysków do dywidend: są wypłacane tylko pod warunkiem, że dostępne są na ten cel fundusze, a ich brak oznacza
po prostu brak wypłaty bez konsekwencji związanych z niewykonaniem zobowiązania przez emitenta.

20

Por. art. 52 ust.1 lit. l) rozporządzenia CRR.
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Rysunek 1. Ceny obligacji CoCos Deutsche Banku (6% perp., Fix-to-Float,
denominowane w Euro)
Źródło: cbonds.

Co więcej, nawet jeżeli dostępne są środki, które mogłyby zostać przeznaczone
na płatności kuponowe, nie oznacza to, że wypłata musi nastąpić. Emitent instrumentów AT1 ma pełną uznaniowość w anulowaniu wypłaty odsetek na nieograniczony okres bez kumulacji zaległych odsetek. Takie anulowanie wypłaty zysków
nie stanowi przypadku niespełnienia zobowiązania przez instytucję i nie nakłada
na nią żadnych ograniczeń21. To oznacza, że emitent może po prostu nie dokonać
płatności odsetkowej, co wzmacnia kapitałowy charakter takiego instrumentu. Inwestorom – dokładnie tak, jak akcjonariuszom – nie przysługują w związku z takimi
działaniami emitenta żadne roszczenia. Może się wręcz wydawać, że inwestorzy
znajdują się w gorszej pozycji niż akcjonariusze, którzy uczestniczą w określonym
stopniu w podejmowaniu decyzji w sprawie kapitalizacji zysku czy też jego wypłaty
w postaci dywidendy. Ponadto sumy podlegające podziałowi (stopa odsetek) nie
mogą zostać zmienione na podstawie standingu emitenta lub jego spółki-matki.
Wreszcie anulowanie wypłaty zysków nie nakłada żadnych ograniczeń na emitenta22. W konsekwencji wyłączona zostaje możliwość stosowania klazul dividend
– pusher i dividend – stopper. W tym zakresie rozporządzenie CRR poszło o krok
21
22

Ibidem.
Por. art. 52 ust.1 lit. l) pkt v rozporządzenia CRR.
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dalej w stosunku do zaleceń regulacji Bazylea III, zakazujących jedynie stosowania klauzul dividend – pusher. W rezultacie tego możliwa jest sytuacja, w której
banki będą wypłacały dywidendę z akcji zwykłych, nawet gdy nie zapłacą odsetek z instrumentu AT1.

5. Zakończenie
Papiery typu CoCo i bail-in są „produktem” pakietu CRD IV, którego częścią
jest rozporządzenie CRR oraz dyrektywy BRRD. Przyjęte w 2013 r. rozporządzenie CRR przesądza o elementach konstrukcyjnych obligacji contingent convertibles,
przepisy dyrektywy BRRD z maja 2014 r. są natomiast źródłem obligacji bail-in.
Wejście w życie wspomnianych dwóch najnowszych regulacji (rozporządzenie
zasadniczo obowiązuje od 1 stycznia 2014 r., a dyrektywa ma być wdrożona do krajowego porządku prawnego najpóźniej do 1 lipca 2016 r. w zakresie instrumentu
bail-in) stanowi cezurę w (krótkiej) historii obligacji CoCos. Jest to zatem instrument nowy i jeszcze do końca niezbadany. Tym bardziej zaskoczeniem na rynku
okazał się tak znaczący spadek cen obligacji AT1 banków w lutym 2016 r. Według
przyjętych modeli wyceny, taki spadek nie powinien mieć miejsca, bo poduszka
kapitałowa banków typu Deutsche Bank mierzona „odległością” od poziomu
zdarzenia inicjującego była bardzo duża. Obecnie tymczasem największy wpływ
na wycenę ma ryzyko anulowania kuponu obligacji CoCos.
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Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

MOŻLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA
EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU
UBEZPIECZEŃ I PRACOWNICZYCH
PROGRAMÓW EMERYTALNYCH (EIOPA)
NA RYNEK UBEZPIECZEŃ

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie historii powstania Europejskiego
Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA, dalej jako „EIOPA”
lub „Urząd”) funkcjonującego w ramach systemu Europejskiego Nadzoru Finansowego oraz przedstawienie przysługujących mu uprawnień. Cała obecna struktura nadzoru w skali europejskiej jest stosunkowo nowa, gdyż powstała zaledwie
w 2011 r. jako efekt pokryzysowych zmian, które miały wzmocnić rynek finansowy
UE, zagwarantować mu stabilność oraz przywrócić utracone zaufanie publiczne.
Dlatego też na obecnym etapie trudno jeszcze jednoznacznie ocenić skuteczność
działań EIOPA. Warto jednak przyjrzeć się jej potencjalnym możliwościom wpływania na rynek, gdyż w porównaniu z poprzednim modelem nadzoru zakres kompetencji Urzędu jest obecnie dużo szerszy. EIOPA została wyposażona w możliwości
wydawania aktów prawnych o różnej randze i różnym charakterze prawnym. Problem zazwyczaj pojawia się w przypadku wytycznych bądź zaleceń, które pozostają
nieznanymi kontynentalnej doktrynie prawa przejawami prawa miękkiego (soft
law). W polskim systemie prawnym normy w postaci wytycznych (np. Komisji
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Europejskiej) są traktowane niejednolicie przez sądy1. Ponadto próby wprowadzania do polskiego prawa finansowego przez polski organ nadzoru regulacji soft law
spotykają się zazwyczaj z krytyką ze strony doktryny2.

2. Powstanie struktury Europejskiego Systemu Nadzoru
17 lipca 2000 r. Rada UE powołała Komitet Mędrców pod przewodnictwem
barona Alexandra Lamfalussy’ego, który miał za zadanie dokonać analizy środków
nadzoru stosowanych na rynku papierów wartościowych3. Rok później tzw. Komisja Lamfalussy’ego przedstawiła raport, w którym proponowała reformę całego
systemu stanowienia przepisów prawa dotyczących unijnego rynku finansowego,
a w związku z tym także powołanie nowej struktury nadzoru4. Raport zakładał
wprowadzenie modelu czterech poziomów regulacji unijnych, co miało na celu
przyśpieszenie i uproszczenie procesu ustawodawczego Unii Europejskiej w zakresie regulacji finansowych. Na poziomie pierwszym znalazło się tworzenie i przyjmowanie ramowych, wspólnotowych aktów prawnych przez Komisję Europejską,
Radę Ministrów i Parlament Europejski zgodnie z procedurą współdecydowania5.
Akty ramowe powinny zawierać delegacje do ustalania szczegółowych aktów prawnych, które doprecyzowywałyby ogólne przepisy – byłby to poziom drugi regulacji. Na poziomie trzecim następowałaby implementacja legislacji wspólnotowej
z zakresu rynku usług finansowych. Tutaj znaczącą rolę odegrać miałyby europejskie
komitety regulacyjne odpowiedzialne za spójność implementacji aktów prawnych.
Poziom czwarty dotyczy kontroli oraz egzekwowania implementacji prawa wspólnotowego, za co odpowiadałaby Komisja we współpracy z państwami członkowskimi UE oraz organami nadzorczymi. W 2002 r. tzw. procedura Lamfalussy’ego
została zatwierdzona przez Radę UE w odniesieniu do papierów wartościowych6.
Jednocześnie Rada zaapelowała do Komisji Europejskiej o rozszerzenie tej proceD. Maśniak, Rekomendacje i wytyczne KNF-dialog nadzorowany, czyli „miękkie prawo” z twardym
skutkiem, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 2.
2 E. Kowalewski, M. P. Ziemiak, W sprawie legalności wytycznych KNF, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 3.
3 A. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego
nadzoru finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
4 Final Report of the Committee of Wise Man on the Regulation of European Securities Market, http://
ec.europa.eu/finance/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_en.pdf
5 Na temat procedur podejmowania decyzji w UE: M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C. H. Beck, s. 211–223.
6 M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013.
1

Możliwości oddziaływania Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń...

259

dury na cały sektor finansowy. W konsekwencji, na mocy decyzji Komisji, w 2003 r.
powołano do życia trzy komitety doradcze wspomagające Komisję w zakresie polityki odnoszącej się do poszczególnych sektorów rynku finansowego: Europejski Komitet Bankowy (European Banking Commitee – EBC), Europejski Komitet
Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (European Insurance and Occupational
Pension Comittee – EIOPC) oraz Europejski Komitet Papierów Wartościowych
(Europen Securities Committee – ESC)7. Ponadto powołano trzy niezależne grupy
doradcze w ramach nadzoru bankowego, kapitałowego i ubezpieczeniowego: Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (Committee of European Banking
Supervisors – CEBS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru i Pracowniczych
Programów Emerytalnych (Committe of European Insurance and Occupational
Pensions Supervisions – CEIOPS) oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru
nad Rynkiem Papierów Wartościowych (Committee of European Securities Regulators – CESR). Komitety te pełniły jednak wyłącznie funkcje doradcze dla podmiotów z pierwszego poziomu procedury Lamfalussy’ego i w rzeczywistości nie
posiadały żadnych funkcji nadzorczych. Ich kompetencje były ograniczone wyłącznie do tworzenia wytycznych dla wprowadzania regulacji unijnych do krajowych
aktów prawnych, a następnie przygotowywania ich interpretacji, a także opracowywania standardów oraz dobrych praktyk8. Akty te nie były jednak wiążące dla
poszczególnych krajów UE.
Wybuch kryzysu ekonomicznego wymusił szybsze podjęcie skoordynowanych
działań mających na celu stworzenie efektywnego nadzoru w skali europejskiej.
W 2008 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barosso zlecił Grupie Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosiera opracowanie
zaleceń dla Komisji w sprawie wzmocnienia nadzoru nad sektorem finansowym
w Unii Europejskiej9. Opublikowany w 2009 r. Raport de Larosiera przedstawił
diagnozę sytuacji w Unii Europejskiej, zwracając uwagę na brak odpowiedniego
nadzoru w skali makro, co ma szczególnie istotne znaczenie ze względu na fakt,
iż większość instytucji rynku finansowego działa na wielu rynkach jednocześnie
i poddanie ich wyłącznie nadzorowi krajowemu jest niewystarczające10. Raport
Larosiera sugerował stworzenie zdecentralizowanego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, gdzie nadzór bieżący byłby nadal sprawowany przez krajowe
organy nadzorcze, w miejsce trzech komitetów doradczych, CEBS, CEIOPS i CESR,
A. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego..., op.cit.
M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym..., op.cit.
9 A. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego..., op.cit.
10 The high-level Group on financial supervision in the UE, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/
docs/de_larosiere_report_en.pdf
7
8
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powołanoby natomiast nowe organy europejskie wyposażone w szersze uprawnienia, dające możliwości bliższej współpracy między krajowymi organami nadzoru
oraz gwarantujące przestrzeganie regulacji i standardów nadzorczych.
1 stycznia 2011 r. wprowadzony został pakiet przepisów tworzących nowy
system nadzoru nad europejskim rynkiem finansowym, składający się z czterech
rozporządzeń powołujących do życia: Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Radu UE nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.), Europejski
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1094/2010 z dnia 24 listopada
2010 r.) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE nr 1095/2010 z 24 listopada
2010 r.)11. W życie weszła również Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r., tzw. dyrektywa Omnibus, która zmieniała
uprawnienia poszczególnych urzędów nadzoru określone w wydanych wcześniej
dyrektywach dotyczących rynku finansowego.
Głównym celem Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) jako
całości jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora
finansowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zapewnienie zaufania do sytemu finansowego oraz odpowiedniej ochrony konsumentów
usług finansowych. W ramach systemu zupełnie nowy organ stanowi Europejska
Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), sprawująca nadzór makroostrożnościowy.
Zadaniem ERSB jest przeciwdziałanie różnym przejawom ryzyka systemowego
szkodzącego stabilności Unii, czemu ma przeciwdziałać zbieranie informacji, monitorowanie i ocena zagrożeń dotyczących zarówno stabilności finansowej poszczególnych sektorów, jak i przejawiających się całościowo w skali UE, prowadzenie
działań mających na celu minimalizowanie ryzyka systemowego, opracowywanie stosownych strategii mających podwyższyć odporność systemu finansowego
na kryzysy. ESRB może wydawać także ostrzeżenia i zalecenia kierowane do całej
Unii, do poszczególnych państw członkowskich lub urzędów nadzoru. Dotychczas Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego wydała m.in. zalecenia w sprawie
kredytów walutowych12, funduszy rynku pieniężnego13, celów pośrednich i instruA. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego..., op.cit.
Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 2011 r. dotyczące kredytów
walutowych (ERRS/2011/1), dostępne na stronie: https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/esrb.html
13 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczące funduszy rynku
pieniężnego (ERRS/2012/1), dostępne na stronie: https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/esrb.html
11

12
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mentów polityki makroostrożnościowej14. Z kolei krajowe organy nadzoru współpracują z europejskimi urzędami nadzoru, które zapewniają właściwą koordynację
między nimi, wymianę informacji oraz monitorują sytuację w zakresie poszczególnych sektorów rynku finansowego.

3.1. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych
Programów Emerytalnych (EIOPA) – organy
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia
24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)
(dalej jako „Rozporządzenie”) jest podstawowym aktem prawnym regulującym
działanie EIOPA. Artykuł 1 ust. 6 Rozporządzenia określa cele działania Urzędu,
wśród których wymienia m.in. polepszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego,
w tym w szczególności zapewnienie właściwego, skutecznego i spójnego poziomu
regulacji i nadzoru, zapewnienie integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, wzmocnienie międzynarodowej
koordynacji w zakresie nadzoru finansowego oraz wzmocnienie ochrony konsumentów. Ponadto Urząd powinien zwracać szczególną uwagę na potencjalne
ryzyko systemowe ze strony instytucji finansowych, których upadłość mogłaby
zagrozić funkcjonowaniu systemu finansowego lub realnej gospodarki. EIOPA jest
urzędem unijnym posiadającym osobowość prawną, zgodnie z artykułem 5 ust. 2
Rozporządzenia Urząd posiada zdolność prawną o najszerszym zakresie, przyznanym osobom prawnym przez prawo krajowe w każdym państwie członkowskim.
Organami EIOPA są: Rada Organów Nadzoru, Zarząd, Przewodniczący i Dyrektor Wykonawczy. Przewodniczący reprezentuje Urząd, odpowiada za przygotowanie prac Rady Organów Nadzoru oraz przewodniczy jej posiedzeniom. Wybór
na stanowisko Przewodniczącego dokonywany jest przez Radę Organów Nadzoru
na podstawie osiągnięć i wiedzy na temat instytucji i rynków finansowych oraz
doświadczenia w zakresie nadzoru finansowego. Parlament Europejski może najpóźniej na miesiąc po dokonaniu wyboru przez Radę wyrazić sprzeciw wobec tej
kandydatury. Artykuł 49 Rozporządzenia przewiduje niezależność Przewodniczącego – nie może on zwracać się o instrukcje do żadnych instytucji lub organów
Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie celów
pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej (ERRS/2013/1), https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/esrb.html
14
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unijnych, rządów państw członkowskich lub innego podmiotu publicznego czy
prywatnego, a ponadto żaden z wymienionych podmiotów nie może wywierać
wpływu na Przewodniczącego.
Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za zarządzanie Urzędem i przygotowanie prac Zarządu. Procedura wyboru jest analogiczna jak w przypadku wyboru
Przewodniczącego. Ponadto Dyrektor Wykonawczy podejmuje niezbędne środki
w celu zapewnienia funkcjonowania Urzędu zgodnie z Rozporządzeniem, przygotowuje wieloletni program prac, sporządza wstępny projekt budżetu i projekt
sprawozdania z działalności regulacyjnej oraz nadzorczej Urzędu.
Zarząd EIOPA składa się z Przewodniczącego i sześciu innych członków Rady
Organów Nadzoru. Kadencja członków wybranych przez Radę Organów Nadzoru
trwa dwa i pół roku i może być odnowiona jednokrotnie. Do zadań Zarządu należy
dbanie o to, aby Urząd wypełniał swoją misję i wykonywał powierzone mu zadania zgodnie z Rozporządzeniem. Zarząd przedkłada Radzie Organów Nadzoru do
zatwierdzenia projekt rocznego i wieloletniego programu prac oraz roczne sprawozdanie z działalności Urzędu. Zarząd powołuje i odwołuje członków Komisji
Odwoławczej.
Rada Organów Nadzoru składa się z Przewodniczącego (bez prawa głosu), szefów
krajowych organów publicznych właściwych w zakresie nadzoru nad instytucjami
finansowymi w poszczególnych państwach członkowskich, jednego przedstawiciela
Komisji (bez prawa głosu), jednego przedstawiciela Europejskiej Rady ds. Ryzyka
Systemowego (bez prawa głosu), po jednym przedstawicielu z dwóch pozostałych
Europejskich Urzędów Nadzoru (bez prawa głosu). Rada zbiera się regularnie, co
najmniej dwa razy do roku, na posiedzeniach grup interesariuszy.

3.2. Uprawnienia EIOPA
Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia, EIOPA działa w zakresie uprawnień
przyznanych przez Rozporządzenie oraz w zakresie przepisów dyrektyw wymienionych w tym artykule15. Szczegółowe zadania i uprawnienia Urzędu określone
są w Rozdziale II Rozporządzenia, który wymienia m.in.
Tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II) z wyjątkiem
jej tytułu IV, Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
3 czerwca 2003 w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru
nad takimi instytucjami, Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia
15
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––
––
––
––
––

opracowywanie projektów regulacyjnych standardów technicznych,
opracowywanie projektów wykonawczych standardów technicznych,
wydawanie wytycznych i zaleceń,
podejmowanie indywidualnych decyzji skierowanych do właściwych organów,
podejmowanie indywidualnych decyzji skierowanych do instytucji finansowych, w określonych przypadkach dotyczących prawa unijnego mającego bezpośrednie zastosowanie,
–– wydawanie opinii dla Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji,
–– gromadzenie niezbędnych informacji dotyczących instytucji finansowych,
–– opracowywanie wspólnych metodologii oceny wpływu charakterystyki produktu i procesu dystrybucji na sytuację finansową instytucji oraz ochronę
konsumentów,
–– stworzenie centralnej bazy danych zarejestrowanych instytucji finansowych
w obszarze kompetencji Urzędu.
W porównaniu z kompetencjami Komitetu Europejskich Organów Nadzoru
i Pracowniczych Programów Emerytalnych, którym przysługiwały wyłącznie
uprawnienia doradcze oraz możliwość wydawania jedynie niewiążących aktów
prawa, EIOPA została wyposażona w środek oddziaływania na unijny rynek
2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz
przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego, dyrektywa Rady nr 64/225/EWG z dnia
25 lutego 1964 r. w sprawie zniesienia ograniczeń swobody i świadczenia usług w dziedzinie reasekuracji
i retrocesji, 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, Dyrektywa Rady 73/240/EWG
z dnia 24 lipca 1973 r. znosząca ograniczenia swobody przedsiębiorczości w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, Dyrektywa Rady 76/580/EWG z dnia 29 czerwca 1976 r.
zmieniająca dyrektywę 73/239/EWG, Dyrektywa Rady 78/473/EWG z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do koasekuracji we Wspólnocie, Dyrektywa Rady 84/641/EWG z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniająca, szczególnie w zakresie ubezpieczenia świadczenia pomocy turystycznej, pierwszą dyrektywę, Dyrektywa Rady
87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej, Dyrektywa Rady 88/357/EWG
z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, Dyrektywa
Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/78/WE z dnia 27 października 1998 r.
w sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach ubezpieczeniowych, Dyrektywa
2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dotycząca ubezpieczeń na życie,
Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie, Dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie reasekuracji.
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 bezpieczeń o charakterze wiążącym – opracowywanie regulacyjnych i wykou
nawczych standardów technicznych. Pomimo iż zgodnie z art. 10 i 15 Rozporządzenia oba rodzaje aktów podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską,
to jednak EIOPA odgrywa kluczową rolę w procesie ich powstawania jako organ
posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie ubezpieczeń. Podstawowym celem
standardów technicznych jest zapewnienie spójności w obszarze całej Unii Europejskiej. Regulacyjne i wykonawcze standardy techniczne wynikają z aktów ustawodawczych (Art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), mają
charakter wyłącznie techniczny i nie mogą dotyczyć kwestii politycznych lub
strategicznych. Przed zatwierdzeniem standardy podlegają konsultacjom publicznym oraz dokonywana jest analiza ich potencjalnych kosztów i korzyści. Standardy są regulacjami przyjmowanymi na drodze aktów delegowanych, ale co
najważniejsze mają charakter powszechnie obowiązujący, a to wyraźnie wskazuje na to, że Urząd jest istotnym podmiotem w procesie stanowienia prawa UE,
a przez to de facto staje się prawodawcą16. Oczywiście nie należy zapominać, że
akty delegowane oraz wykonawcze muszą być zgodne z ustawodawczymi aktami
prawa, tj. rozporządzeniami, dyrektywami, decyzjami. Niemniej jednak działania
EIOPA w zakresie standardów technicznych pozwalają w istotny sposób wpływać
na kształt europejskiego rynku finansowego, gdyż są one konkretyzacją ogólnych
zapisów w aktach wyższej rangi – dopełniają je, zapewniają jednolitość form ich
wykonywania oraz pozwalają na integrację rynków krajowych w ramach Unii
Europejskiej. Warto również zauważyć, że procedura przyjmowania standardów
technicznych jest stosunkowo prosta co pozwala na szybkie działanie w obliczu
zmiennej sytuacji na rynku17.
Kolejnym istotnym działaniem EIOPA jest uchwalanie wytycznych i zaleceń,
które należą do kategorii kontrowersyjnego prawa miękkiego. Soft law jest specyficznym instrumentem prawnym, który nie jest bezpośrednio wiążący, oddziałuje jednak na podmioty będące jego adresatami18. Unijne soft law konkretyzuje
oraz precyzuje postanowienia zawarte w dyrektywach i rozporządzeniach, zawiera
wskazówki interpretacyjne, stanowi dopełnienie hard law. Ponadto regulacje prawa
miękkiego mogą być szybko zmienione, gdyż nie są dla nich przewidziane żadne
specjalne procedury prawodawcze, wobec czego mogą z łatwością dostosować się
do zmieniających się warunków na rynku finansowym. Wydaje się, że mimo iż
A. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego..., op.cit.
Ibidem.
18 M. Pietrzyk, Soft law i hard law w europejskim prawie administracyjnym: relacja alternatywy, uzupełnienia wykluczenia oraz przejścia” – Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
16

17
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prawo miękkie jest obce doktrynom prawa kontynentalnego, ta anglosaska metoda
prawodawcza na stałe weszła już do kanonu praw Unii Europejskiej, wśród których
regulacje soft law i hard law są wobec siebie komplementarne.
W ramach regulacji prawa miękkiego EIOPA może wydawać wytyczne i zalecenia skierowane do właściwych organów lub instytucji finansowych w celu ustanowienia spójnych, wydajnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach
Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa Unii. Mając na uwadze ochronę konsumentów, art. 9 Rozporządzenia przewiduje, że Urząd może przyjmować wytyczne oraz
zalecenia w celu propagowania bezpieczeństwa i solidności rynków oraz konwergencji praktyk regulacyjnych. EIOPA może przeprowadzić najpierw otwarte
konsultacje publiczne w sprawie wytycznych/zaleceń, a także przeanalizować
ich potencjalne koszty i korzyści. Rozporządzenie stanowi, że organy i instytucje finansowe powinny dokładać wszelkich starań, aby zastosować się do danej
wytycznej lub zalecenia. Niestety użyte w tym przepisie pojęcie jest nieostre, co
prowadzi do potencjalnych trudności w ocenie, czy w danym przypadku zachowano należytą staranność przy stosowaniu regulacji. Każdy właściwy organ musi
potwierdzić w ciągu dwóch miesięcy od wydania wytycznej/zalecenia, czy stosuje
się lub zamierza się do niej/niego stosować. Jeżeli nie, musi poinformować Urząd,
który publikuje te informacje. Komunikaty na temat wydania zleceń/wytycznych
Urząd przekazuje do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji wraz z wymienieniem właściwym organów, które nie zamierzają się do nich stosować oraz sposobem na zagwarantowanie stosowania ich w przyszłości. Publikacja może stanowić
ważną informację dla podmiotów działających na rynku UE w opracowywaniu ich
strategii rozwoju, a co więcej zapewnia przejrzystość na rynku.
W sytuacji, gdy właściwy organ nie zastosował się do aktów unijnych, w tym
także wykonawczych standardów technicznych i regulacyjnych standardów technicznych, albo zastosował je w sposób stanowiący naruszenie prawa UE, Urząd
podejmuję stosowną procedurę określoną w artykule 17 Rozporządzenia. Na wniosek co najmniej jednego właściwego organu (Parlamentu Europejskiego, Rady,
Komisji), odpowiedniej grupy interesariuszy lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego postępowanie będzie dotyczyć, Urząd
może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawie domniemanego naruszenia lub niestosowania prawa unijnego. W terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia procedury, EIOPA może wysłać do organu zalecenia określające działania
konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa Unii. Jak widać, zalecenie stanowi
wówczas niejako instrument wymuszający. Jest to ciekawy przypadek zastosowania instrumentu soft law, który w rzeczywistości ma tu pełnić rolę bliższą hard
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law.19 W dalszym toku procedury, organ informuje, jakie kroki przedsięwziął, aby
zapewnić prawidłowe stosowanie prawa UE. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania
zaleceń Urzędu organ nie zapewnił przestrzegania prawa unijnego, Komisja może
wydać formalną opinię nakładającą obowiązek podjęcia działań niezbędnych do
przestrzegania prawa. Organ informuje Komisję i Urząd o działaniach, które podjął lub zamierza podająć w celu zastosowania się do opinii. Gdy pomimo wystosowania przez Komisję formalnej opinii, organ nie stosuje się do niej, a konieczne
jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów w celu utrzymania bądź
przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, a odpowiednie
wymogi z aktów unijnych są bezpośrednio stosowane w stosunku do instytucji
finansowych, Urząd może wówczas podjąć decyzję indywidualną, skierowaną do
instytucji finansowej, która zobowiązuje się do podjęcia działań niezbędnych do
wypełnienia obowiązków wynikających z prawa Unii. Decyzje przyjęte w tym trybie mają pierwszeństwo przed wszelkimi decyzjami przyjętymi wcześniej przez
właściwe organy w tej samej sprawie.
W ramach powyżej przedstawionej procedury EIOPA wydaje decyzję, która
jest aktem prawotwórczym, wiążącym, wydanym na podstawie obowiązujących
przepisów rozporządzeń i dyrektyw. Decyzja może być skierowana zarówno do
krajowego organu nadzoru, jak i bezpośrednio do instytucji finansowej, w czym
upatrywać można niejako wejścia w kompetencje zarezerwowane wcześniej dla
krajowego nadzorcy. Uprawienie do wydania decyzji, która ma na celu wymuszenie określonego działania na adresacie, przysługuje w sytuacjach wyraźnie
wskazanych w Rozporządzeniu: naruszenia prawa UE (art. 17 Rozporządzenia),
w ramach działań podejmowanych w sytuacjach nadzwyczajnych (art. 18 Rozporządzenia), w ramach rozstrzygania sporów między właściwymi organami w sytuacjach transgranicznych (art. 19 Rozporządzenia), w sytuacji nadzwyczajnej, gdy
określona działalność zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu oraz integralności
rynków finansowych (art. 9 ust. 5 Rozporządzenia).
Zgodnie z Rozporządzeniem, Urząd powinien propagować przejrzystość, prostotę i uczciwość na rynku konsumenckich produktów oraz usług finansowych
poprzez gromadzenie, a także analizę danych na temat tendencji w zachowaniach
konsumentów, analizowanie i koordynowanie znajomości zagadnień finansowych
oraz opracowywanie norm szkoleniowych dla sektora. W sytuacji, gdy działalność
finansowa poważnie zagraża celom Urzędu (określonym w art. 1 ust. 6 Rozporządzenia), EIOPA może wydawać ostrzeżenia, które także można zaliczyć do regu19

Ibidem.
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lacji soft law. W wyjątkowych sytuacjach, EIOPA na możliwość wprowadzenia
czasowego zakazu nawet w ramach prowadzenia pewnych rodzajów działalności finansowej, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu oraz integralności rynków lub stabilności całego sytemu finansowego w Unii Europejskiej lub jej
części. Urząd jest wówczas zobowiązany dokonywać regularnego przeglądu takiej
decyzji, a każde państwo członkowskie może zwrócić się o ponowne jej rozważenie. W skrajnych przypadkach, EIOPA posiada kompetencję do wydania decyzji
zakazującej lub ograniczającej pewne typy działalności finansowej. Uprawnienie
to świadczy o możliwości autentycznej ingerencji w sytuacji zagrożenia dla konsumentów na rynku finansowym.
W przypadku rozwoju niekorzystnej sytuacji, która może poważnie zagrażać
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich integralności lub stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, EIOPA ułatwia i w razie
potrzeby koordynuje wszelkie działania podejmowane przez odpowiednie orany
krajowe. Rada, w porozumieniu z Komisją i Europejską Radą Ryzyka Systemowego
(ERRS), a w stosownych przypadkach z innymi Europejskimi Urzędami Nadzoru
(ESMA, EBA), może przyjąć skierowaną do Urzędu decyzję stwierdzającą istnienie
sytuacji nadzwyczajnej. Rada dokonuje przeglądu decyzji w odpowiednich odstępach
czasu, co najmniej raz na miesiąc. Gdy Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego
lub Urząd uznają, że sytuacja nadzwyczajna może wystąpić, wydają poufne zalecenie skierowane do Rady i przedstawiają ocenę sytuacji. Rada po analizie zaleceń
może ogłosić istnienie sytuacji nadzwyczajnej, o czym niezwłocznie informuje też
Parlament Europejski i Komisję. W takim przypadku Urząd ma możliwość przyjąć
indywidualną decyzję zobowiązującą właściwe organy do podjęcia niezbędnych
działań zgodnie z przepisami, w celu zaradzenia negatywnemu rozwojowi sytuacji.
Decyzje wydane przez EIOPA podlegają kontroli Komisji Odwoławczej, która
składa się z 6 członków oraz 6 zastępców, dysponujących fachową wiedzą z dziedziny bankowości, ubezpieczeń oraz rynków papierów wartościowych. Komisja
Odwoławcza rozpatruje odwołania złożone przez osoby fizyczne lub prawne od
decyzji wydanych w toku procedur naruszenia prawa Unii, działań podejmowanych w sytuacjach nadzwyczajnych oraz rozstrzygania sporów między właściwymi
organami w sytuacjach transgranicznych, a także od każdej innej decyzji skierowanej do danego podmiotu i wydanej przez Urząd zgodnie z aktami unijnymi oraz
od każdej decyzji dotyczącej danego podmiotu bezpośrednio lub indywidualnie,
nawet jeśli przyjęta decyzja była skierowana do innej osoby. Odwołanie składa
się Urzędowi w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia zainteresowanej osoby o decyzji albo, w przypadku braku takiego powiadomienia, od daty jej
publikacji. Komisja Odwoławcza ma dwa miesiące na podjęcie decyzji w sprawie
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odwołania. Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, Komisja ma obowiązek zbadania,
czy jest ono uzasadnione. W toku procedury odwoławczej wzywa się strony postępowania do wnoszenia swoich uwag. Komisja może potwierdzić decyzję powziętą
przez Urząd lub przekazać sprawę do ponownego rozstrzygnięcia. Decyzja Komisji jest wiążąca dla Urzędu i podawana do wiadomości publicznej. Decyzje podjęte
przez Komisję Odwoławczą są wzruszalne w trybie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 263 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 61 Rozporządzenia). Ten środek odwoławczy przysługuje państwom członkowskim UE, instytucjom unijnym oraz osobom fizycznym i prawnym. Urząd Nadzoru jest zobligowany do zastosowania się
do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powyższą procedurę
można porównać do przewidzianej w prawie polskim kontroli ostatecznej decyzji
administracyjnej w trybie sądowo-administracyjnym.
Ponadto w Rozporządzeniu nadano EIOPA prawo do rozstrzygania sporów
między właściwymi organami w sytuacjach transgranicznych (art. 19 Rozporządzenia) oraz rozstrzygania sporów międzysektorowych pomiędzy właściwymi
organami. Razem z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, Urząd opracowuje
kryteria identyfikacji i mierzenia ryzyka systemowego oraz odpowiedni system
testowania warunków skrajnych. EIOPA ma również za zadanie przyczynianie się
do opracowywania i koordynowania skutecznych oraz spójnych planów naprawczych, procedur mających zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i środków
zapobiegawczych, służących zminimalizowaniu systemowego znaczenia wszelkich przypadków upadłości (art. 25 Rozporządzenia). Urząd powinien posiadać
także specjalistyczne zdolności skutecznego reagowania w sytuacji wystąpienia
ryzyk systemowych. EIOPA może pomagać przy szacowaniu potrzeb ustanowienia europejskiej sieci krajowych ubezpieczeniowych programów gwarancyjnych,
która byłaby odpowiednio finansowana i zharmonizowana (art. 27 Rozporządzenia). EIOPA bierze aktywny udział w tworzeniu wspólnej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, a także w zapewnianiu jednolitych procedur. Mając
na celu zwiększenie spójności wyników w zakresie nadzoru, Urząd przeprowadza
okresowo wzajemne oceny wszystkich bądź części działań realizowanych przez
właściwe organy. EIOPA monitoruje i ocenia zmiany zachodzące na rynku podlegającym jego kompetencjom oraz, w razie potrzeby, informuje Europejski Urząd
Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych,
Europejską Radę Ryzyka Systemowego oraz Parlament Europejski, Radę i Komisję
o tendencjach w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, potencjalnych zagrożeniach i słabościach. Ponadto EIOPA ściśle i regularnie współpracuje z Europejską
Radą ds. Ryzyka Systemowego poprzez stałe przekazywanie informacji.
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Powyżej przedstawione uprawnienia EIOPA wynikają wyłącznie z Rozporządzenia, nie należy natomiast zapominać, że poszczególne dyrektywy odnoszące się
do rynku ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych przyznają często Urzędowi dalsze kompetencje albo uszczegóławiają ogóle stwierdzenia zawarte
w Rozporządzeniu. Przykładem jest tu chociażby dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz reasekuracyjnej (Solvency II)
wraz z jej nowelizacjami, a w szczególności dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE
w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych
Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych, która gwarantuje EIOPA przekazywanie przez krajowych nadzorców informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania nadzoru, dotyczących np. wszystkich zakładów ubezpieczeń i reasekuracji o średnim narzucie
kapitałowym oraz podziale nałożonych w poprzednim roku przez organ nadzoru
narzutów kapitałowych obliczonych jako odsetek kapitałowego wymogu ostrożności20. Ponadto dyrektywa ta udziela EIOPA również kompetencji w zakresie dokonywania ocen zewnętrznych instytucji zajmujących się kontrolą wiarygodności
finansowej i zdolności kredytowej. Na mocy Solvency II, EIOPA odpowiedzialna
jest za tworzenie szeregu wiążących standardów technicznych (np. aktuarialnych,
statystycznych, metod obliczania kapitału, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych).

4. Zakończenie
Bazując na Rozporządzeniu, można zauważyć, że EIOPA posiada narzędzia
oddziaływania na rynek ubezpieczeń przede wszystkim poprzez wydawanie regulacji o charakterze powszechnie obowiązującym w postaci standardów technicznych
oraz decyzji. Warto zauważyć, że w przypadku wydawania decyzji adresowanych
do konkretnego podmiotu nadzorca krajowy został pominięty w procedurze tak
samo, jak w przypadku kontroli sadowo-administracyjnej decyzji. Warto pamiętać,
że w sytuacji, gdy nadzorca krajowy nie stosuje się do prawa UE lub nie wyraża swojego stanowiska, nadzorca unijny może sam jednoznacznie rozstrzygnąć sytuację,
gwarantując w ten sposób pewność na rynku. Kompetencje do kreowania regulacji
prawa miękkiego, pomimo że są niewiążące, mogą natomiast korzystnie wpływać
na działania podmiotów uczestniczących w rynku finansowym. Siła soft law tkwi
20

M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem..., op.cit.
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zazwyczaj w aspekcie wizerunkowym – podmioty dobrowolnie stosują się do dodatkowych norm, dzięki czemu są pozytywniej odbierani przez klientów. Co więcej,
często powstaje presja środowiska skłaniająca do, aby stosować np. dobre praktyki,
rekomendacje, zalecenia, i przez to kreować dobrą opinię o danym sektorze. W przypadku Unii Europejskiej, warto zauważyć, że akty soft law mogą być zaczynem do
przyjęcia w przyszłości aktu wiążącego, na wstępnym etapie soft law pozwala to natomiast niejako sprawdzić różne idee i mechanizmy tak, aby później móc stworzyć lepsze prawo stanowione, bazujące na zdobytych doświadczeniach w zakresie soft law21.
Polskie prawo tradycyjnie nie stosuje prawa miękkiego, czego uzasadnienie wywodzi się z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo tego, od jakiegoś czasu
Komisja Nadzoru Finansowego, być może pod wpływem unijnych regulacji soft law
z obszaru prawa finansowego, zaczęła wydawać rekomendacje (np. Rekomendacja H
dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach z 2011 r.), będące niewiążącymi
aktami prawami. Wywołuje to zawsze liczne dyskusje na poziomie doktryny prawnej
na temat ich charakteru prawnego22, wśród adresatów rekomendacji czyli banków,
zakładów ubezpieczeń i podmiotów rynku kapitałowego zaś prowokuje do dyskusji
na temat potencjalnych sankcji za ich niestosowanie. Niemniej jednak polski ustawodawca zdecydował się zawrzeć w art. 365 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej postanowienie, które przewiduje,
że organ nadzoru może wydawać rekomendacje skierowane do zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Dotychczas KNF wydał już rekomendacje dotyczące sektora
ubezpieczeń, powołując się na powyższy przepis (Rekomendacja dla zakładów ubezpieczeń dotycząca badania adekwatności produktu z 22 marca 2016 r.). Procedura
przyjmowania i stosowania rekomendacji bardzo przypomina regulację dotycząca
wytycznych w Rozporządzeniu o EIOPA – jest to doskonały przykład wzorowania
się na regulacjach unijnych rynku finansowego przy tworzeniu prawa krajowego.
Pojawiają się również głosy o europeizacji prawa administracyjnego23, gdyż
coraz częściej stykamy się z nowymi przejawami regulacji lub rozwiązań prawnych, które nieznane są naszej tradycji prawodawczej. Bez względu na to, czy jest
to zjawisko pozytywne, czy negatywne, jest ono z pewnością faktem i trudno
będzie zatrzymać ten proces. Nowe rozwiązania prawne, np. w postaci soft law,
pozwalają na osiągniecie efektów, które pozostają niemożliwymi do osiągnięcia
M. Pietrzyk, Soft law i hard law w europejskim prawie administracyjnym: relacja alternatywy, uzupełnienia wykluczenia oraz przejścia. Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
22 E. Kowalewski, M. P. Ziemiak, W sprawie legalności wytycznych KNF…, op.cit.
23 Szerzej System prawa administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C. H. Beck, Warszawa 2014.
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przy tradycyjnym prawodawstwie. Niemniej jednak można czasem odnieść wrażenie przeregulowania, gdyż nowe byty prawne mnożą się szybko. Materia rynku
finansowego pozostaje jednak bardzo trudnym zagadnieniem, a poziom rozwoju
rynku europejskiego wymusza niejako coraz szybsze dostosowywanie regulacji
do zmieniającego się świata.
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Wiesława Ziółkowska
Wyższa Szkoła Bankowa

PODATKI W KONTEKŚCIE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

1. Wprowadzenie
Powszechnie przyjmuje się, że funkcjonowanie jednego obszaru gospodarczego
tworzonego z odrębnych krajów opiera się na jednolitym rynku wewnętrznym.
Warunkiem jego powstania jest swobodny przepływ towarów, usług i kapitału.
Kolejnym krokiem w procesie integracji staje się wprowadzenie jednej waluty. Dla
pełnej integracji konieczna jest jednak wspólna polityka fiskalna. Potwierdzają
to doświadczenia funkcjonowania strefy euro. Już na mocy protokołu w sprawie
procedury nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu z Maastricht postanowiono, że ocena stabilności finansów publicznych będzie polegała na dwóch wielkościach referencyjnych: saldzie sektora publicznego nie niższym niż –3% PKB oraz
długu publicznym nie wyższym niż 60% PKB. Od początku jednak obie wartości
referencyjne interpretowano i traktowano w praktyce dosyć swobodnie. Tę drugą
wręcz ignorowano, co przełożyło się na słabość bazy statystycznej UE. Tymczasem
to poziom zadłużenia, a nie deficytu decyduje o wypłacalności państwa.
Co więcej w całej procedurze integracyjnej niewiele miejsca poświęcono podatkom. Tymczasem to właśnie możliwość zaburzania alokacji zasobów i implikowania dysfunkcji społecznych przez systemy podatkowe powinna wywoływać ciągłe
zainteresowanie ich wysokością i strukturą zarówno praktyków, jak i teoretyków.
Truizmem jest twierdzenie, że mają one wpływ nie tylko na wzrost gospodarczy,
poziom inwestycji, lecz także na stabilność oraz równowagę makroekonomiczną,
społeczną i ekologiczną.
Podatki obok szeregu innych czynników determinują wysokość i charakter zadłużenia sektora general government, będącego zarówno jedną z miar zrównoważonego
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rozwoju, jaki i jego determinantem. Przy czym część ekonomistów zasadnicze znaczenie przypisuje podatkom dochodowym głównie wpływającym na stopy wzrostu gospodarczego, opodatkowanie konsumpcji traktują jako neutralne. Autor
uwzględnia również wpływ podatków pośrednich, które determinują popyt wewnętrzy, oddziałując tym samym na dynamikę wzrostu, wysokość i relację długu do
PKB. Co więcej struktura podatków wpływa także na zróżnicowanie dochodowe
i utrzymujący się wysoki wskaźnik ubóstwa, a to z kolei działa antyrozwojowo.
Celem artykułu jest próba weryfikacji hipotezy zakładającej, że zmiany w podatkach zarówno w ramach kanału bezpośredniego poprzez ich strukturę i konstrukcję, a przede wszystkim wysokość stawek podatkowych, jak i pośredniego przez
deficyt i dług nie tworzą korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju
w Unii Europejskiej. Przy czym przez zrównoważony rozwój rozumie się spójną
konceptualizację i eksploatację rozwoju na płaszczyznach gospodarczej, społecznej i ekologicznej w oparciu o ład etyczno-moralny1. Chodzi więc o taką ścieżkę
osiągania wyższego poziomu zamożności społeczeństw, na której z jednej strony
niwelowane będą przepaści między równoległą egzystencją bogatej i wykluczonej
części społeczeństw, z drugiej zmienią się natomiast relacje pokoleniowe, które
w wyniku procesów demograficznych ulegają wyraźnemu pogorszeniu, a także
zahamowany zostanie proces degradacji środowiska naturalnego. Analizą objęto
lata 1995–2014, a więc okres stosunkowo dobrej koniunktury 1995–2007 (z latami
spowolnienia 2001–2003) i lata kryzysu 2008–2014.

2. Podatki jako instrument polityki fiskalnej
Politykę fiskalną definiuje się najczęściej jako działalność władz publicznych,
polegającą na wykorzystywaniu głównie dochodów i wydatków oraz deficytu
i długu publicznego dla osiągnięcia określonych celów. Tworzące ją kategorie ekonomiczne odzwierciedlają bardzo złożone procesy ekonomiczne. Wzajemnie na siebie oddziałują i podlegają wpływom bardzo wielu czynników, zmiennych zarówno
w czasie, jak i przestrzeni. Objęte analizą lata 1995–2014 to okres istotnych przekształceń w ramach warunków jej prowadzenia. Politykę fiskalną poszczególnych
Zrównoważony rozwój jest jednym z celów nie tylko Unii Europejskiej. Jego konceptualizacja podlegała ewolucji. W 2002 roku na Szczycie Ziemi w Johannesburgu między innymi wyznaczono trzy filary
zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Efektem była Deklaracja z Johannesburga, w której wyrażono wolę budowania „humanitarnego, sprawiedliwego i wrażliwego społeczeństwa globalnego”. Por. Deklaracja z Johannesburga, http://mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/Deklaracja_z_Johanesburga (8.01.2016).
1
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krajów w różnym stopniu determinowały między innymi takie czynniki jak: osłabienie automatycznych stabilizatorów koniunktury poprzez złagodzenie progresji podatkowej i zmniejszenie znaczenia podatków dochodowych, a tym samym
pogłębianie nierówności dochodowych poprzez politykę podatkową, narastanie
międzynarodowej optymalizacji podatkowej, tj. szkodliwej konkurencji podatkowej, globalny charakter zadłużenia publicznego i zmiany sposobu jego finansowania2. W tych okolicznościach uprawnione jest sprowadzenie głównego problemu
finansów publicznych do zarządzania nimi w warunkach wysokiego zadłużenia
publicznego. Dodatkowo w ostatnich latach badanego okresu większość krajów
unijnych, w tym również Polska w latach 2009–2014, musiała podporządkować
politykę fiskalną procedurze nadmiernego deficytu.
W ostatnich dwóch dekadach istotnie osłabiono wydajność podatkową poszczególnych gospodarek. Lata 1995–2014 to okres wyraźnej redukcji stawek podatków
dochodowych. W 2014 r. w porównaniu z 1995 r.:
• górną stawkę CIT obniżono w 25 krajach (największa zmiana w Niemczech
– o 26,6 pkt proc.), w 2 podwyższono (Francja, Węgry), jedynie na Malcie
pozostała ona nie zmieniona;
• górną stawkę PIT obniżono w 20 krajach (największa zmiana w Bułgarii
o 50 pkt proc.), w 4 podwyższono (w Grecji, Chorwacji, Portugali i Wlkp.
Brytanii), w 4 pozostały na nie zmienionym poziomie (w Irlandii, na Malcie,
w Austrii i Słowenii).
Podstawowe stawki VAT-u między rokiem 2014 a 2000 zmodyfikowano w znacznie mniejszym stopniu. W 20 krajach zostały podwyższone (najwyższa stawka
– 27% Węgry), w 2 obniżone (w Czechach i na Słowacji), w 6 pozostały natomiast
bez zmian (w Belgii, Bułgarii, Danii, Luksemburgu, Austrii i Finlandii).
Relatywnie większa skłonność do utrzymywania wyższych obciążeń związanych z produkcją i importem wynika z faktu, że podatki pośrednie – co do zasady
– są bardziej wydajnym fiskalnie źródłem zasilania sektora publicznego, a ponadto
wykazują się mniejszą wrażliwością społeczną w porównaniu z podatkami bezpośrednimi3.
2 Szczegółowo istotę oraz metody międzynarodowej optymalizacji podatkowej jako jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się zjawisk, jak i formy jej przeciwdziałania omawia R. A. Nawrot.
Por. R. A. Nawrot, Międzynarodowa optymalizacja podatkowa, Difin, Warszawa 2014.
3 W. Modzelewski twierdzi, że problemy ze ściągalnością VAT-u wynikają głównie z trzech przesłanek: słabego państwa, które nie posiada odpowiednich procedur egzekwujących je silnych organów,
prawa wspólnotowego, które sankcjonuje nieprawidłowości praktyk w ramach tzw. międzynarodowej
optymalizacji podatkowej oraz silnego powiązania firm organizujących bazę dla dokonywania oszustw
podatkowych z aparatem władzy. Por. W. Modzelewski, Nieuczesany komentarz o rządzeniu, podatkach
i Państwie naszym – 2014–2015, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2015, s. 248–249.
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Powyższe zmiany mogą mieć – ale nie muszą – pozytywny wpływ na rozwój,
z drugiej jednak strony pogłębiają niekorzystny rozkład obciążeń podatkowych,
który poprzez obniżenie progresji podatkowej w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz zwiększenie obciążeń konsumpcji prowadzi do pogłębienia nierówności dochodowych4. Wysoki poziom ubóstwa skutkuje niskimi oszczędnościami,
co z kolei stanowi barierę inwestowania5. Co więcej państwa, dążąc do stworzenia
warunków sprzyjających inwestycjom, wzrostowi zatrudnienia i podejmowaniu
ryzyka, redukowały również obciążenie dochodów z kapitału, pogłębiając jeszcze
asymetrię w rozkładzie obciążeń podatkowych.

3. Obciążenia podatkowe a dług publiczny jako warunek
i miara zrównoważonego rozwoju
W celu zweryfikowania postawionej hipotezy autor postanowił odwołać się
do badania zależności statystycznej, wykorzystując współczynnik korelacji liniowej Pearsona6. Badanie związków między podatkami powiększonymi o składkę
na ubezpieczenia społeczne i deficytem sektora finansów publicznych wskazało
na znaczące zróżnicowanie ich istotności w poszczególnych krajach. Co więcej
różnice w wynikach otrzymano w badaniu obejmującym okres dobrej koniunktury i lata kryzysu.
W latach 1995–2007 zależność między badanymi zmiennymi wystąpiła tylko
w 18 krajach, a współczynnik Pearsona wynosił od 0,20 do 0,91. Siła tej korelacji
w poszczególnych krajach była więc różna, z wyraźną dominacją słabej i średniej
zależności, którą odnotowano w 16 przypadkach. Zaledwie w 2 państwach wystąpiła odpowiednio zależność silna i bardzo silna. Przy czym w 4 przypadkach omawiana zależność miała ujemny kierunek – co oznacza, że im niższe były obciążenia
podatkowe, tym wyższym stawał się deficyt i vice versa. Jeszcze bardziej intrygujący
jest fakt, że aż w 10 krajach nie odnotowano związku między badanymi wskaźnikami. Taki wynik prowadzi do dosyć zaskakującego wniosku, zakładającego brak
zależności między podatkami powiększonymi o składkę na ubezpieczenia spoM. G. Woźniak, Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy, w: Nierówności społeczne w Polsce,
red. B. Kłos, J. Szymańczak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 9–46.
5 E. Mączyńska, Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny, „MAZOWSZE Studia Regionalne”
2014, nr 15, Analiza i Studia, s. 13–28.
6 Interpretację siły zależności oparto na następujących wartościach współczynnika: 0–20 brak zależności, 20–40 współzależność istnieje, ale jest słaba, 40–70 korelacja średnia, 70–90 zależność silna, inne
wpływy są niewyraźne, 90–100 bardzo mocna zależność.
4
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łeczne a deficytem. Deficyt musiał więc być determinowany gównie wydatkami
i dochodami innymi niż podatki powiększone o składkę.
W latach kryzysu zależność między obciążeniami o charakterze podatkowym
i deficytem wystąpiła natomiast w aż 26 krajach, a współczynnik Pearsona wynosił
od 0,24 do 0,87. Słabą i średnią korelację odnotowano aż w 22 krajach, silną zaś w 4.
Przy czym również w 4 przypadkach miała ona ujemny kierunek.
Badanie zależności między podatkami powiększonymi o składkę na ubezpieczenia społeczne a długiem, podobnie jak w przypadku badania zależności,
gdzie zmienną był deficyt, wskazało na znaczące zróżnicowanie ich kierunku
oraz istotności w poszczególnych krajach. W latach 1995–2007 korelacja wystąpiła w 23 krajach, a współczynnik Pearsona wynosił od 0,27 do 0,91. Dominowała
jednak korelacja średnia (11 przypadków). W 5 krajach odnotowano natomiast
zależność słabą i w takiej samej liczbie krajów zależność silną, a w 2 bardzo silną.
We wszystkich przedziałach istotności wystąpiły ujemne zależności: w II przedziale w 3 krajach, w trzech następnych przedziałach odnotowano po 2 kraje.
Aż w 9 krajach im wyższe były więc obciążenia podatkowe, tym mniejszy dług
publiczny i odwrotnie. Siłę i kierunek zależności między podatkami powiększonymi o składkę na ubezpieczenia społeczne a długiem sektora general government
przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Istotność i kierunek korelacji między obciążeniami i długiem
Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostatu (13.03.2016).

Z kolei w okresie kryzysu badana zależność miała miejsce w 20 krajach, a współczynnik Pearsona wynosił od 0,21 do 0,86. Dominowały kraje, w których wystąpiła średnia i silna zależność (po 8 w III i IV przedziale). Także w tym badaniu
w 6 przypadkach (po 2 w przedziale II, III i IV) kierunek korelacji był ujemny. Siłę
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i kierunek zależności między podatkami powiększonymi o składkę na ubezpieczenia społeczne a długiem, co zostało przedstawione na rysunku 2.

Kraje Unii Europejskiej

Rysunek 2. Istotność i kierunek korelacji między obciążeniami i długiem
Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostatu (13.03.2016).

Reasumując:
w obu badaniach, zarówno wtedy, gdy zmienną był deficyt, jak i wówczas, gdy
był nią dług, wpływ podatków i składki odnotowano w zbliżonej liczbie przypadków (odpowiednio 44 i 43);
• korelacja między obciążeniami podatkowymi ze składką na ubezpieczenia
społeczne a deficytem była jednak nieco słabsza niż w przypadku zależności,
w której drugą zmienną stanowił dług;
• w okresie koniunktury wpływ obciążeń na deficyt wystąpił tylko w 18, na dług
natomiast w 23 krajach;
• w latach kryzysu proporcje były odwrotne, korelacje obciążeń i deficytu odnotowano w 26, a długu w 20 krajach;
• w obu okresach więcej przypadków ujemnej korelacji dotyczyło wpływu obciążeń na dług publiczny (w obu okresach 15) niż na deficyt (w obu okresach 8).
Powyższe różnice niewątpliwie wymagają wyjaśnień. Rodzi się pytanie o to,
dlaczego na 28 państw tylko w 18, i to w okresie stosunkowo dobrej koniunktury,
odnotowano korelację między podatkami oraz składką a deficytem? Co więcej 8
z nich wskazywało na zależność słabą – co należy interpretować w ten sposób, że,
co prawda, współzależność istnieje, ale wpływ innych czynników niż podatków
powiększonych o składki na deficyt jest silniejszy. Najprawdopodobniej zadziałał tu tzw. efekt żarłoczności prowadzący do szybszego wzrostu wydatków niż
dochodów. W warunkach dobrej koniunktury wyższe dochody nie prowadziły
•
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do ograniczenia niedoborów, lecz zachęcały do obniżania podatków i zwiększania wydatków7. Nie można jednak wykluczać również ułomności, podważających
wiarygodność unijnej statystyki.
Zależność między tymi samymi kategoriami w okresie kryzysu wystąpiła
w 26 krajach, przy czym tylko w 4 przypadkach korelacja była słaba. W 22 związek między podatkami oraz składką a deficytem był zaś dość silny i silny. Ujemna
zależność wystąpiła w 4 krajach.
W celu wyjaśnienia tych kontrowersji badaniu poddano skumulowane zmiany
dochodów i podatków w okresie kryzysu. Będący jego wynikiem ubytek dochodów, wymagałby zmniejszenia wydatków. Tymczasem w okresie dekoniunktury
jest to bardzo trudne, a czasami wręcz szkodliwe z punku widzenia ich wpływu
na popyt i dynamikę PKB. Najczęściej więc rządy poszczególnych państw zwiększają wydatki, co przekłada się na występowanie deficytów. Narastające deficyty
w dłuższym okresie czasu prowadzą do tzw. pułapki zadłużeniowej.
Średni skumulowany wzrost wydatków w tym czasie w całej UE28 wynosił
3,3 pkt proc. PKB. Rozrzut zmian był jednak znaczący, poczynając od ich wzrostu o około 12 pkt proc. na Cyprze i w Finlandii, a kończąc na spadku udziału
o 3,3 pkt proc. w Rumunii i o 1 pkt proc. w Polsce. Skumulowana zmiana udziału
dochodów i podatków w pkt proc. PKB była dodatnia i wynosiła w latach 2008–2014
odpowiednio 1,2 pkt proc. i 0,7 pkt proc. Wyraźnie mniejsze było także zróżnicowanie tych zmian: od wzrostu ich udziału o 6 pkt proc. PKB w Grecji i około
5 pkt proc. w Słowacji, do spadku o prawie 3 pkt proc. w Szwecji i przeszło
2 pkt proc. w Polsce. Zmiany samych podatków były zbliżone do dochodów: od
skumulowanego wzrostu ich udziału o prawie 6 pkt proc. PKB w Grecji i o około
4 pkt proc. we Francji, do spadku o około 4 pkt proc. w Bułgarii i 3 pkt proc.
w Hiszpanii i Polsce.
Przytoczone powyżej dane świadczą:
• po pierwsze o tym, że rządy krajów UE w okresie kryzysu w różnym stopniu korzystały ze stymulacji fiskalnej, odwołując się do badań wskazujących
na różną skuteczność mnożników fiskalnych8;
• po drugie wyraźnie wskazują na mniejszą zmienność dochodów i podatków
w porównaniu z wydatkami publicznymi.

7 P. R. Lane, A. Tornell, Power, growth and voracity effect, “Journal of Economic Growth” 1996,
Boston.
8 A. Rzońca, Kryzys Banków Centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 333–387.
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W UE28 skumulowany średni wzrost udziału deficytu natomiast wynosił
2,1 pkt proc. PKB – był więc trzykrotnie większy niż podatków. W 13 państwach,
w których odnotowano spadek ich udziału w PKB, ujemna zmian podatków łącznie wynosiła 22,6 pkt proc. PKB. Jest to główna przyczyna występowania w większości państw średnio silnej i silnej korelacji. Składki na ubezpieczenia społeczne
podlegały znacznie mniejszym wahaniom. Skumulowana zmiana długu w latach
kryzysu wynosiła natomiast 25,8 pkt proc. PKB.
Nie wchodząc w szczegóły różnic definicyjnych długu publicznego, w sensie
ekonomicznym stanowi ona skumulowaną sumę deficytów 9. Z pewnym uproszczeniem można więc powiedzieć, że roczne przyrosty długu odpowiadają deficytowi sektora finansów publicznych. Wielkości te najczęściej się nie pokrywają się.
Jest to efekt wykorzystywania do finansowania deficytu nadwyżek z lat ubiegłych,
występowania zmian w stanie środków na rachunkach bankowych jednostek sektora publicznego, zmian zadłużenia zagranicznego wywołanych zmianami kursu
walutowego, finansowania deficytu środkami z prywatyzacji czy też finansowania
zobowiązań powstałych poza deficytem sektora.
Ten złożony układ zależności między obciążeniami podatkowymi powiększonymi o składkę na ubezpieczenia społeczne a długiem sektora general government
przedstawiają rysunki 3 i 4.
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Rysunek 3. Korelacyjny wykres rozrzutu 2007–1995
Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostatu (13.03.2016).

S. Miklaszewicz, Deficyt budżetowy w krajach strefy EURO, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2012, s. 32–60; A. Wojtyna, Polityka makroekonomiczna a cykl koniunkturalny – nowe nurty w teorii,
„Gospodarka Narodowa” 2003, nr 5–6, s. 17–18.
9
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Rysunek 4. Korelacyjny wykres rozrzutu 2014–2008
Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostatu (13.03.2016).

Wykresy te nie dają jednak podstaw do jednoznacznej interpretacji badanej
zależności. Pierwszy z nich wskazuje raczej na jej brak. Drugi zbliżony jest zaś do
słabej zależności ujemnej – co oznacza, że im wyższe są obciążenia podatkowe,
tym niższy przyrost długu publicznego i vice versa.
Następnie podjęto próbę analizy cech łączących i różniących kraje mieszczące się w IV i V przedziale istotności. Przy czym uwzględniono jedynie wybrane
miary, takie jak syntetyczny i nie pozbawiony wad, ale najczęściej stosowany miernik poziomu zamożności kraju, tj. PKB mierzony w PPS na osobę, dług publiczny
na osobę, wydatki i dochody publiczne na osobę, obrazujące funkcje alokacyjną
i redystrybucyjną państwa.
Powyższe badanie nie spełniło oczekiwań, a mianowicie nie dało podstaw do
wyjaśnienia, dlaczego w tych samych przedziałach istotności w obszarze badanych
zależności znalazły się kraje o bardzo zróżnicowanych poziomach rozwoju gospodarczego. Potwierdziło jedynie duże zróżnicowanie parametrów makroekonomicznych, będące wynikiem między innymi różnych polityk fiskalnych.
Tylko dwa kraje wystąpiły w dwóch najwyższych przedziałach istotności w obu
okresach cyklu: Finlandia i Chorwacja – kraje znacząco odmienne, jeśli chodzi
o poziom rozwoju, zadłużenia oraz dochodów i wydatków na osobę. PKB na osobę
mierzone siłą nabywczą w Finlandii jest dwukrotnie wyższe przy prawie 3‑krotnie
wyższym długu, 4‑krotnie wyższych wydatkach i przeszło 4,5‑krotnie wyższych
dochodach na osobę. Współczynniki korelacji w przypadku Finlandii wskazują
tak w okresie kryzysu, jak i dobrej koniunktury na występowanie silnej zależności. Jej dodatni kierunek oznacza, że im mniejsze obciążenia, tym mniejszy dług
jest w relacji do PKB i vice versa.
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Tabela 1. Podstawowe wielkości makroekonomiczne dla krajów z silną i bardzo silną
istotnością korelacyjną w latach 1995–2007
Badane
zmienne
X' ↔ Y

X' ↔ Y'

Współczynnik
korelacji

PKB w tys. PPS
na osobę

Dług na osobę
w tys. euro

Wydatki
na osobę

Dochody
na osobę

Malta

0,70

16,30

6,7

4,6

4,0

Hiszpania

0,91

19,70

8,8

6,9

6,7

Bułgaria

Kraje

–0,70

6,60

1,0

0,8

0,8

Malta

0,74

16,30

6,7

4,6

4,0

Finlandia

0,77

23,00

11,7

13,7

14,4

Estonia

0,78

12,30

0,3

2,5

2,7

Holandia

0,81

27,10

15,5

12,8

12,5

Hiszpania

–0,91

19,70

8,8

6,9

6,7

Chorwacja

–0,91

12,40

3,0

3,6

3,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat i Ameco (03.03.2016).

Tabela 2. Podstawowe wielkości makroekonomiczne dla krajów z silną i bardzo silną
istotnością korelacyjną w latach 2008–2014
Badane
zmienne

X' ↔ Y

X' ↔ Y'

PKB w tys. PPS
na osobę

Dług na osobę
w tys. euro

Wydatki
na osobę
w tyś. euro

Dochody
na osobę
w tyś. euro

Kraje

Siła korelacji

Portugalia

0,72

20,5

17,7

8,2

7,0

Czechy

0,77

21,5

5,7

6,4

5,9

Chorwacja

0,79

15,7

6,5

4,9

4,3

Łotwa

0,87

15,3

3,9

4,0

3,6

Belgia

0,75

30,8

34,8

18,3

17,0

Czechy

0,75

21,5

5,7

6,4

5,9

Włochy

0,83

26,5

32,2

13,6

12,6

Grecja

0,84

21,1

28,2

10,1

8,1

Finlandia

0,85

29,9

17,6

19,9

19,4

Węgry

–0,85

16,9

7,6

5,0

4,6

Litwa

– 0, 85

17,2

3,6

4,0

3,6

Francja

–0,85

17,2

26,7

17,7

16,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat i Ameco (3.03.2016).

W przypadku Chorwacji bardzo silna zależność wystąpiła między podatkami
i długiem, wskazując, że im mniejsze są obciążenia, tym większy staje się dług lub

Podatki w kontekście zrównoważonego rozwoju

283

odwrotnie w latach koniunktury. W okresie kryzysu natomiast silna zależność
wystąpiła jedynie między obciążeniami i deficytem, nie wykazując korelacji z długiem i zmieniając kierunek na dodatni.
Wobec braku podstaw do konkluzywnego wnioskowania, dotyczącego zależności między obciążeniami podatkowymi powiększonymi o składkę a długiem
publicznym, autor podjął próbę wykorzystania zdolności predykcyjnych krzywej Laffera10. Zmniejszenie obciążeń podatkowych zgodnie z mainstreamową jej
interpretacją powinno prowadzić do poszerzenia bazy podatkowej, zmniejszenia
deficytu i długu publicznego. Prawie powszechne występowanie deficytów w obu
fazach cyklu koniunkturalnego w omawianych latach poddaje w wątpliwość efektywność dokonanych obniżek obciążeń podatkowych.

Rysunek 5. Interpretacja korelacji X’ → Y’ przy wykorzystaniu krzywej Laffera

Próba wykorzystania krzywej Laffera do wyjaśnienia zależności między X’ i Y’
prowadzi do wniosku, że obniżanie X’ lub podwyższanie X’ jest tak długo „bezpieczne”, jak długo korelacja ta nie zmienia kierunku – co oznacza, że podatki
znajdują się w „obszarze bezpiecznego obciążenia podatkowego”.W sytuacji, gdy
zmniejszenie lub zwiększenie obciążeń prowadzi do wzrostu długu, obciążenia
te wchodzą w „obszar niedoboru”, względnie „obszar przeciążenia” podatkowego11.
Zależności między stopą opodatkowania, rozmiarami działalności gospodarczej a wpływami
podatkowymi wyjaśnia się najczęściej bazując na krzywej Laffera. Por. A. B. Laffer, M. A. Miles, International Economics in Integrated World, Scott Foresman and Co., Glenview 1982.
11 Szerzej wyniki badań omówiono w artykule: Model Laffera a dług sektora general government.
Por. W. Ziółkowska, Model Laffera a dług sektora general government, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Warszawa 2016, s. 9–28.
10
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Kraje, które przypisano do ww. trzech obszarów charakteryzują się bardzo różnym
obciążeniem podatkowym i różnym długiem – tak co do wysokości, jak i wzajemnych ich relacji oraz zmian – co może świadczyć o tym, jak dalece zindywidualizowane są warunki kształtowania „korzystnych” dla danego kraju w dłuższym
okresie czasu obciążeń podatkowych.
W 15 krajach, w których zarówno w okresie dobrej koniunktury, jak i kryzysu
odnotowano korelacje między podatkami powiększonymi o składkę a długiem, 11
znalazło się w „obszarze bezpiecznego obciążenia podatkowego”: Belgia, Czechy,
Dania, Niemcy, Grecja, Włochy, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania, Słowacja,
Portugalia. Cypr i Węgry weszły w „obszar niedoboru podatkowego”, a Austria
i Hiszpania w „obszar przeciążenia podatkowego”.
W przypadku wystąpienia ujemnej korelacji między obciążeniami a długiem
większe jest prawdopodobieństwo, że kraje te mogą znaleźć się w „obszarze niedoboru podatkowego” lub w „obszarze przeciążenia podatkowego”. Może to być
efekt zbyt niskich podatków, które nawet przy wzroście inwestycji oraz produkcji
nie poszerzają bazy podatkowej adekwatnie do kosztów dostarczanych przez państwo dóbr i usług publicznych, co prowadzi do wzrostu deficytu i długu. Podobny
efekt może również wywołać mało znacząca obniżka wysokich podatków, która
nie przekłada się na kompensujące spadek dochodów z tytułu tej obniżki poszerzenie bazy podatkowej i wzrost dochodów budżetowych, co w konsekwencji skutkuje nie spadkiem długu, a jego wzrostem.
Może to również oznaczać brak reakcji podmiotów gospodarczych i osób fizycznych na zmiany podatków, wynikające z niepewności warunków działania. Na
przykład inwestorzy przewidują, że stan gospodarki i jej zadłużenie jest tak znaczące, że po krótkotrwałym obniżeniu obciążeń nastąpi ich wzrost. Albo uważają,
że opodatkowanie jest tak wysokie, że aby zapobiec kurczeniu się gospodarki będzie
musiało być obniżone. Stopa podatkowa znajduje się wówczas na takim poziomie,
na którym dalsze jej podwyższanie lub obniżanie nie prowadzi do zmiany bazy
podatkowej lub zmienia ją, pogłębiając ujemne saldo i (lub) dług.
Przeprowadzone badanie niewątpliwie nie wyczerpuje złożoności problematyki dotyczącej zależności między podatkami powiększonymi o składki a deficytem oraz długiem. Potwierdza jednak, że nie każde obniżenie obciążeń generuje
wyższą skłonność podmiotów do oszczędzania, inwestowania, wzrostu produkcji i poszerzenia bazy podatkowej. W realnych procesach gospodarczych zmiany
stóp podatkowych mierzone zarówno dochodami publicznymi, jak i aktywnością
gospodarczą oraz będące ich wynikiem saldo oraz dług sektora general government
są efektem bardzo wielu, często różnokierunkowo działających oraz zmiennych
w czasie i przestrzeni czynników. Zależą one między innymi od: poziomu podat-
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ków w punkcie wyjścia, reakcji podmiotów gospodarczych i ludzi na ich zmiany,
stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych gospodarki, dostępu do kredytu
i jego ceny oraz skłonności do inwestowania i oszczędzania, rozwoju rynku finansowego, koniunktury na rynkach światowych oraz konkurencyjności oferty eksportowej danej gospodarki, tradycji, mentalności obywateli i sprawności aparatu
skarbowego, stopnia zglobalizowania procesów gospodarczo-społeczno-politycznych.

4. Podsumowanie
Autor zakłada, że podatki oddziałują na zrównoważony rozwój państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez dwa kanały:
–– bezpośredni, a zatem poprzez ich strukturę i konstrukcję, a przede wszystkim
wysokość stawek podatkowych;
–– pośredni, tj. poprzez deficyt i dług publiczny.
Na podstawie tego podziału weryfikacji poddana została hipoteza zakładająca,
że zmiany w podatkach w ciągu ostatnich 20 lat nie tworzą wystarczająco korzystnych warunków dla osiągania wyższego poziomu rozwoju przy zachowaniu równowagi gospodarczej, społecznej i ekologicznej w oparciu o ład etyczno-moralny.
W ramach prowadzonych przez autorkę badań relatywnie mniej uwagi poświęcono kanałowi bezpośredniemu. Zwrócono jednak uwagę na zmniejszenie wydajności podatkowej państwa głównie, lecz nie jedynie, poprzez zmiany stawek
podatkowych, uszczuplenia podatkowe wywołane międzynarodową optymalizacją podatkową. Ponadto poprzez zmniejszenie progresji i zwiększenie znaczenia
podatków pośrednich wpłynęły one na pogłębienie nierówności dochodowych.
W trzeciej części artykułu odwołano się do założeń triangulacji metodologicznej, stosując różne metody badawcze w celu weryfikacji związków między podatkami a deficytem i długiem. Wykorzystano więc współczynnik korelacji liniowej
Pearsona, prezentację graficzną istotności i kierunku współczynnika, korelacyjne
wykresy rozrzutu, krzywą Laffera i analizę jakościową. Przeprowadzone badania
nie dają jednak podstaw do konkluzywnego i satysfakcjonującego wnioskowania.
To, co można stwierdzić z całą stanowczością, to prowadzenie przez kraje członkowskie bardzo różnych polityk fiskalnych, w różnym stopniu odwołujących się do
podatków jako instrumentów dyskrecjonalnej polityki fiskalnej w poszczególnych
fazach cyklu koniunkturalnego. Podatki z różną intensywnością i w odmiennych
kierunkach oddziałują na deficyt i dług publiczny. Kraje o odmiennych poziomach
zamożności, redystrybucji dochodowej, alokacji wydatkowej i zadłużeniu osiągają bardzo zbliżone współczynniki korelacji. Przeprowadzone badania świadczą
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również o tym, jak dalece zindywidualizowane są warunki kształtowania się adekwatnych dla zrównoważonego rozwoju danego kraju w dłuższym okresie czasu
obciążeń podatkowych.
Otrzymane wyniki badania należy interpretować z ostrożnością, uwzględnione w kategorie są bowiem wielostronnie uwarunkowane. Nie mniej wyniki
badań statystycznych i analizy opisowej wskaźników upoważniają do stwierdzenia, że cel artykułu został zrealizowany, ale jego weryfikacja wymaga kontynuacji
badań. Zasadna wydaje się być szczegółowa analiza zmian w strukturze podatków w minionym dwudziestoleciu oraz zbadanie ich wpływu na miary zrównoważonego rozwoju – co z kolei nie jest łatwe ze względu na ograniczony dostęp do
danych statystycznych i ich porównywalność.
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POLSKIE DOŚWIADCZENIA W FINANSOWANIU
DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

1. Wprowadzenie
Wyzwania, przed którymi stają obecnie podmioty gospodarcze, są dla nich niezwykle trudne. Nieustannie dokonujące się zmiany otoczenia wpływają na życie
i rozwój przedsiębiorstw.
Analiza stopnia zaawansowania globalizacji wykazuje, że najbardziej zglobalizowanym rynkiem stał się rynek finansowy.
Jego deregulacja i liberalizacja przepływu kapitału stworzyły warunki zupełnie nowego funkcjonowania gospodarek. Współcześnie firmy mogą transferować
kapitał z jednego końca świata na drugi, poszukując najbardziej korzystnych inwestycji. Światowy rynek finansowy wiąże się jednak z dużą niepewnością, niestabilnością i skłonnością do kryzysów1.
W powyższych warunkach finansowanie działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, staje się niekiedy niemożliwe. Skala finansowania, wymogi
w dziedzinie ratingu, a także instrumenty wykorzystywane na międzynarodowym rynku kapitałowym i pieniężnym nie są dostosowane do profilu ich potrzeb.

E. Frejtag-Mika, Spór o drogi wyjścia z pułapki płynności i deflacji, w: Makroekonomia gospodarki
Polski na tle Unii Europejskiej, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2014, nr 3 (303),
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91.
1
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2. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw zależą od wielu czynników,
m.in. od pozycji spółki w branży, jej historycznych uwarunkowań, sukcesów rynkowych oraz fazy rozwoju. Kategoryzacja źródeł finansowania jest powszechnie
znana: wyróżnia się tu kapitał własny, finansowanie przez tzw. uwalnianie kapitału rzeczowego poprzez sprzedaż majątku i fundusz amortyzacyjny oraz finansowanie obce, w którym wiodącą rolę odgrywa kredyt bankowy, leasing, kredyt
handlowy oraz factoring. Możliwości pozyskania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa są jednak bardzo zróżnicowane w zależności od ich wielkości.
W mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach dostęp do źródeł finansowania stanowi jedną z najpoważniejszych barier rozwoju. Jest ona związana przede
wszystkim z wciąż wysokim kosztem i trudnymi do spełnienia przez przedsiębiorców warunkami pozyskania finansowania dłużnego, w tym zwłaszcza z brakiem
możliwości przedstawienia odpowiednich zabezpieczeń. Wynika to z tego, że istniejący system funduszy jest słaby i niekompletny. Brakuje funduszy ryzyka (venture
capital) inwestujących w małe projekty. Tak więc finansowanie powstania i działalności tych przedsiębiorstw staje się poważnym determinantem. Przedsiębiorca,
by sprawnie funkcjonować, potrzebuje znacznego kapitału, niezbędnego zarówno
na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy chce poszerzyć
jej zakres. Co prawda, banki przedstawiają przedsiębiorcom szeroką ofertę kredytową, problemem jest jednak to, że oferta ta pozostaje praktycznie niedostępna dla
firm, które dopiero powstały. Przedsiębiorstwa takie nie mają bowiem swojej historii, a to dla banków jest niemal równoznaczne z brakiem zdolności kredytowej2.
W stosunku do mikroprzedsiębiorców, nawet już działających na rynku jako
osoby fizyczne, banki podchodzą ze szczególną ostrożnością, głównie dlatego, że
ustalenie ich zdolności kredytowej jest szczególnie trudne.
Dlatego też małe firmy, szczególnie mikroprzedsiębiorcy, tradycyjnie bazują
na własnych środkach finansowych lub środkach pozostających w dyspozycji
rodziny i przyjaciół.
Osobie fizycznej zdecydowanie trudniej jest korzystać z bardziej rozwiniętych
narzędzi rynku finansowego. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że mikroprzedsiębiorca, nie dysponując środkami na zatrudnienie specjalistów, zdany jest na siebie.

Zob. ujęcie statystyczne w: E. Frejtag-Mika, Konkurencyjność polskich mikroprzedsiębiorstw,
w: Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku; Czynniki wzrostu, PWE, Warszawa 2015, s. 31.
2
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Tym samym więc mikroprzedsiębiorcy często korzystają z kredytów (pożyczek)
zaciągniętych prywatnie, np. w formie tzw. kredytu odnawialnego w ramach własnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, niezwiązanego z prowadzoną
działalnością. Uzyskać je w bankach jest stosunkowo łatwo, a często okazują się
tańsze od kredytów gospodarczych.
Coraz więcej przedsiębiorców, skłonnych do ryzyka, zaciąga pożyczkę prywatną
(cywilną) od funkcjonującego na rynku przedsiębiorcy (nie banku). Pożyczka taka
wiąże się na ogół z wyższym niż w banku oprocentowaniem.
Pewną alternatywą dla mikroprzedsiębiorcy stają się kredyty udzielane przez
Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych. Oferta funduszy pożyczkowych
kierowana jest do mikro i małych firm. Można wyróżnić trzy grupy firm, które
najczęściej są klientami funduszy pożyczkowych:
–– firmy jedno-, dwuosobowe, w początkowej fazie rozwoju. Firmy te nie posiadają historii kredytowej. Ich obroty rocznie nie przekraczają 200 tys. zł. Dla
tych firm pożyczka z funduszy jest praktycznie jedyną możliwością pozyskania kapitału,
–– firmy zatrudniające średnio 5 osób, prowadzące działalność na lokalnym rynku
średnio około 2 lata i obrotami w przedziale 200 tys. –1 mln zł,
–– małe przedsiębiorstwa zatrudniające 15–20 osób, o obrotach do 10 mln zł
i działających od 5 lat.
O pożyczkę z funduszy starać się może firma prowadząca działalność gospodarczą lub taka, która dopiero ją rozpoczyna. Czas oczekiwania na wypłatę pożyczki
trwa średnio 7–30 dni. Fundusze wymagają jednak zabezpieczenia o wartości co
najmniej 100% kwoty pożyczki. Najczęściej jest to weksel in blanco oraz poręczenie.
Niezależnie od przyczyn leżących po stronie banków i innych instytucji kredytujących również mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają opory przed zaciąganiem kredytów, głównie ze względu na:
–– wysokość wymaganych zabezpieczeń,
–– wysokość oprocentowania kredytów,
–– niechęć banków do udzielania kredytów MSP wynikająca z wyższego ryzyka,
–– brak atrakcyjnej oferty dla MSP,
–– wysokość prowizji,
–– biurokrację związaną z aplikowaniem o kredyt.
Innym problemem ekonomicznym, z którym musi uporać się mikroprzedsiębiorca, jest dochodzenie roszczeń – liczba formalności, które w Polsce trzeba spełnić w dochodzeniu wymagalnych roszczeń wynosi według OECD średnio 100 dni
i należy do najwyższych w świecie. Powoduje to, że mikroprzedsiębiorcy z uwagi
na czas i koszty nie występują z roszczeniami na drogę sądową.
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Bezsilność państwa przejawia się także w sferze egzekucji wymagalnych roszczeń. Dotyczy to zwłaszcza egzekucji komorniczych, które trwają zbyt długo
i są nieefektywne.

3. Znaczenie rynków finansowych w rozwoju
podmiotów gospodarczych
Ostatnie dekady wykazały powtarzającą się destabilizację na rynkach finansowych, co miało „przełożenie” na realną sferę gospodarki. Zależność pomiędzy tymi
rynkami a wzrostem gospodarczym była od dawna przedmiotem badań wielu autorów, często kontrowersyjnych w swojej ocenie. J. Schumpeter3 twierdził, że sprawnie
funkcjonujący system finansowy, pobudzając innowacje technologiczne, sprzyja
wzrostowi. Podobnie uważali B. S. Bencivenga i R. Starr4. Według J. Hicksa5, system finansowy sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw poprzez umożliwienie pozyskiwania kapitału. M. Obstfeld6 również zwraca uwagę na wyraźną zależność między
rozwojem rynku finansowego a kondycją przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o wysokich wskaźnikach ekonomicznych. Różni autorzy7 wskazują na ścisły związek
między rynkiem finansowym (w szczególności kapitałowym) a szansą na zakładanie firm przez osoby fizyczne oraz zwiększaniem inwestycji w firmach już istniejących poprzez intensyfikację i finansowanie najkorzystniejszych możliwości
biznesowych, mobilizowanie oszczędności i alokowanie kapitału. Ponadto rynek
finansowy umożliwia zdywersyfikowanie ryzyka. Ryzyko wpisane jest w każdy
rodzaj działalności gospodarczej. Bardzo ważnym elementem ryzyka inwestowania na rynku kapitałowym jest ryzyko rynkowe, łączące się z określoną sytuacją
gospodarczą, podlegają ciągłym zmianom. Jest to zwłaszcza widoczne na międzynarodowym rynku finansowym (MRF), będącym miejscem zarówno zawierania
transakcji finansowych w postaci tradycyjnych oraz nowych instrumentów finansowych, jak i przeprowadzania interwencji walutowych. Powszechnie uważa się,
że MRF zawiera międzynarodowy rynek walutowy, rynek pieniężny, rynek kapiJ. Schumpeter, The theory of Economics Development, Harward Uniwersity Press, Cambridge 1912.
B. S. Bencivenga, R. Starr, Equity Markets, Transactions Costs and Capital Acumulation: An Illustration, “World Bank Economic Review” 1996, no. 10.
5 J. Hicks, The Theory of Economic History, Clarendon Press, Oxford 1969.
6 M. Obsfeld, Risk-sharing, Global Diversification and Growth, “American Economic Review” 2009,
no. 5.
7 L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales, Does Local Financial Development Matter?, “The Quarterly
Journal of Economics” 2004, no. 3.
3
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tałowy (akcje, obligacje, kwity depozytowe) oraz rynek finansowych instrumentów pochodnych.
Podmioty gospodarcze, szukając najkorzystniejszych źródeł sfinansowania swojej działalności inwestycyjnej, coraz większą uwagę przywiązują do międzynarodowego rynku kapitałowego (MRK), który oferuje często większe możliwości niż
lokalny rynek finansowy. Ponadto MRK stanowi „konkurencję” dla kredytu bankowego oraz dla krajowego rynku dłużnych papierów wartościowych, który bywa
zbyt „płytki”, nie mogąc wchłonąć w krótkim okresie czasu dużej emisji. Tak więc
międzynarodowy rynek kapitałowy stał się w ostatniej dekadzie interesującą alternatywą w finansowaniu przedsiębiorstw wobec innych źródeł pozyskania kapitału.

4. P
 olskie doświadczenia w finansowaniu
przedsiębiorstw
Przedstawiona wyżej zasada dotyczy również przedsiębiorstw polskich. Jednym ze sposobów zdobywania kapitału przez sektor prywatny jest emisja obligacji
międzynarodowych rozpoczęta w 1996 r. Początkowo obligacje emitowały banki,
a następnie instytucje niebankowe. Powołując się na B. Puszer8, pierwszym polskim podmiotem, który dokonał emisji euroobligacji 3‑letnich, był BRE SA. Emisję przeprowadzono w kwietniu 1996 r. na kwotę 50 mln USD, oprocentowanie
ustalono na poziomie Libor + 1%. Również emisję 3‑letnią w 1996 r. przeprowadził
Bank Handlowy SA, na kwotę 100 mln USD, z oprocentowaniem stałym w wysokości 7%. Natomiast pierwszym podmiotem pozabankowym, który wyemitował
euroobligacj była nowosądecka firma Optimus SA, która wyemitowała 5‑letnie
obligacje zamienne o wartości 30 mln USD. W 1996 r. euroobligacje wyemitowały
następujące podmioty: PTC – 7‑letnie obligacje o wartości 130 mln USD, Polski
Bank Rozwoju – 3‑letnie obligacje na kwotę 50 mln USD. Pod koniec lat 90. XX w.
na krajowe inwestycje środki pozyskiwały głównie duże firmy telekomunikacyjne
z TP SA na czele. Należy podkreślić, że te emisje w większości były jednak niewielkie, średnio o wartości 200 mln USD. Do roku 2000 przeważały emisje dokonywane
w dolarach USD, tylko sporadycznie przeprowadzano emisje w DEM lub EUR,
po 2000 r. większość emisji została przeprowadzona w EUR. Obligacje międzynarodowe polskiego sektora prywatnego najczęściej mają 5-, 7- i 10‑letnie terminy
B. Puszer, Międzynarodowy rynek kapitałowy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, w: Nowe
wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych, red. J. Więcławski, J. Fila, CeDeWu, Warszawa
2015, s. 20–21.
8
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zapadalności. W latach 2000–2007 na rynku międzynarodowym emisji dokonali:
Netia Telekom, Vox Industrie, ERA GSM – PTC, Netia Holding, Bank Milenium,
Elektrownia Turów, BRE Bank, TVN SA, TP SA, Bank BPH, Zlomrex International Finance, Getin Finance Pic. W tych latach można było zaobserwować wzrost
zainteresowania emisjami polskich podmiotów na rynkach międzynarodowych.
Temu trendowi sprzyjała także stabilizacja, umacnianie się złotego oraz stosunkowo niskie oprocentowanie na rynku europejskim. Rekordowym rokiem był rok
2001, kiedy to polskie podmioty sprzedały obligacje międzynarodowe na kwotę
około 2 mld EUR. Tabela 1 przedstawia emisje obligacji międzynarodowych polskich podmiotów, znajdujące się w obrocie na rynkach międzynarodowych.
Od lat 90. około 30 spółek z powodzeniem sprzedało swoje obligacje na rynku
międzynarodowym. W ostatnich latach jednym z najbardziej aktywnych emitentów na tym rynku jest PKO BP, który w ramach programu EMTN emituje różne
transze w walutach obcych. Większość z dokonanych emisji była i jest plasowana
na rynku europejskim, głównie w Londynie i Luksemburgu. Część z nich jest
przedmiotem obrotu pozagiełdowego, niektóre są natomiast notowane na giełdzie
londyńskiej i luksemburskiej.
Tabela 1. Emisja polskich podmiotów prywatnych na rynkach zagranicznych
(stan 30.09.2012)
Emitent

Data emisji

Zapadalność
Wartość
(lata)
emisji (mln)

Oprocentowane
6%

Organizator
Barcalays Bank PLC, ING
Bank N. V. Oddział Londyn,
Raiffeisen Bank International
AG

BOS Finance AB

Maj 2011

5 lat

250 EUR

BRE Bank

Marzec 2007

10 lat

400 CHF

BRE Bank

Grudzień
2006

Perpetual

80 CHF

BRE Bank

Styczeń 2008

Perpetual

170 CHF

BRE Bank

Czerwiec
2008

Perpetual

90 CHF

Cyfrowy Polsat
Finance AB

Kwiecień
2011

7 lat

350 EUR

Eileme 1 AB

Luty 2012

8 lat

201 USD

14,25%

Credit Agricole, Deutsche
Bank, Royal Bank od
Scotland, Société Generale

Eileme 2 AB

Luty 2012

8 lat

542,5 USD

11,75%

Credit Agricole, Deutsche
Bank, Royal Bank od
Scotland, Société Generale

Libor 3M +?

7,125%

Credit Agricole CIB, Citigroup,
RBS
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Emitent

Data emisji

Zapadalność
Wartość
(lata)
emisji (mln)

Oprocentowane

Organizator

Eileme 2 AB

Luty 2012

8 lat

500 USD

11,625%

Credit Agricole, Deutsche
Bank, Royal Bank od
Scotland, Société Generale

Koleje
Mazowieckie
Finance AB

Marzec 2011

5 lat

100 EUR

6,75%

Standard Bank Pic,
Espirito Santo Investment
Bank, Polski Bank
Przedsiębiorczości

PGNIG Finance
AB

Luty 2012

5 lat

500 EUR

4%

PKO Finance AB

Październik
2010

5 lat

800 EUR

3,733%

HSBC, Société Generale

PKO Finance AB

Wrzesień
2012

3 lata

500 EUR

2,536%

Citibank Europa

PKO Finance AB

Lipiec 2011

5 lat

250 EUR

3,583%

Citibank Europa

PKO Finance AB

Lipiec 2012

10 lat

50 EUR

4%

Citigroup

PKO Finance AB

Wrzesień
2012

10 lat

1000 USD

4,63%

Citigroup

Polish Télévision
Holding (TVN)

Listopad
2010

7 lat

260 EUR

Polskie Koleje
Państwowe SA

Październik
2010

5 lat

180 EUR

5,75%

Goldman Sachs International,
Raiffeisen Bank International
AG

TP SA
Eurofinance
France SA

Lipiec 2009

5 lat

200 EUR

6%

Société Generale
Corporation & Investment
Banking, Barclays Capital

TP SA
Eurofinance
France SA

Maj 2009

5 lat

500 EUR

6%

Société Generale
Corporation & Investment
Banking, Barclays Capital

TVN

Listopad
2003

10 lat

235 EUR

9,5%

JP Morgan

TVN Finance
Corporation
II AB

Listopad
2009

8 lat

553 EUR

10,75%

TVN Finance
Corporation
III AB

Listopad
2010

8 lat

175 EUR

7,875%

Nomura, JP Morgan,
Deutsche Bank

Zlomrex
International
Finance

Luty 2007

7 lat

170 EUR

8,5%

Detsche Bank >

11%

Nomura J. P Morgan,
Deutsche Bank

JP Morgan, nomura, Credit
Agricole CIB

Źródło: B. Puszer, Międzynarodowy rynek kapitałowy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, w: Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych, red. J. Więcławski, J. Fila, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 21.
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Polskie doświadczenia obejmują także udział polskich spółek na rynku kwitów
depozytowych, głównie w ramach tzw. programów ADR-ów i GDR-ów. Rozróżnia się (kryteria geograficzne) narodowe i globalne kwity depozytowe. Najbardziej
znanym ADR jest instrument wydawany w USA, służący zagranicznej spółce do
zamiany akcji w amerykańskie papiery wartościowe denominowane w USD. Według
stosowanych reguł, bank depozytowy występujący w imieniu potencjalnego inwestora ADR, staje się nabywcą akcji spółki spoza USA, przechowując je w banku
powiernika, a następnie emituje denominowane w USD kwity (akcje uznawane
są przez US Securities and Exchange Commision – w skrócie SEC). Obrót nimi
może być alokowany tylko w USA, a dywidendy są wypłacane w USD.
Globalne kwity depozytowe (GDR) uczestniczą w dwóch lub kilku rynkach
jednocześnie (USA, Europa). Najczęściej są denominowane w USD lub EURO.
Emisja GDR ma często strukturę pajęczynową, np. jedną transzę mogą otrzymać
inwestorzy niebędący rezydentami USA oraz spoza kraju emitenta i jest ona przedmiotem obrotu, np. na giełdzie londyńskiej, a druga transza planowana jest w USA
w postaci emisji prywatnej9.
Tak więc kwity depozytowe są zbywalnymi dokumentami reprezentującymi
prawo własności papierów wartościowych, głównie akcji, które zostały dopuszczone do obrotu publicznego na zagranicznym rynku kapitałowym, właściwym
dla siedziby spółki10. Nabywcom kwitów przysługują te same prawa majątkowe
oraz korporacyjne, co nabywcom akcji.
Współcześnie na światowym rynku kwitów depozytowych funkcjonują dwa
centra: ADR występują na rynku amerykańskim, GDR zaś na rynku brytyjskim.
Europa dokonuje obrotu kwitami w Luksemburgu, Frankfurcie, Wiedniu i Berlinie.
Polska posiada doświadczenia w obrocie na rynku kwitów depozytowych od
1995 roku – Skarb Państwa sprzedał wtedy na rynkach zagranicznych część udziałów
Banku Gdańskiego. Program kwitów depozytowych z udziałem polskich podmiotów, według cytowanej wcześniej B. Puszer, przedstawiał się następująco (tabela 2).
Należy zwrócić uwagę na to, że kwity depozytowe polskich spółek mieszczą się
zaledwie w 5% wyemitowanych papierów, z czego można wnioskować, że kierują
się one głównie, na co pozwala im „siła” ekonomiczna, względami prestiżowymi
i marketingowymi, chociaż występuje tu na pewno asekuracja w przypadku ryzyka
wycofania się zagranicznych inwestorów z polskiego rynku.
9 Światowy rynek kapitału. Wybrane zagadnienia, red. G. Kozuń-Cieślak, Difin, Warszawa 2012,
s. 149.
10 A. Marszk, Emisja kwitów depozytowych jako źródło finansowania przedsiębiorstw z krajów BRIC,
„Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1, Uniwersytet Gdański, s. 245.
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Tabela 2. Programy kwitów depozytowych z udziałem polskich podmiotów
(stan 31.03.2014)
Nazwa spółki

Branża

Data debiutu
Maj 2013

Bank
depozytowy

Stosunek kwitów
do liczby akcji

BNY

2:1

Alior Bank

Bankowość

Asseco Roland

Sprzęt komputerowy Marzec 2010

BNY

1:1

Bank Polska Kasa Opieki
– 144A

Bankowość

Październik 2000

BNY

1:1

Bank Polska Kasa Opieki
– Reg. S

Bankowość

Październik 2000

BNY

1:1

Bank Handlowy W Warszawie
– 144A

Bankowość

Czerwiec 1997

BNY

1:1

Bank Handlowy W Warszawie
– Reg. S

Bankowość

Czerwiec 1997

BNY

1:1

Bank Millennium –144A

Bankowość

Lipiec 1997

BNY

1:15

Bank Millennium – Reg. S

Bankowość

Lipiec 1997

BNY

1:15

Bank Polska Kasa Opieki
–144 A

Bankowość

Październik 2000

BNY

1:1

Bank Polska Kasa Opieki
– Reg. S

Bankowość

Październik 2000

BNY

1:1

Bank Zachodni

Bankowość

Kwiecień 2009

BNY

5:1

Boryszew

Przemyśl chemiczny

Styczeń 2009

BNY

1:10

BRE Bank

Bankowość

Marzec 2009

BNY

20:1

Budimex

Budownictwo

Styczeń 2009

BNY

1:1

CCC S. A.

Handel

Czerwiec 2013

BNY

2:1

Cyfrowy Polsat

Media

Sierpień 2012

BNY

1:4

Echo Investment

Inwestycyjno-deweloperska

Styczeń 2009

BNY

1:20

Enea SA

Energia

Sierpień 2012

BNY

1:4

Eurocash S. A.

Handel

Marzec 2013

BNY, CIT

1:1

Europejski Fundusz
Leasingowy – 144A

Leasing

Luty 2000

DB

2:1

Getin

Finanse

Marzec 2009

BNY

1:10

Globe Trade Centre

Inwestycyjno-deweloperska

Styczeń 2009

BNY, DB

1:2

Grupa ADV

Media

Styczeń 2012

BNY

1:1

Grupa Azoty

Przemysł chemiczny

Czerwiec2013

BNY

2:1

Grupa Kety

Przemysł metalowy

Styczeń 2009

BNY

1:1

Grupa Lotos

Paliwa

Marzec 2009

BNY

1:4
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Nazwa spółki

Branża

Data debiutu

Bank
depozytowy

Stosunek kwitów
do liczby akcji

Jastrzębska Spółka Węglowa

Górnictwo

Maj 2013

BNY

2:1

LPP

Handel

Maj 2013

BNY

200:1

Lubelski Węgiel Bogdanka

Górnictwo

Maj 2013

BNY

2:1

Orange Polska S. A. – 144A

Telekomunikacja

Listopad 1998

BNY

1:1

Orange Polska S. A. – Reg. S

Telekomunikacja

Listopad 1998

BNY

1:1

Orbis –144A

Wypoczynek

Listopad 1997

BNY

1:1

Orbis 1 Reg. S

Wypoczynek

Listopad 1997

BNY

1:1

PBG

Przemysł

Styczeń 2009

BNY

5:1

PGE Polska Grupa
Energetyczna

Energia

Październik 2011

BNY, CIT

1:2

PKO Bank Polski

Bankowość

Styczeń 2009

BNY

1:1

Polska Grupa
Farmaceutyczna

Farmaceutyka

Styczeń 2009

BNY

1:1

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA

Górnictwo
i gazownictwo

Kwiecień 2009

BNY

1:10

Powszechny Zakład
Ubezpieczeń

Ubezpieczenia

Listopad 2011

BNY

10:1

Stalexport – 144A

Metale

Lipiec 1998

BNY

1:1

Stalexport – Reg. S

metale

Lipiec1998

BNY

1:1

Sygnity

Informatyka

Styczeń 2009

BNY

1:2

Synthos

Przemysł chemiczny

Maj 2013

BNY, DB

1:10

Tauron Polska Energia

Energia

Lipiec 2012

BNY

1:10

TVN SA

Media

Sierpień 2012

BNY

1:5

Źródło: B. Puszer, Międzynarodowy rynek kapitałowy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, w: Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych, red. J. Więcławski, J. Fila, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 25.

Pokusa prognozy emisji kwitów depozytowych przez polskie spółki jest bardzo
duża, aczkolwiek może być obarczona znacznym błędem. Zauważa się bowiem z jednej strony wzrost trendu w tym względzie, z drugiej zaś zamykanie emisji kwitów.
W warunkach ewentualnej niestabilności gospodarczej w Polsce kwity depozytowe mogą stać się mocnym atutem przy pozyskiwaniu pożądanego kapitału.
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PIERWSZA EMISJA OBLIGACJI W EURO
KIEROWANA DO INWESTORÓW
INDYWIDUALNYCH NA RYNKU CATALYST
– CASE STUDY CREAMFINANCE POLAND

1. Wprowadzenie
Można z powodzeniem zaryzykować stwierdzenie, że tradycją polskiej gospodarki jest nadal duży problem pozyskiwania przez przedsiębiorstwa kapitału finansującego rozwój. Głównym jego źródłem w naszym kraju jest kredyt bankowy,
który odpowiada za około 80% zapotrzebowania na środki finansowe podmiotów
gospodarczych. Treść obowiązujących w bankach procedur kredytowych w znacznym stopniu powiązana jest z ciągłą wizją ryzyka kredytowego. Asekuracja bankowców podtrzymywana jest również dyrektywami unijnymi, przekładającymi się
na kolejne rekomendacje, które w gruncie rzeczy wzmacniają wymogi określające
dostępność kredytów. W konsekwencji przekłada się to na jego cenę, w dużym stopniu odzwierciedlaną przez stopę procentową. Waga tego problemu jest oczywiście
proporcjonalna do wielkości oraz charakteru przedsiębiorstwa i można to odnieść
do stale aktualnej formuły: „mniejsza firma – większy kłopot kapitałowy”.
Problem dostępności kapitału wynika m.in. z charakteru branży, w której
działa przedsiębiorstwo. Do takich należą firmy pożyczkowe, w przypadku których stawiane przez banki wymogi dotyczą zabezpieczeń, będących tym wypadku
jest przede wszystkim zastawem na portfelu wierzytelności z tytułu udzielonych
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pożyczek. Takich zabezpieczeń jednak bankowcy nie akceptują. W efekcie firmy
pożyczkowe stale poszukują innych źródeł finansowania, wśród których stosunkowo
dużym zainteresowaniem cieszy się emisja obligacji kierowana na rynek Catalyst.
Warto przy tym dodać, że w ramach tych możliwości poszukuje się rozwiązania,
do których należy emisja obligacja denominowana w euro.
Opracowanie ma na celu określenie realnej szansy pozyskiwania w Polsce kapitału na drodze emisji obligacji denominowanych w walucie obcej. Punktem wyjścia
będzie przykład tu spółki pożyczkowej Creamfinance Poland, która podjęła próbę
wyemitowania na rynku Catalyst obligacji denominowanych w euro. Jest to również okazja do znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu tego rodzaju
papiery dłużne mogą stać się w zasobach gospodarczych Polski realnym instrumentem wspierającym działalność i rozwój przedsiębiorstw.

2. Rola kapitału w przedsiębiorstwie
Każde przedsiębiorstwo, aby finansować swoje potrzeby, potrzebuje niezbędnego kapitału. Przez kapitał rozumie się fundusze powierzone przedsiębiorstwu
przez jego właścicieli i wierzycieli1. Decyzje dotyczące struktury kapitału zalicza
się do kluczowych obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Odpowiedni
dobór źródeł finansowania decyduje nie tylko o poziomie dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa, lecz w świetle dynamicznych i częstych zmian zachodzących w otoczeniu także o jego przetrwaniu2.
Ujmując kwestię kapitału w sposób tradycyjny należy wyróżnić dwie jego zasadnicze kategorie: kapitał własny oraz kapitał obcy3. Kapitał pochodzący od wierzycieli odgrywa współcześnie coraz większą rolę. Cechą charakterystyczną kapitału
obcego jest to, że jest on udostępniany firmie na ściśle określony czas w zamian za
cenę, jaka jest wyrażona głównie w wysokości stopy procentowej. Taki stan rzeczy
działa spełnia funkcję tarczy podatkowej, ponieważ odsetki od kapitału obcego
obniżają podstawę opodatkowania. Jednocześnie odsetki z tytułu użytkowania
1 A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 14.
2 W. Rogowski, M. Lipski, Wybrane aspekty struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce, w: Struktura
kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, red. J. Grzywacz,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 11.
3 J. Grzywacz, Kredyt w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, w: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, red. J. Grzywacz,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 51.
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kapitału obcego są bezwzględnie wymagalne i przedsiębiorstwo musi je uiszczać
niezależnie od swojej sytuacji finansowej. Ważną kwestią w kontekście kapitału
obcego jest to, że wraz ze wzrostem jego poziomu w przedsiębiorstwie zwiększa się
ryzyko finansowe, a co za tym idzie, rośnie także koszt kapitału obcego.
Biorąc pod uwagę kwestię kapitału obcego w przedsiębiorstwie, najrozsądniejszym podziałem tego typu środków jest rozróżnienie kapitału obcego krótkoi długoterminowego. Do kapitału dłużnego krótkoterminowego zaliczamy kredyty
kupieckie, zobowiązania odnawialne, pożyczki oraz stosunkowo rzadko wykorzystywane krótkoterminowe papiery dłużne. Do kapitału długoterminowego włączamy natomiast przede wszystkim kredyty o zapadalności powyżej roku, emisje
obligacji, leasing, środki z funduszy pomocowych oraz różnego rodzaju dotacje4.
Warto zdawać sobie sprawę, że dla wielu przedsiębiorstw podstawowym źródłem
kapitału obcego jest kredyt. W praktyce gospodarczej najbardziej popularnym
sposobem wspierania płynności jest zaciąganie kredytu obrotowego w rachunku
bieżącym. Obszerne zasady funkcjonowania kredytów obrotowych zostały zaprezentowane m.in. w monografii J. Grzywacza zatytułowanej Współpraca przedsiębiorstwa z bakiem5. Istota kredytu polega na przesunięciu siły nabywczej od
wierzyciela do dłużnika, za co wierzyciel otrzymuje odsetki będące wynagrodzeniem za możliwość używania tegoż kredytu6.
Nadal wśród właścicieli małych podmiotów gospodarczych panuje specyficzna
mentalność kredytowa, objawiająca się dużą niechęcią do zaciągania długów i kredytów, spowodowana silną obawą przed niespłaceniem zobowiązań i utratą samodzielności oraz płynności finansowej zagrażającej istnieniu przedsiębiorstwa7.
Ważnym elementem kapitału obcego, szczególnie w przypadku większych
spółek, są emisje papierów dłużnych. Rozróżniamy bony komercyjne, które są instrumentami o zapadalności do jednego roku, oraz obligacje, których zapadalność
przekracza jeden rok. Krótkoterminowe papiery dłużne są dyskontowymi instrumentami finansowymi i służą finansowaniu potrzeb przedsiębiorstwa. Są swego
rodzaju pożyczką zaciąganą na rynku pieniężnym. Problem przy tego typu transakcjach stanowi mnogość przepisów regulujących ich emitowanie, ponieważ emitent może opierać się na kodeksie cywilnym, prawie wekslowym oraz na ustawie
J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2012, s. 29.
5 J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006, s. 162–165.
6 M. S. Wiatr, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym: elementy systemu, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 16.
7 B. Kłosowska, Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych,
CeDeWu, Warszawa 2013, s. 19–20.
4
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o obligacjach. To sprawia, że przedsiębiorstwa niechętnie sięgają po tego typu rozwiązania, a zwracają się o wiele częściej ku obligacjom.
Zdecydowanie bardziej popularne są więc obligacje. Obligacja to swego rodzaju
pożyczka, do której spłaty w warunkach emisji zobowiązuje się jej emitent8. Świadczenie może mieć zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, gdzie przykładem
mogą być obligacje zamienne na akcje9.
Ustawa o obligacjach pozwala na dość swobodne kształtowanie stosunku zobowiązaniowego wynikającego z obligacji10. Należy zwrócić uwagę na to, że obligacje
cechują się różnym poziomem ryzyka niewypłacalności emitenta, czyli tzw. ryzykiem kredytowym. Z reguły uważa się, że najbardziej bezpieczne są obligacje skarbowe, a największym ryzykiem kredytowym cechują się obligacje przedsiębiorstw11.
Emisja obligacji traktowana jest jako zaciągnięcie długu pozabankowego. Emitent
odnosi z tego tytułu korzyści, gdyż nie musi płacić prowizji bankowi przy udzielaniu kredytu12. Możliwość modelowania struktury emisji bezpośrednio wpływa
na koszt pozyskania kapitału, jednocześnie sprzyjając pokryciu faktycznego zapotrzebowania na kapitał. Efekt ten osiągany jest np. gdy przedsiębiorstwo podzieliło
emisję na transze w ramach programu emisji13.
Praktyka rynkowa wykształciła wiele rodzajów obligacji. Ze względu na rodzaj
emitenta obligacje dzielimy na:
–– obligacje korporacyjne, których emitentami są przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe;
–– obligacje komunalne, których emitentami są jednostki samorządu terytorialnego (np. miasta, gminy) lub związki tych jednostek14, które są dla jednostek

A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 30.
R. Pastusiak, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 90.
10 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (DzU 1995, nr 83, poz. 420).
11 G. Moćko, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych a cechy osobowości inwestora, w: Inwestowanie.
Instrumenty klasyczne i alternatywne, red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2012, s. 170.
12 S. Antkiewicz, Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 39.
13 D. Podedworna-Tarnowska, Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce,
w: Zarządzanie finansami, aktualne wyzwania teorii i praktyk, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 16, „Zeszyty Naukowe” nr 533, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 499.
14 K. Jajuga, Obligacje, PWE, Warszawa 2006, s. 21–22.
8
9
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samorządu terytorialnego konkurencyjnym źródłem kapitału w stosunku do
kredytów bankowych15;
–– obligacje spółdzielcze, których emitentami są banki spółdzielcze;
–– obligacje skarbowe, których emitentem jest Skarb Państwa.
Podziałem istotnym z punktu widzenia inwestorów jest podział obligacji ze
względu na długość okresu do wykupu. Przedstawia się on następująco:
–– obligacje krótkoterminowe – o okresie od daty emisji do daty wykupu nie
dłuższym niż jeden rok;
–– obligacje średnioterminowe – o okresie wykupu od 1 roku do 5 lat;
–– obligacje długoterminowe – o okresie wykupu powyżej 5 lat16.
Praktyka rynkowa wskazuje, że z perspektywy zarówno inwestorów indywidualnych, jak i emitentów kluczowy jest podział ze względu na konstrukcję oprocentowania:
–– obligacje o stałym oprocentowaniu,
–– obligacje o zmiennym oprocentowaniu,
–– obligacje zerokuponowe (dyskontowe).
Różnice między przedsiębiorstwami powodują, że obligacje charakteryzują
się dużą różnorodnością, jeżeli chodzi o poziom ryzyka i oferowaną możliwość
zarobku dla inwestorów17. Z kolei co do marży obligacji, na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, że im większa emisja obligacji, tym niższa marża.
Podobnie rzecz ma się z wielkością emitentów, choć zjawisko niższej marży nie
jest już tak silnie zauważalne w tym przypadku18.

3. Stan rozwoju rynku Catalyst
Rynek kapitałowy w Polsce, który zaczął rozwijać się wraz z uruchomieniem
giełdy w 1991 r., był traktowany jako symbol wprowadzanych reform gospodarczych19.
G. Kozuń-Cieślak, Obligacje komunalne w obrocie publicznym – koszty vs korzyści, w: Inwestycje
finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga,
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 215.
16 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe.
Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 34–35.
17 A. Jagielnicki, Catalyst. Odkryj rynek obligacji. Sprawdzona inwestycja na niepewny czas, Helion,
Gliwice 2013, s. 67.
18 P. Goźliński, Marża procentowa obligacji. Czynniki wpływające na wysokość oprocentowania obligacji przedsiębiorstwa notowanych na Catalyst, „Przegląd Corporate Governance” 2012, nr 2, s. 103.
19 E. Pietrzak, M. Dzierżanowski, T. Sowiński, Rynek kapitałowy w procesie transformacji polskiej
gospodarki do systemu rynkowego, IBnGR, „Transformacja Gospodarki” 1998, nr 90, s. 5, Warszawa.
15
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Ponadto chciano powiązać proces prywatyzacji z jego rozwojem20. W anglosaskim
modelu systemu finansowania znacznym źródłem pozyskiwania kapitału są dłużne
papiery wartościowe, a obrót nimi jest rozwinięty. W Polsce przed powstaniem
rynku Catalyst trudno było natomiast mówić o w pełni działającym zorganizowanym rynku obrotu21.
W latach 90. XX wieku rynek obligacji korporacyjnych w Polsce dopiero
się wykluwał. Dominującą grupę instrumentów stanowiły obligacje zamienne
na akcje. Nie istniał wówczas rynek wtórny, ponieważ inwestorzy trzymali obligacje do wykupu lub zamiany na akcje22. Prawie wszystkie emisje miały charakter
prywatny, a kluczowym podmiotem rynku obligacji była Centralna Tabela Ofert,
która później przekształciła się w MTS CeTO.
Zorganizowanym rynkiem obrotu obligacjami w Polsce jest rynek Catalyst.
Zaczął funkcjonować 30 września 2009 r. Warto zauważyć, że wówczas od kilku
miesięcy trwało odbicie na światowych giełdach, a inwestorzy zaczynali szukać
nowych okazji inwestycyjnych. Ponadto firmy ciągle miały problem z kredytami,
stąd też nowa platforma instrumentów dłużnych okazała się dla wszystkich szansą.
Rynek Catalyst jest ciągle niewielki i niedoświadczony, ale rozwija się dynamicznie23.
Analizując strukturę rynku Catalyst, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że mimo
powszechnej opinii jest to jednak rynek zdominowany przez obligacje skarbowe,
które w zasadniczy sposób wpływają na wartość rynku. Na koniec 2014 r. stanowiły
88,2% wartości całego rynku. Nie uwzględniając natomiast emisji Skarbu Państwa,
na Catalyst notowanych było 487 serii dłużnych papierów wartościowych o łącznej wartości 64,1 mld zł, co stanowi wzrost liczby emisji o 19,0%, a ich wartości
o 8,7% w stosunku do roku 2013 r. Dominującą grupę stanowią obligacje korporacyjne. Strukturę rynku z wyłączeniem obligacji skarbowych prezentuje wykres 1.
Ważnym elementem obrazującym stan rynku jest jego płynność. W 2014 r. obrót
obligacjami korporacyjnymi wyniósł 5,3 mld zł i stanowił 49,8% łącznej wartości
handlu obligacjami na Catalyst, co oznacza wzrost w roku 2014 o 1,6 mld zł w stoJ. Czekaj, S. Owsiak, Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999, s. 14.
21 D. Kordela, Rynek Catalyst w strukturze polskiego rynku papierów wartościowych, w: Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, red. W. Przybylska-Kapuścińska,
J. Handschke, „Zeszysty Naukowe”, nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Poznań 2012, s. 170.
22 S. Antkiewicz, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2012,
s. 148.
23 M. Czerwiński, Analiza funkcjonowania publicznego rynku nie skarbowych papierów dłużnych
Catalyst, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. K. Jajuga, Wydawnictwo
UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 63.
20
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sunku do poprzedniego. Patrząc na obrót pozostałymi notowanymi instrumentami
finansow ymi, należy zwrócić uwagę na to, że 38,6% wartości obrotu stanowiły obligacje Skarbu Państwa, których skumulowana wartość wyniosła 4,1 mld zł wobec
3,5 mld zł, według stanu na koniec 2013 r. Ponadto stosunkowo wysoka wartość
obrotów charakter yzowała również obligacje spółdzielcze. Osiągnęła ona poziom
631,1 mln zł wobec 547,3 mln zł, według stanu na koniec 2013 r., i stanowiła 6,0%
całkowitej wartości obrotu sesyjnego. Szczegółowe dane prezentuje wykres 2.
1%

5%

6,30%
obligacje spółdzielcze
obligacje komunalne
listy zastawne

87,60%

obligacje korporacyjne

Wykres 1. Struktura wartości instrumentów notowanych na Catalyst (w zł) według
rodzajów, na dzień 31.12.2014 r. (z wyłączeniem obligacji skarbow ych)
Źródło: opracowanie na podstawie danych otrzymanych z GPW.

2,50%

3,10%

6%
obligacje komunalne
listy zastawne

49,80%

obligacje spółdzielcze
38,60%

Obligacje skarbowe
Obligacje korporacyjne

Wykres 2. Struktura wartości obrotów sesyjnych obligacjami notowanymi na Catalyst
według rodzajów instrumentów
Źródło: opracowanie na podstawie danych otrzymanych z GPW.

Biorąc pod uwagę strukturę emitentów na rynku Catalyst, należy zauważyć, że
największą grupę tworzą przedsiębiorstwa, które stanowią 78,3% wszystkich emitentów. Ponadto w przeciągu ostatnich pięciu lat na wprowadzenie swoich obligacji do obrotu zdecydowało się 26 samorządów terytorialnych, z czego obligacje
3 samorządów pojawiły się w 2014 roku po raz pierwszy. Najmniej liczne grupy
na Catalyst to banki spółdzielcze oraz komercyjne, które stanowią odpowiednio
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7,9% i 4,1% emitentów Catalyst, co wynika z ogólnej struktury emitentów na rynku.
Szczegółowe dane prezentuje wykres 324.
4,10%

Banki komercyjne

7,90%
9,70%

Banki spółdzielcze
Jednostki samorządu
terytorialnego

78,30%

Przedsiębiorstwa

Wykres 3. Struktura emitentów obligacji w podziale na typy emitentów w ujęciu
ilościowym
Źródło: opracowanie na podstawie Raportu Rynek Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku, Grant Thornton.
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Wykres 4. Liczba notowanych emisji obligacji na giełdach państw Europy
Środkowo-Wschodniej w latach 2010–2014
Źródło: opracowanie na podstawie Raportu Rynek Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku, Grant Thornton.

Warto również spojrzeć na miejsce polskiego rynku obligacji na tle podobnych
rynków w regionie. Polski rynek instrumentów dłużnych pozytywnie wyróżnia się
na tle rynków Europy Środkowo-Wschodniej, do których oprócz Polski zalicza się
również Słowację, Rumunię, Bułgarię, Węgry, Słowenię oraz Czechy. Według statystyk prowadzonych przez Federation of European Securities Exchanges, w okresie
2010–2014 liczba obligacji notowanych na polskim rynku Catalyst wzrosła o 277,4%,
co daje średni wzrost na poziomie 41,4% rocznie. Drugą pozycję zajmuje węgierski
24

Rynek Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku, Raport, Grant Thornton, Warszawa 2015.
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rynek obligacji, gdzie średni wzrost jest ponad dwukrotnie mniejszy i wynosi 16,1%
rocznie. Dane o dynamicznym wzroście pokazują duże zainteresowanie polskim
rynkiem zarówno ze strony inwestorów, jak i emitentów. Szczegółowe dane dotyczące porównania polskiego rynku na tle rynków regionu zawiera wykres 4.

4. Pionierska emisja w euro
Tak jak wspomniano, największą grupę na Catalyst stanowią przedsiębiorstwa. Wśród nich można znaleźć takie, które poszukują innowacyjnych możliwości finansowania swoich potrzeb finansowych. Takim przedsiębiorstwem jest
Creamfinance Poland. Stanowi ono część dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej grupy finansowej oferującej pożyczki. Grupę wyróżnia globalny zasięg
oraz zastosowanie unikatowej platformy informatycznej i zastosowanie Internetu
do obsługi klienta oraz oceny jego wiarygodności w czasie rzeczywistym. Spółka
działa poprzez marki: retino.pl, lendon.pl, extraportfel.pl. Charakterystykę marek
zawiera tabela 1.
Tabela 1. Marki pod którymi działa Creamfinance Poland
Lendon.pl

• niedroga alternatywa dla produktów Kreditech, nastawiona na bardziej wiarygodnych
klientów
• konkurencyjne Ferratum jest droższym produktem o wyższej szkodowości

Retino.pl

• 12‑miesięczne pożyczki ratalne Retino
• są alternatywą dla konkurencji (Wonga i Zaimo)
• konkurencyjny Vivus (4finance) oferuje tańsze, adresowane do mniej wiarygodnych
klientów produkty

Ekstraportfel.pl

• rozwiązanie nastawione na bogatszych klientów potrzebujących szybkiego dostępu do
gotówki
• minimalna konkurencja dla tego produktu

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów spółki.

Jeżeli chodzi o profil klienta, to Creamfinance Poland preferuje udzielanie
pożyczek osobom w wieku 25–40 lat z wyższym wykształceniem, używających
codziennie Internetu. Głównym powodem wzięcia pożyczki jest brak funduszy
do momentu wypłacenia pensji. Preferowana kwota pierwszej pożyczki to od 50 zł
do 4000 zł, a jej maksymalna wysokość jest krytyczna wobec zaspokojenia potrzeb
klienta. Dużą przewagą Creamfinance Poland jest to, że z góry klient zna jasno
ustalone koszty pożyczki. Ponadto sama rejestracja na platformie internetowej jest
krótka i wygodna. Formularze klienckie mogą zostać wypełnione w ciągu 5 minut
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przez Internet i za pośrednictwem telefonu komórkowego. Ponadto firma oferuje
wsparcie call center. Ważnym elementem działalności spółki jest zautomatyzowany
system scoringowy, który w konsekwencji wpływa na jakość portfela pożyczkowego. Z perspektywy klienta istotne jest również to, że dzięki automatyzacji całego
procesu następuje szybka wypłata środków.
Główne punkty przewagi Creamfinance Poland są następujące:
1. Znacząco niższy średni koszt pozyskania klienta dzięki działalności w Internecie. W Creamfinance Poland wynosi on średnio 107 zł za jednego klienta.
2. Niższe rezerwy i straty na portfelu dzięki lepszym w stosunku do konkurencji
systemom scoringowym.
3. Szkodowość portfela wynosi 6% w porównaniu z 10% średnią rynkową.
Creamfinance Poland swoją działalność w Polsce rozpoczęło w 2013 r. Według
prognozy wyniku za 2015 rok, to właśnie wówczas miał zostać osiągnięty dodatni
wynik netto. Wyniki finansowe oraz prognozy spółki zostały przedstawione
w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki finansowe i prognozy wyników Creamfinance Poland w latach
2013–2017
2013

2014

2015P

2016P

2017P

Przychody ogółem

2 131

16 459

35 462

56 559

87 187

Zysk na sprzedaży

441

6 064

19 315

30 271

47 328

–775

–3 890

5 914

6 153

11 488

Zysk netto

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów spółki.

Analizując rezultaty, można dostrzec dynamiczny wzrost wyników finansowych i planowany wzrost rentowności. Początkowe straty wynikały z dużych nakładów inwestycyjnych, jakie musiały zostać poniesione, aby uruchomić działalność.
Jednak w firmie pożyczkowej najważniejszym parametrem jest wartość portfela
udzielonych pożyczek. Dane te oraz prognozy przedstawia wykres 5.
Plany spółki są ambitne, ponieważ zakładają wysoką dynamikę wzrostu portfela pożyczkowego. W początkowej fazie działania spółka finansowała się głównie
pożyczkami od właścicieli. Planowany dynamiczny wzrost wymusił natomiast znalezienie nowych źródeł finansowania. Spółka zdecydowała się na przeprowadzenie
dwóch publicznych emisji obligacji zarówno w polskim złotym, jak i pionierskiej
emisji w walucie euro. Najważniejsze parametry obu emisji przedstawia tabela 3.
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Wykres 5. Wartość oraz prognoza wartości portfela pożyczkowego Creamfinance
Poland w latach 2013–2017
Źródło: opracowanie na podstawie materiałów spółki.

Tabela 3. Wybrane parametry emisji obligacji Creamfinance Poland
Parametr

Emisja w złotych

Emisja w euro

Wartość oferty

2 mln zł

0,5 mln euro

Próg emisji

1 mln zł

0,25 mln euro (zmniejszono do
0,1 mln euro)

Termin zapisów

8–22 października 2015 r.

8–22 października 2015 r. (wydłużono do
29 października 2015 r.)

Zapadalność

12 miesięcy

12 miesięcy

Wartość nominalna obligacji

1000 zł

250 euro

Oprocentowanie

9%

6%

Okres odsetkowy

kwartalnie

kwartalnie

Planowane notowanie

rynek Catalyst

rynek Catalyst

Zabezpieczenie

portfel pożyczek 150% wartości
emisji

portfel pożyczek 150% wartości emisji

Źródło: opracowanie własne.

W zakończonej ofercie publicznej spółka pozyskała 1,7 mln zł z tytułu emisji
obligacji w złotych. W przypadku emisji w euro zmniejszono natomiast prób powodzenia emisji z 250 tys. euro do 100 tys. euro oraz przesunięto zapisy o tydzień.
Ostatecznie udało się znaleźć nabywców na minimalną wartość emisji, czyli wspomniane 100 tys. euro. Problemem jednak będzie to, że obligacje nie będą mogły
zostać wprowadzone na Catalyst, ponieważ minimalny próg wartości emisji, która
może zostać wprowadzona na rynek obrotu, to równowartość 1 mln zł.

312

Jacek Grzywacz, Kamil Gemra

5. Emisja w świetle badania jakościowego
W celu poznania opinii przedstawiciela spółki przeprowadzono badanie kwestionariuszowe zawierające pytania otwarte. Badanie zostało przeprowadzone
drogą elektroniczną w grudniu 2015 r. Poniżej znajduje się zapis tego wywiadu.
Pytanie: dlaczego zdecydowaliście się Państwo na emisję obligacji na rynku
w Polsce w walucie euro?
Creamfinance w swojej działalności stawia na innowacyjność – wdrażamy nowoczesne
rozwiązania oparte na Internecie i wysokich technologiach w swoim podstawowym
biznesie, a zatem nasza emisja obligacji też musiała być innowacyjna. Przeprowadzenie dwóch emisji równoległych – jednej w euro, a drugiej w złotych miało na celu
poszerzenie kręgu potencjalnych inwestorów. Obecnie na naszym rynku nie ma wielu
produktów adresowanych do osób dysponujących wolnymi środkami walutowymi
i chcących je zainwestować w instrumenty oferujące atrakcyjne stopy zwrotu przy
akceptowalnym ryzyku. Nasze papiery wartościowe w euro, oprocentowane na 6%
w skali roku, trafiały właśnie w tę niszę.
Pytanie: Emisja udała się częściowo, ponieważ nie zostały nią objęte wszystkie
obligacje, jakie były oferowane. Jak Pan sądzi dlaczego nie wszystkie obligacje
znalazły nabywców?
Biorąc pod uwagę trudną sytuacje na rynkach kapitałowych, w tym na rynku obligacji korporacyjnych, naszą ofertę postrzegamy jako bardzo udaną. Na rynku panowała duża niepewność co do przyszłości gospodarki światowej, jak i krajowej. Emisje
w zaproponowanym kształcie były przedsięwzięciem unikatowym i pionierskim.
Transakcja pokazała, że jest wśród inwestorów indywidualnych [istnieje] apetyt
na obligacje denominowane w euro.
Pytanie: Czy spółka zamierza powrócić do emisji w euro w przyszłości?
Tak, jak zapowiadaliśmy, planujemy kolejne emisje obligacji. Jest to bardzo dobry
sposób finansowania naszej działalności. Jednocześnie oferujemy inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu. Kolejną emisję planujemy na początku 2016 r., jednak jest zbyt
wcześnie, aby mówić o jej parametrach.
Pytanie: Jak Pan sądzi czy inwestorzy na rynku Catalyst są gotowi na emisję obligacji w innej walucie niż polski złoty?
Oczywiście, chociaż to jest nadal niszowy rynek. Jednak w miarę jak powiązania
handlowe naszej gospodarki ze strefą euro się zacieśniają, to na pewno będzie rosło
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znaczenie tego typu instrumentów – obecnie to nie jest kwestia gotowości inwestorów na takie papiery wartościowe, a raczej sprawa ilości dostępnego kapitału denominowanego w walutach obcych.

6. Zakończenie
Od powstania rynku Catalyst w 2009 r. nastąpił jego dynamiczny wzrost. Rośnie
zarówno wartość obligacji wprowadzonych do obrotu, jak i liczba emitentów. Co
więcej gdy porównamy rynek Catalyst z rynkami obligacji w Europie Środkowej, to również w takim zestawieniu widać dynamiczny rozwój polskiego rynku.
Catalyst wyróżnia się w regionie i można powiedzieć, że stał się istotną częścią
systemu finansowego w Polsce. Przedsiębiorstwa pozyskują za jego sprawą kapitał niezbędny do rozwoju, przy czym Catalyst pozostaje szczególnie interesujący
dla firm, które mają kłopoty z finansowaniem się za pośrednictwem banków. Do
takich przedsiębiorstw zaliczamy firmy windykacyjne, deweloperskie i pożyczkowe.
Te właśnie branże są najczęściej reprezentowane wśród emitentów na rynku Catalyst. W związku z tym, że emitentów jest coraz więcej, firmy poszukujące kapitału
próbują innowacyjnych rozwiązań. Z pewnością taką innowacją miała być emisja obligacji spółki pożyczkowej Creamfinance Poland, która była denominowana
w euro i została skierowana do inwestorów indywidualnych. Takiej emisji rynek
Catalyst nie widział w swojej sześcioletniej historii.
Spółka postanowiła przeprowadzić dwie równoległe emisje w złotych i w euro.
O ile emisja w złotych okazała się sukcesem, choć nie zebrano maksymalnej wartości kapitału, to emisję w euro trudno uznać za sukces. Spółka zamiast 500 tys. euro
pozyskała jedynie 100 tys. i to po przedłużeniu zapisów o tydzień oraz po obniżeniu progu emisji, umożliwiającego jej dojście do skutku. Ponadto ze względu
na niewystarczającą wartość obligacje w euro nie znajdą się w obrocie na Catalyst.
Przyczyn niepowodzenia jest zapewne kilka. W związku z planowanymi zmianami w prawie, które ograniczą zyskowność firm pożyczkowych, ich atrakcyjność
w oczach inwestorów zmalała. Ponadto Creamfinance przeprowadzało emisje obligacji po raz pierwszy, a emitent ten nie jest znany inwestorom, co więcej jego akcje
nie są notowane na parkietach warszawskiej giełdy, dostęp do informacji o spółce
jest zatem ograniczony.
Odnosząc się już natomiast do kwestii samej emisji w euro, wydaje się, że inwestorzy indywidualni w Polsce nie są gotowi na zastosowanie takich instrumentów.
Oczywiście kupon odsetkowy na poziomie 6% w skali roku mógł być kuszący, ale
ryzyko kredytowe dla wielu podmiotów nie równoważyło zapewne potencjalnego
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zysku. Ponadto inwestorzy posiadający walutę euro wolą poszukiwać mniej ryzykownych inwestycji. Dodatkowo można przypuszczać, że wątpliwości związane
z techniczną obsługą inwestycji w euro na rachunku maklerskim mogły wystraszyć część inwestorów. Wymienione czynniki sprawiły, że emisja się nie powiodła.
Firma zapowiada, że nie wyklucza kolejnych emisji, ale wydaje się że inwestorzy
na rynku Catalyst nie są gotowi na instrumenty denominowane w innych walutach niż rodzimy złoty i jeszcze przez jakiś czas nie będą oni zainteresowani takimi
inwestycjami. Zmienić może się to dopiero wraz z pojawieniem się dużych, stabilnych emitentów, którzy chcieliby pozyskać kapitał w euro, a przy okazji przeprowadzą dużą kampanię informacyjną, dotyczącą wszelkich aspektów inwestowania
w instrumenty denominowane w innej walucie niż polski złoty. Z całą pewnością
jednak nie należy ignorować możliwości, które stwarza pozyskiwanie tego rodzaju
kapitału dłużnego. Przyszłość jednak pokaże, na ile jest to realne w Polsce.
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Marcin Geryk
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

METODY I SPOSOBY POZYSKIWANIA KAPITAŁU
PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. Wprowadzenie
Instytucje szkolnictwa wyższego, podobnie jak inne podmioty, muszą dbać
o zapewnienie stabilności finansowej przy realizacji założeń statutowych. Globalizacja oraz naturalne zjawisko cyklicznych kryzysów wymuszają reformowanie
systemów szkolnictwa wyższego w wielu krajach. Wzrost wydatków budżetowych
sprzyja powszechnemu wręcz odchodzeniu od pełnego finansowania działalności
badawczo-rozwojowej czy dydaktycznej jedynie środkami publicznymi. W wielu
krajach przyjmowane są złożone modele finansowania. Różna jest także wysokość
powyższych środków.

2. Finanse w organizacjach szkolnictwa wyższego
Finansowanie publicznego szkolnictwa wyższego jest jedynym z szeregu zadań
publicznych. Należy do wydatków realizowanych przez władzę szczebla centralnego. Pozostaje ważnym instrumentem kształtującym rolę i miejsce systemu szkolnictwa wyższego w przestrzeni publicznej1.
W przypadku instytucji szkolnictwa wyższego, podobnie jak w sektorze przedsiębiorstw, bieżąca analiza sytuacji finansowej oraz jej planowanie to jedne z najważniejszych elementów zarządzania. Znajomość realiów rynkowych oraz zagadnień

1

Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2003, s. 132.
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ekonomiczno-finansowych stanowią podstawowe wymagania stawiane wobec osób
zarządzających każdą organizacją2.
W przypadku Wielkiej Brytanii osoba zarządzająca uczelnią to pro-vice-chancellor odpowiadający za kierowanie działalnością badawczą i dydaktyczną, przede
wszystkim jednak za zapewnienie uczelni stabilności ekonomicznej i źródeł finansowania. Zarządzanie przepływami środków w sposób efektywny i wydajny to jedno
z wyzwań, które stoją przed osobami zajmującymi to stanowisko3.
Dążenie do samodzielności ekonomicznej, tak powszechne u przedsiębiorstw,
może mieć zastosowanie także wśród instytucji szkolnictwa wyższego. Ta najważniejsza z wartości stanowi o ekonomicznej podmiotowości organizacji. Jak pisze
J. Komorowski, „rozwój jest (...) jedną z naczelnych wartości odrębnego bytu, jakim
jest podmiot gospodarczy”4.
Instytucje szkolnictwa wyższego należą do organizacji, które, podobnie jak
i wiele innych działających nie dla zysku, powinny być zasilane środkami przeznaczanymi na ich cele statutowe. Inne instytucje publiczne, jak chociażby szpitale,
korzystają z podobnych form wsparcia. Finansowanie całego systemu szkolnictwa
wyższego nie jest łatwym zadaniem. Ocena stopnia potrzeb związanych z realizacją planów badawczych czy dydaktycznych w skali całego kraju jest poważnym
wyzwaniem. W sektorze przedsiębiorstw, gdzie podstawowym czynnikiem oceny
pozycji rynkowej jest zdolność do tworzenia zysku, sytuacja staje się znacznie czytelniejsza5. Dzięki odpowiedniemu sterowaniu wpływami i wydatkami organizacje
utrzymują prawidłową płynność finansową6.
Kształtowanie wartości danej instytucji zależy od stopnia sprawności wykorzystania posiadanych aktywów, a także od strategii w zakresie pozyskiwania
kapitałów. Również w przypadku organizacji non-profit dodatni wynik finansowy
pozwala finansować działalność statutową.
Uczelnie, przyjmując silniejszą orientację rynkową, częściej stosują terminologię powszechną w sektorze przedsiębiorstw, jak np. wydajność czy reagowanie
na potrzeby otoczenia. Działają, stosując techniki marketingowe. Kształcenie i proIbidem, s. 235–236.
C. Pilbeam, Pursuing financial stability: a resource dependence perspective on interactions between
pro-vice chancellors in a network of universities, “Studies in Higher Education” 2012, vol. 37, no. 4,
s. 415–429.
4 J. Komorowski, Przedsiębiorstwo w wymiarze osobowym i rzeczowym, w: Innowacyjne metody
i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, red. J. Komorowski, J. Moczydłowska, WSFiZ, Białystok
2009, s. 14.
5 G. Psacharopoulos, Funding universities for efficiency and equity: research findings versus petty
politics, “Education Economics” 2008, vol. 16, no. 3, s. 245–260.
6 Finanse, op.cit., s. 279.
2
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wadzenie badań nadal pozostaną fundamentalnymi celami uczelni, ale sprawne
zarządzanie finansami pozwala na tworzenie marki, utrwalanie pozycji rynkowej
i stały rozwój7.
Bariery w dostępie do środków finansujących rozwój mogą znacząco wpływać
na jego spowolnienie. Stąd tak ważne jest podejmowanie trafnych decyzji w zakresie inwestycji i pozyskiwanie środków na ich sfinansowanie8.
Rynek dostępnych instrumentów finansowych jest wysoce zróżnicowany i rozwija się bardzo dynamicznie. Do sprawnego poruszania się w złożoności obecnych
na rynku produktów finansowych potrzeba niezbędnej wiedzy. Odpowiednio
zarządzana organizacja powinna dążyć do ustalenia pożądanej struktury kapitału
w taki sposób, aby koszt jego pozyskania był możliwie najniższy 9.
Analiza badawcza szkolnictwa wyższego w wybranych krajach europejskich,
przeprowadzona przez I. Mavlutovą i A. Ziemele, pozwoliła na stworzenie jednego
indeksu umożliwiającego ocenę pozycji finansowej instytucji szkolnictwa wyższego
– Composite Financial Index (CFI). Jest to indeks powstały z połączenia wskaźników: Primary Reserve Ratio, Viability Ratio, Return on Net Assets Ratio, Net Operating Revenues Ratio. Obrazuje on pozycję uczelni w skali od 1 do 10, przy czym
wartość 1 odpowiada słabej pozycji finansowej, a wartość 10 – stabilnej pozycji
finansowej niezbędnej dla zrealizowania misji danej instytucji. Badanie instytucji
niewymienionej z nazwy, ale opisywanej jako wiodąca prywatna uczelnia, pokazało, że w roku 2008 CFI wyniósł –2,1, w 2009 +6,5, w 2010 zaś było to już +7,610.
Globalna konkurencja szkolnictwa wyższego jest faktem. Uczestnictwo w procesie tworzenia wiedzy wymaga finansowania. Liczne kraje traktują szkolnictwo
wyższe jako znakomite źródło przychodów z eksportu, co dodatkowo stymuluje
procesy rozwojowe gospodarki. W przypadku wielu uczelni wiodącą strategią stała
się wydajność operacyjna (ang. operational efficiency) rozumiana jako minimalizacja kosztów funkcjonowania przy jednoczesnej maksymalizacji przychodów
i po optymalizacji zysku11.
Wydajność może być mierzona na wiele sposobów. L. D. Parker proponuje jednak przyjąć wskaźnik relacji studentów stacjonarnych do liczby nauczycieli akademickich. Wskaźniki te wynoszą odpowiednio: w przypadku Australii w latach
L. D. Parker, Contemporary University Strategising: The Financial Imperative, “Financial Accountability & Management” 2013, vol. 29 (1), s. 1–25.
8 J. Komorowski, op.cit., s. 18–21.
9 Finanse, op.cit., s. 293–297.
10 I. Mavlutova, A. Ziemele, Composite Financial Index As A Method To Improve Financial Management At Higher Education Institutions, “Journal of Business Management” 2012, no. 6, s. 114–125.
11 L. D. Parker, Contemporary University Strategising..., op.cit., s. 1–25.
7
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1990–2006 nastąpiło obniżenie z poziomu 12,9:1 do 20,5:1, w Nowej Zelandii wynik
zmalał zaś z 14,1:1 w 1988 r. do 18,5:1 w 1995. W Wielkiej Brytanii między 1975
a 2004 r. spadł z poziomu z 8,6:1 do 18,8:1. Średnia wartość wskaźnika dla uczelni
europejskich w roku akademickim 2003/2004 wyniosła 15,9:112.
Należy zauważyć, że w okresie od 1991 do 2000 r. liczba studentów międzynarodowych w Australii zwiększyła się o blisko 300%. Tak wysoki wzrost był
wynikiem poważnych zmian na uczelniach publicznych, które doprowadziły do
znacznego poszerzenia skali i jakości usług szkolnictwa wyższego. O zasadności
polityki skoncentrowanej na udziale uczelni w rozwoju Australii świadczą dane
The Business Higher Education Round Table, który szacuje, że corocznie absolwenci zasilają kapitał ludzki kraju kwotą 9,2 mld AUD, uniwersytety, poprzez działalność badawczą, wspierają zaś gospodarkę kwotą 2,2 mld AUD. Jednocześnie
łączne wydatki uczelni i studentów w kwocie 10,6 mld AUD generują aktywność
gospodarczą szacowaną na 22 mld AUD13.
Umasowienie szkolnictwa jest zatem zjawiskiem powszechnym. Presja na obniżanie kosztów wzrostem liczby studentów zbiegła się z ograniczeniami budżetowymi i możliwościami rządów, nawet wśród krajów rozwiniętych, do ponoszenia
tych kosztów14.
Przykładem kraju, gdzie nastąpił wzrost liczby studentów, jest Wielka Brytania,
w której w 1962 r. na 25 uniwersytetach studiowało 125 tys. studentów, w roku 1996
liczba ta wzrosła zaś do jednego miliona studentów na ponad 100 uniwersytetach15.
W Norwegii w okresie między 1987 a 1995 suma studentów uległa podwojeniu16,
tylko w latach 90. zaś liczebność studentów w Australii zwiększyła się o 52%17.
W okresie od 2000 do 2010 r. na uczelnie amerykańskie przyjęto o 37% więcej
kandydatów. Wielkość rekrutacji to jednocześnie czynnik najsilniej oddziałujący
na poziom zasobności. Największy przyrost zanotowano w grupie studentów stacjonarnych (ang. full-time students) – aż o 45% więcej, podczas gdy niestacjonar-

Ibidem.
J. Guthrie, R. Neumann, Economic and Non-Financial Performance Indicators in Universities,
“Public Management Review” 2007, vol. 9 (2), s. 231–252.
14 P. G. Altbach, L. Reisberg, L. E. Rumbley, Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, UNESCO, Paris 2009.
15 L. Lomas, Does the Development of Mass Education Necessarily Mean the End of Quality?,
„Quality in Higher Education” 2002, vol. 8, no. 1, s. 71–79.
16 J. C. Smeby, The Impact of Massification on University Research, „Tertiary Education & Management” 2003, vol. 9, no. 2, s. 131–44.
17 I. R. Dobson, How has Massification Changed the Shape of Australian Universities?, „Tertiary Education and Management” 2001, vol. 7, no. 4, s. 295–310.
12
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nych (ang. part-time students) – o 26%. Bardziej liczebna rekrutacja w zestawieniu
z rosnącym czesnym przynosi wyższe przychody uczelniom18.
Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nierzadko sprawozdania finansowe uczelni
są opracowywane jedynie z uwagi na obowiązki sprawozdawcze i statystyczne, nie
zaś w celu wspomagania zarządzania uczelnią. Jednocześnie sprawozdania spełniają wymagania w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, ale nie w zakresie
mierników opisujących produktywność czy jakość. Bez takich informacji osoby
niemające wiedzy w zakresie zarządzania finansami napotykają na trudności ze
zrozumieniem specyfiki przedsięwzięć instytucji akademickich19.
Źródłem przychodów z czesnego są także wpływy z opłat wnoszonych przez
studentów. Jednocześnie wzrost liczby studentów powyżej pewnego wskaźnika
prowadzi do zwiększenia się kosztów dydaktyki. Sprawozdania finansowe uczelni
nie zawierają informacji o wielkości rekrutacji. Wraz ze wzrostem liczby studentów rosną zatem przychody uczelni. Wzrost przychodów w relacji do liczby studentów nie jest jednak już tak oczywisty. Przykładowo w roku finansowym 2008
Arizona State University dysponował środkami z dotacji stanowej w wysokości
918,7 mln USD oraz wpływami z czesnego w wysokości 15 175 USD per FTE (Full
Time Equivalent; Wskaźnik odpowiadający liczbie studentów przeliczeniowych dla
osób studiujących na studiach stacjonarnych) . W 2010 r. łączne wpływy czesnego
i dotacji stanowej osiągnęły poziom 977,9 mln USD, ale FTE na studenta wzrosło
z 60 543 do 66 988 USD, a zatem wartość mierzona wg FTE uległa obniżeniu do
14 598 USD. Jednocześnie spadek tej wartości nie jest ujawniany w sprawozdaniach finansowych20.
Warto jednak zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych – w kraju, w którym
czesne jest relatywnie najwyższe, średnia obniżka czesnego, wynikająca ze zdobycia przez studenta grantu lub z systemu wsparcia materialnego, wynosiła w 2007 r.
39,1% czesnego21, a w roku akademickim 2011–2012 spodziewany był jej dalszy
wzrost, nawet do 42,8% czesnego22.
G. Gordon, M. Fischer, Public university presidential compensation: performance, cost efficiency and
spending choices, “Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management” 2014, vol. 26 (4),
s. 557–584.
19 E. D. Capaldi, C. W. Abbey, Performance and Costs in Higher Education. A Proposal for a Better
Data, “Change” 2011, March/April, s. 8–15.
20 Ibidem.
21 P. E. Steele, Tuition Discount Metrics, ”NACUBO Business Officer” 2009, http://www.nacubo.
org/Business_Officer_Magazine/Business_0fficer_Plus/0nline_Articles/Tuition_Discount_Metrics.
html
22 M. Corkery, Pressure to Rein in Tuition Squeezes Colleges, “Wall Street Journal” 2012,
December 31, A2.
18
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Jednocześnie rosnące koszty kształcenia w Wielkiej Brytanii doprowadziły
do podwyższenia opłat czesnego. W przypadku uczelni publicznych wzrosło ono
w ostatniej dekadzie o 72%, a w prywatnych – o 29%23. Znane są krytyczne opinie
na temat tego, że wraz ze wzrostem kosztów w szkolnictwie wyższym ulega obniżeniu jakość procesu kształcenia. Rodzi to poważne ryzyko wśród wielu krajów24.
Do uzyskania zadowalających wyników finansowych niezbędna jest jednak
złożona strategia działania. Regulowanie wysokości czesnego stanowi zaledwiejeden z instrumentów. Jak pokazały wyniki badań przeprowadzonych wśród 199
uczelni amerykańskich zrzeszonych w The Council for Christian Colleges & Universities, do poprawy wyników finansowych niezbędne są zrównoważone podejście do umiarkowanego wzrostu liczby studentów studiów pierwszego stopnia (ang.
undergraduate), unikanie obniżek czesnego oraz działania zorientowane na pozyskiwanie darczyńców i sponsorów w celu budowy kapitału żelaznego (ang. endowment). Okazuje się, że studia II stopnia (ang. postgraduate) nie mają zauważalnego
wpływu na predyktory kondycji finansowej. Dążenie do stopniowego zmniejszania
zależności funkcjonowania uczelni jedynie od wpływów czesnego powinno być
zatem oczywistym kierunkiem działania25.
Zmierzanie wielu rządów do zwiększenia liczby osób zawodowo czynnych
podejmujących kształcenie na poziomie studiów wyższych wywołane jest zamiarem
przekształcania ich bieżącej gospodarki w gospodarkę opartą na kapitale intelektualnym, co przekłada się także na globalną konkurencję w zakresie zdobyczy nauki26.
Zapewne w tym celu poszukuje się źródeł niskiej efektywności uczelni. Na
podstawie badań uniwersytetów i politechnik z Portugalii stwierdzono, że zdecydowana większość instytucji nieefektywnie gospodaruje posiadanymi zasobami27.
Krytycy takiego stanu rzeczy nazywają uniwersytety nawet swoistą „linią
produkcyjną”, umożliwiającą rządom obniżanie nakładów na tworzenie kapitału ludzkiego, gdzie powstałą lukę wypełnią studenci, wnosząc opłaty czesnego.
Uczelnie z krajów rozwiniętych, zasobne w kapitał intelektualny, dzięki prowa-

23 N. H. Tseng, As student Loans Grow, so Does University Leadership Pay, “Fortune” 2012, May 16,
http://finance.fortune.cnn.com/2012/05/16/university-pay
24 G. Gordon, M. Fischer, op.cit.
25 J. L. Supplee, Enrollment Pathways to Financial Sustainability: Choosing the Road Less Traveled,
“Christian Higher Education” 2014, vol. 13 (4), s. 250–265.
26 L. D. Parker, It’s Been a Pleasure Doing Business with You: A Strategic Analysis and Critique of University Change Management, ”Critical Perspectives on Accounting” 2002, vol. 13, no. 5/6, s. 603–19.
27 M. Cunha, V. Rocha, On the Efficiency of Public Higher Education Institutions in Portugal: An
Explanatory Study, “Economics and Management, FEP Working Papers” 2012, no. 468, s. 1–27.
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dzonym badaniom, pełnią rolę eksportera osiągnięć naukowych i dydaktycznych
na światowy rynek 28.
Niestety poszukiwanie przez uczelnie oszczędności oraz dążenie do zwiększania
efektywności w wymiarze finansowym prowadzi często do eliminacji programów
kosztochłonnych, a także poszukiwania oszczędności w nakładach na badania.
Nawet w krajach, gdzie budżetowe nakłady na szkolnictwo wyższe są wysokie,
nierzadką praktyką jest umieszczanie w strategiach uczelni pozyskiwania środków z dodatkowych źródeł29.
Po zmianie regulacji prawnych w Finlandii w 2010 r. uczelnie przestały być
agendami rządowymi, zmieniając się w niezależnie działające podmioty. Uzyskały
dzięki temu możliwość pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych. Środki
pozyskane ze źródeł prywatnych będą powiększone 2,5 krotnie wsparciem budżetowym30. Takie działanie w oczywisty sposób stymuluje uczelnie do aktywnego
konkurowania o sprawną działalność statutową.

3. Źródła kapitału
3.1. Wpływ źródeł finansowania na pozycję rynkową
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na podstawie danych pochodzących
z krajów OECD istnieją zróżnicowane systemy finansowania szkolnictwa wyższego.
Najniższy odsetek finansowania ze środków prywatnych występuje w krajach takich
jak Finlandia czy Dania (w roku 2007 na poziomie 6% całości wydatków na szkolnictwo wyższe), najwyższy można zaś zaobserwować w Chile (85%), Korei Pd. (78%)
czy Stanach Zjednoczonych (66%). Polska plasuje się na średniej wobec badanych
krajów pozycji z wynikiem 27%31.
28 R. Neumann, J. Guthrie, The Corporatization of Research in Australian Higher Education, “Critical Perspectives on Accounting" 2002, vol. 13, no. 5/6, s. 721–41; P. G. Altbach, L. Reisberg, L. E. Rumbley, op.cit.; N. Foskett, Global Markets, National Challenges, Local Strategies: The Strategic Challenge
of Internationalization, w: Globalization and Internationalization in Higher Education: Theoretical,
Strategic and Management Perspectives, red. F. Maringe, N. Foskett, Continuum International, London
2010, s. 36–50. Cyt. Za: L. D. Parker, Contemporary University Strategising..., op.cit.
29 D. E. Hanna, C. Latchem, Beyond National Borders: Transforming Higher Education Institutions, ”Journal of Studies in International Education” 2002, vol. 6, no. 2, s. 115–133; I. Liefner, Funding,
Resource Allocation, and Performance in Higher Education Systems, ”Higher Education” 2003, vol. 46,
s. 469–489.
30 V. Kohtamäki, How do Higher Education Institutions Enhance their Financial Autonomy? Examples from Finnish Polytechnics, “Higher Education Quarterly” 2011, vol. 65, no. 2, s. 164–185.
31 OECD Indicators, Education at a glance 2007, OECD, Paris 2007.
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Pokazuje to, zdaniem G. Psacharopoulosa, że uzyskanie dyplomu uczelni
wyższej jest bardzo zyskowną inwestycją i dotyczy w zasadzie wszystkich krajów
świata. Edukacja uniwersytecka przynosi także korzyści ze społecznego punktu
widzenia. Niestety mechanizmy finansowania systemów szkolnictwa wyższego
wykazują regresywny efekt, co, upraszczając, sprawia, że biedniejsze warstwy społeczne finansują edukację bogatszych32.
Wyniki badania pozwoliły także na ocenę wysokości czesnego wśród uczelni
niepublicznych. Także finansowanie tego sektora nie jest łatwe. Okazuje się bowiem,
że czesne na polskich uczelniach niepublicznych, oszacowane przez OECD na poziomie 2710 USD rocznie, jest najniższe wśród badanych krajów. Przykładowo w sąsiednich Czechach znajduje się ono na poziomie 3145 USD, w Estonii – 5478 USD,
w Korei Pd. – 7406 USD, najwyższe można zaś zauważyć w Turcji – 14 430 USD.
Jak wskazuje jeden z komunikatów wystosowanych przez ministrów edukacji
z krajów Unii Europejskiej, „szkolnictwo wyższe należy uznać za dobro publiczne
i pozostanie domeną publicznej odpowiedzialności”33. Uniwersytety będą zatem
zawsze znacjonalizowane34, co nie jest najpowszechniejszą praktyką w gospodarce
rynkowej.

4. A
 lternatywne modele finansowania
szkolnictwa wyższego
Zgodnie z dokumentem UNESCO, dystans w zakresie działalności badawczej
oraz szkolnictwa wyższego między krajami wysokorozwiniętymi a rozwijającymi
się, i tak ogromny, nadal się powiększa35.
Jak pokazały wyniki badań Afrykańskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (ang. The
African Association of Universities), obejmujące ocenę efektywności wydatkowania środków w Nigerii oraz ich wydajność, strona rządowa działała pod silną presją, gdyż wysokość środków nie odpowiadała potrzebom. W dodatku doszło do
sytuacji, w której większość źródeł i wyposażenia badawczego musiała być importowana, co zagrażało bilansowi płatniczemu oraz wpływało zasadniczo na kurs
narodowej waluty – nairy. Zmiana ta zauważalnie przyczyniła się do do wzrostu

G. Psacharopoulos, op.cit.
European Commission, Towards the European higher education area, Communiqué of the meeting
of European Ministers in charge of higher education, in Prague, 19 May 2001.
34 G. Psacharopoulos, op.cit.
35 UNESCO, World Education Report 2000, UNESCO, Paris 2000, s. 1.
32
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liczby zagranicznych publikacji ogłaszanych przez naukowców z Nigerii – w roku
1995 było to 711, podczas gdy w 1981 r. – 106236.
Wyraźnie dostrzegalny jest zatem związek między wielkością nakładów
na działalność badawczą i rozwojem systemu szkolnictwa wyższego z efektami
w postaci publikacji czy liczby patentów. Należy czynić starania na rzecz uruchomienia wszystkich możliwych źródeł finansowania uczelni, sięgając nie tylko, jak
w przypadku Nigerii, do źródeł budżetowych37.
Wydajność jest interesującym elementem w ocenie efektów osiąganych przez
instytucje szkolnictwa wyższego w Bułgarii. Okazuje się bowiem, że uczelnie prywatne są bardziej efektywne pod względem wykorzystywania środków niż publiczne.
Budżet wspiera uczelnie na podstawie wskaźnika wymagającego osiąganie maksymalnych korzyści w postaci ilościowych i jakościowych mierników w zakresie dydaktyki oraz prowadzonych badań przy możliwie najniższych nakładach
finansowych. Wyniki badań jednoznacznie potwierdziły, że sektor niepubliczny
jest bardziej efektywny w zarządzaniu i wykorzystywaniu posiadanych środków38.
W przypadku Stanów Zjednoczonych poważnym elementem finansowania systemu szkolnictwa wyższego są dobrowolne donacje wnoszone przez absolwentów,
a także inne organizacje czy firmy. W 2011 r. wpływy z tego tytułu osiągnęły wielkość 30,3 mld USD, co oznaczało wzrost o 8,2% w stosunku do poprzedniego roku.
Wiodące uczelnie, takie jak Stanford University, otrzymały blisko 1 mld dolarów39.
Połowa donacji pochodzi jednak od osób indywidualnych, gdzie 30% to absolwenci danej uczelni. W dodatku nieco zmniejsza się liczba osób wpłacających
środki, łączna ich suma jednak stale rośnie, co oznacza, że poszczególne osoby
wpłacają pokaźniejsze darowizny40.
Badania potwierdzają oczywistą istotność systemu donacji w przypadku uczelni.
Uwzględniając czynnik konkurencji, także w ramach zabiegania o wsparcie, warto,
żeby mniejsze instytucje szczegółowo analizowały sytuację materialną oraz pozycję zawodową swoich absolwentów. Także takie czynniki jak stan cywilny, wiek,
dochód czy płeć mają istotny wpływ. Na przykład absolwenci z większą liczbą

36 S. Olayiwola, Alternative Model of Funding for Academic Research in Nigerian Universities, “Higher
Education Quarterly” 2010, vol. 64, no. 2, s. 149–160.
37 Ibidem.
38 K. Tochkov, N. Nenovsky, K. Tochkov, University efficiency and public funding for higher education in Bulgaria, “Post-Communist Economies” 2012, vol. 24, no. 4, s. 517–534.
39 Council for Aid to Education, Voluntary Support of Education, New York 2012.
40 Engagement Studies Group, Mood of Alumni 2010, Colorado College Internal Study on
Philanthropy.
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k rewnych są bardziej prawdopodobnymi i hojniejszymi darczyńcami. Z kolei ci,
którzy zamieszkują dalej od uczelni, okazują się być także bardziej szczodrzy41.
W Australii utworzono nawet specjalny fundusz – The Learning and Teaching
Performance Fund, który w 2006 r. zarządzał środkami w wysokości 54,4 mld AUD,
w 2008 zaś już 108 mld AUD. Głównym celem funduszu jest nagradzanie tych
uczelni, których osiągnięcia najlepiej odzwierciedlają precyzję w kształceniu i prowadzeniu badań. W tym celu stosowany jest następujący zestaw mierników42:
–– relacja liczby absolwentów do liczby zatrudnionych na pełnym etacie,
–– proporcja studentów, którzy kontynuują dalsze kształcenie,
–– proporcja studentów, którzy są ogólnie zadowoleni z kwalifikacji, jakie uzyskali na uczelni,
–– proporcja studentów zadowolonych z jakości kształcenia,
–– proporcja studentów ogólnie zadowolonych z jakości danego programu (kierunku),
–– proporcja studentów, którzy zdali wszystkie egzaminy,
–– proporcja studentów, którzy albo ukończyli albo kontynuują naukę na danej
uczelni.
W Wielkiej Brytanii każda ze 130 instytucji szkolnictwa wyższego jest rokrocznie zasilana dotacją ze środków organizacji utworzonej przez brytyjski rząd
pod nazwą The Higher Education Funding Council for England (HEFCE). Wsparcie w latach 2010–2011wyniosło ok. 4,7 mld GPB, a jego wielkość w przypadku
poszczególnych uczelni była uzależniona od liczby i rodzaju studentów, kraju ich
pochodzenia oraz kierunku studiów. Fundusz ten jest jednocześnie największym
dostarczycielem publicznych środków na badania i infrastrukturę badawczą. Środki
na ten cel w wysokości 1,6 mld GPB są przyznawane na podstawie algorytmu osiągnięć badawczych i liczby pracowników naukowo-badawczych. Łączne wsparcie
celów statutowych ze strony HEFCE odpowiada za blisko połowę przychodów
brytyjskich uczelni43.
Obserwacje światowego systemu szkolnictwa wyższego wskazują, że najwięcej
uczelni zajmujących najwyższe miejsca w światowych rankingach pochodzi z krajów, gdzie czesne wnoszone przez studentów jest najwyższe (Stany Zjednoczone).
Jednocześnie systemy stypendialne w tych krajach (chodzi głównie o Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię) są najbardziej rozwinięte. W Wielkiej Brytanii aż
41 Ch. Lara, D. Johnson, The anatomy of a likely donor: econometric evidence on philanthropy to higher
education, “Education Economics” 2014, vol. 22, no. 3, s. 293–304.
42 T. Walshe, Rewarding excellence and promoting improvement in higher education teaching
in Australia, “Journal of Higher Education Policy and Management” 2008, vol. 30, no. 3, s. 273–282.
43 C. Pilbeam, op.cit.
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37% wydatków budżetowych na uczelnie kierowanych jest za pośrednictwem systemu pomocy materialnej do studentów.
Warto jednak mieć na uwadze, że utworzenie optymalnego modelu finansowania szkolnictwa wyższego może być zadaniem niewykonalnym. Każdy kraj
powinien jednak być zdolny to zaprojektowania takiego systemu, który w miarę
możliwości byłby niezależny od bieżących zdarzeń makroekonomicznych. Ma
to na celu pobudzenie kreatywności samych uczelni, a także umożliwienie realizowania przyjętej, dłogoterminowej strategii. Wsparcie środkami budżetowymi
będzie mimo wszystko zawsze niezbędne44.

5. Zakończenie
Finansowanie szkolnictwa wyższego nie jest proste. Wspieranie tego kluczowego dla rozwoju każdego państwa sektora musi być poddane szczególnej refleksji.
Poszukiwanie optymalnego modelu finansowania badań i dydaktyki to dążenie
podejmowane przez rządy wielu krajów.
Wydaje się, że model oparty na silnym zarówno strategicznym, jak i finansowym wsparciu państwa, podbudowany preferencjami wobec środowisk biznesu
współpracujących z uczelniami, to sytuacja najbardziej zbliżona do oczekiwań
interesariuszy.
Podejmując działania w zakresie tworzenia strategii wspierania szkolnictwa
wyższego, należy mieć na uwadze, jak poważnym beneficjentem działań uczelni
jest społeczeństwo. Szkoły wyższe odpowiadają za tworzenie kapitału ludzkiego.
Dzięki działalności badawczej wspierają rozwój biznesu. Nakłady na szkolnictwo
wyższe należy zatem traktować raczej jako inwestycję niż jako wydatek. Zwrot
z inwestycji jest bowiem bardzo wysoki, ma charakter długoterminowy i jako taki
wywiera pozytywny efekt na funkcjonowanie państwa. W stopniu wystarczającym powinno to przesądzać o zmianie zmierzającej do poważniejszego traktowania tego zagadnienia wśród decydentów.

C. Ciuma, S. G. Manta, M. Sarlea, Comparative Analysis of Global Tertiary Educational Systems,
“Annals of the University of Oradea” 2013, issue 1, s. 856–866.
44
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KAPITAŁ, JEGO STRUKTURA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORAZ ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA MAJĄTKU – PRZEŁAMYWANIE
DYSONANSÓW POZNAWCZYCH

1. Podstawowe podejścia do kapitału
Pojęcie kapitału nie jest pojęciem jednoznacznym. Przeciwnie, budzi wiele
kontrowersji i nieporozumień. Definicja kapitału sięga czasów starożytnych, kiedy
kapitał oznaczał sumę, która była przedmiotem pożyczki1. Za twórcę teorii kapitału
uważany jest F. Quesnay, który definiował kapitał jako bogactwo zebrane uprzednio w celu podjęcia dalszej produkcji2.

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. M. Jerzemowska, wyd. 2, PWE, Warszawa 2006, s. 154.
M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1999, s. 13.
1
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Podstawowe
podejścia do kapitału

Zasobowe podejście do kapitału
(Kapitał to zasoby majątkowe widoczne
po stronie aktywnej w bilansie
przedsiębiorstwa)

Funduszowe podejście do kapitału
(Kapitał to źródła finansowania
zasobów majątkowych widoczne po
stronie pasywnej w bilansie
przedsiębiorstwa)

Zasobowe rozszerzone
podejście do kapitału
(Kapitał to zasoby majątkowe widoczne po
stronie aktywnej w bilansie przedsiębiorstwa
i aktywa niewidoczne w bilansie)

Schemat 1. Podstawowe podejścia do kapitału a dualne podejście do źródeł
finansowania
Źródło: opracowanie własne.

J. M. Moczydłowska słusznie zauważyła, że „mamy do czynienia z kapitałowym
Syndromem Wieży Babel, czyli pomieszaniem języków w kwestiach kapitału”, co
potwierdzają przytoczone poniżej definicje kapitału3:
–– kapitał to znaczna suma pieniędzy, gotówka, fundusz, majątek,
–– kapitał to kategoria abstrakcyjna i definiowana jako myślowe uogólnienie, synteza, model określonego fragmentu rzeczywistości gospodarczej,
–– kapitał to kategoria interdyscyplinarna.
Studia literaturowe wskazują na to, że można wyróżnić trzy główne podejścia do kapitału (schemat 1). Dwa z nich funkcjonują w literaturze od wieków
– to podejście zasobowe i podejście funduszowe, które są względem siebie przeciwstawne. Według podejścia zasobowego, kapitał to zasoby majątkowe używane do
ich pomnażania. Według podejścia funduszowego, kapitał nie jest częścią zasobów
majątkowych (aktywa), ale oznacza źródła ich finansowania (pasywa). Podejście
trzecie jest rozszerzeniem podejścia zasobowego (podejście rozszerzone zasobowe).
Kapitały są utożsamiane z zasobami majątkowymi, nie tylko jednak widocznymi,
znajdującymi się po stronie aktywnej bilansu, ale także z niematerialnymi, niewidocznymi, znajdującymi się poza bilansem, czyli zasobami intelektualnymi,
J. M. Moczydłowska, Kapitał przedsiębiorstwa – dylematy definicyjne, w: Dylematy kształtowania
struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie,
Warszawa 2009, s. 329–339.
3

Kapitał, jego struktura w przedsiębiorstwie oraz źródła finansowania majątku...
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nazywanymi kapitałem intelektualnym. Aktywa intelektualne, czyli kapitał intelektualny obejmuje: kapitał ludzki (kompetencje, zręczność intelektualną, motywację,
postawy i zachowania, przywództwo), kapitał strukturalny, dzielący się na kapitał
społeczny (relacje z klientami, relacje z dostawcami, kompetencje rynkowe, inne
relacje, reputacja) oraz kapitał organizacyjny (kapitał innowacyjny, kapitał procesów, infrastruktura, kultura organizacyjna, proces zarządzania)4.
W tabeli 1 przedstawiono główne (czyli podstawowe) podejścia do kapitału
oraz stanowiska zwolenników tych podejść.
Tabela 1. Trzy podejścia do kapitału
L.p. Nazwa podejścia

1.

2.

Zwolennicy
I. Fisher

I. Fisher, The Nature of Capital and Income, I. Fisher, The
Nature of Capital and Income, Macmillan, New York 1906,
s. 52.

J. B. Clark

E. Böhme-Bawerk, The Positive Theory of Capital and Its
Critics, “The Quarterly Journal of Economics” 1895, vol. 9, no. 2,
January, s. 113–131.

E. Böhme-Bawerk

E. Böhme-Bawerk, Kapitał i zysk z kapitału. Cz. 1, Gebethner
i Wolff, Kraków 1924, s. 5–6, www.mises.pl, (23.08.2011);
L. M. Lachmann, Böhme-Bawerk und Kapitalstruktur,
University of the Witwatersrand, ”Zeitschrift für
Nationalökonomie” 1959, no. 19, s. 235–245.

L. von Mises

L. von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, wyd. 3, Arcana,
Kraków 2009, s. 36.

A. Smith

R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa
2008, s. 37.

K. Marks

R. W. Garrison, Praca nie może zwiększyć swojego udziału
kosztem kapitału, www.mises.pl (23.08.2011).

F. Młynarski

F. Młynarski, Pieniądz i gospodarstwo pieniężne, Księgarnia
Stefana Kamińskiego, Kraków 1947, s. 5.

W. Janasz

W. Janasz, Kapitał w strategicznym zarządzaniu
przedsiębiorstwem, w: K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska,
Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa
2007, s. 13–48.

W. Pazio

W. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne
podstawy biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1994, s. 67.

Zasobowe
podejście do
kapitału

Funduszowe
podejście do
kapitału

Źródło

A. Herman, Kapitał intelektualny i jego liczenie, „Kwartalnik Nauk o przedsiębiorstwie” 2008,
nr 3, s. 38–47; J. Czapiński, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks,
„Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 4 (2), s. 5–27.
4
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L.p. Nazwa podejścia

3.

Rozszerzone
zasobowe
podejście do
kapitału

Zwolennicy

Źródło

G. S. Becker

G. S. Becker, Human Capital. A Theoretical and Empirical
Analysis, with Special Reference to Education, 3 Edition, The
University of Chicago Press, Chicago and London 1994, s. 16.

A. Herman

A. Herman, Kapitał intelektualny i jego liczenie, „Kwartalnik
Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 3, s. 38–47.

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł wskazanych w tabeli.

Podejście zasobowe reprezentował na przykład I. Fisher, który definiował kapitał jako każdy zasób, wszystko co ma wartość i służy do produkcji dóbr lub usług,
co ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego5. Zwolennikiem podejścia zasobowego
był także J. B. Clark, według którego kapitał to zasoby majątkowe znajdujące się we
władaniu właściciela6. E. Böhme-Bawerk, który za życia był polemistą Clarka, także
reprezentował podejście zasobowe. Uważał, że kapitał to kompleks wytworzonych
środków produkcji służących nie do konsumpcji, a tylko do dalszego wytwarzania nowych dóbr7. Podobnie L. von Mises, uczeń Böhme-Bawerka, był zwolennikiem podejścia zasobowego, jako dobra kapitałowe traktował maszyny, narzędzia,
wszelkiego rodzaju półprodukty, czyli wszystkie wytworzone dobra pośrednie,
które służą celom dalszej produkcji8.
Pojęcie kapitał społeczny zostało po raz pierwszy użyte przez L. J. Hanifana
w 1916 r., a następnie rozpowszechnione w latach 80. XX wieku przez takich badaczy jak J. Coleman, R. Putnam, P. Bourdieu, F. Fukuyama9. Z czasem wyróżniono
obok kapitału ludzkiego kapitał strukturalny, który obejmował kapitał społeczny
i kapitał organizacyjny. Połączenie kapitału ludzkiego i kapitału strukturalnego
nazwano kapitałem intelektualnym.
J.M. Moczydłowska zauważyła, że „filozofia kapitału ludzkiego nakazuje postrzegać pracowników jako aktywa, które się nabywa, utrzymuje i inwestuje w nie...”10.
D. Dobija zaś twierdzi, że „powszechnie przyjmuje się, że kapitał intelektualny
to źródło finansowania niematerialnych zasobów firmy...”11. Kapitał intelektualny
I. Fisher, The Nature of Capital and Income, op.cit., s. 52.
E. Böhme-Bawerk, The Positive Theory of Capital and Its Critics, op.cit., s. 113–131.
7 E. Böhme-Bawerk, Kapitał i zysk z kapitału. Cz. 1, op.cit., s. 5–6, (23.08.2011); L. M. Lachmann,
Böhme-Bawerk und Kapitalstruktur, op.cit., s. 235–245.
8 L. von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, op.cit., s. 36.
9 K. Sierocińska, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 1
(LXVIII), s. 69–86.
10 J. M. Moczydłowska, Kapitał przedsiębiorstwa – dylematy definicyjne, op.cit.
11 D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo
WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 11. Patrz także: D. Dobija, A. Rosolińska, Pomiar
5
6
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i kapitał ludzki nie są pojęciami o wymiarze materialnym, ani rzeczowym, ani
finansowym – są zasobami, które przyczyniają się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Można traktować kapitał ludzki jako aktywa przedsiębiorstwa o charakterze niematerialnym, które nie mają odzwierciedlenia po stronie aktywnej bilansu,
pamiętając, że pojęcie aktywów wykracza wówczas poza definicję aktywów znajdujących się w bilansie. Nie można nazywać natomiast kapitału intelektualnego
źródłami finansowania zasobów, bo kapitał ludzki sam jest niewidocznym zasobem12. U podstaw tego rodzaju błędów leży brak dostrzegania podziału na kapitał
w rozumieniu zasobowym i kapitału w rozumieniu funduszowym, a chaos definicyjny pogłębia powstałe z chęci kompromisu podejście dualne do źródeł finansowania, o czym będzie mowa w następnym punkcie artykułu.

2. P
 roblemy związane z różnymi podejściami do kapitału
oraz do źródeł finansowania
Wyróżnić można dwa podejścia do źródeł finansowania majątku w przedsiębiorstwach, tj. podejście funduszowe i podejście dualne. Według pierwszego
podejścia zwiększenie źródeł finansowania oznacza zawsze zwiększenie pasywów,
a zmniejszenie źródeł finansowania – zmniejszenie pasywów. Koncepcja dualna
dotycząca źródeł finansowania zasadniczo poszukuje źródeł po pasywnej stronie bilansu, czyli wychodzi od podejścia funduszowego, lecz nie ogranicza się do
pasywów, a uwzględnia także w pewien sposób zjawiska związane ze zwiększeniem płynności aktywów, a także włącza koszty niemonetarne. Według podejścia
dualnego źródła finansowania wychodzą poza stronę pasywną bilansu. Są pojęciem szerszym i obejmują także wszelkie przekształcenia w zasobach majątkowych
prowadzące do uwalniania środków pieniężnych. Charakterystyczne dla podejścia
mieszanego do źródeł finansowania jest zaliczanie do nich operacji sprzedaży mniej
płynnych aktywów, a także uwzględnianie kosztów niemonetarnych (np. amortyzacji, rezerw tworzonych w ciężar kosztów). W literaturze polskiej widać zdecydowaną przewagę zwolenników podejścia dualnego do źródeł finansowania nad
zwolennikami funduszowego podejścia do źródeł finansowania, które oparte jest
i wycena zasobów wiedzy, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A. K. Koźmiński, WAiP, Warszawa 2008, s. 273–330.
12 Szerzej na temat kapitału intelektualnego i kapitału finansowego w: K. Kreczmańska-Gigol, Kapitał intelektualny a kapitał finansowy, w: Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2013, s. 163–172.
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na funduszowym podejściu do kapitału. Wśród zwolenników tej koncepcji jest
między innymi T. Łuczka, która zwraca uwagę na specyficzną rolę przekształceń
w zasobach majątkowych wobec potrzeb finansowych przedsiębiorstw, używając w odniesieniu do nich określenia surogat kapitału13. W literaturze niemieckiej
funkcjonuje analogiczne pojęcie surogatów finansowania (Finanzierungssurrogate).
Surogat finansowania jest swego rodzaju namiastką źródła finansowania. Chociaż
sam źródłem finansowania według podejścia funduszowego nie jest, to jego stosowanie powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na źródła finansowania14.
Podejście dualne jest niekiedy źródłem nieporozumień zwłaszcza w konfrontacji źródeł finansowania z kapitałem. A. Duliniec wprawdzie utożsamia zasadniczo kapitał z funduszami, lecz jednocześnie na źródła finansowania patrzy szerzej
i poszukuje ich także po aktywnej stronie bilansu, o czym świadczy zaliczanie do
źródeł finansowania amortyzacji i przyspieszonej rotacji majątku – „do źródeł
wewnętrznych zalicza się przede wszystkim zysk zatrzymany (zysk netto minus
wypłacone dywidendy) i amortyzację oraz wszelkie zmniejszenia stanu aktywów
przedsiębiorstwa (zapasów, środków trwałych, aktywów finansowych, środków
pieniężnych). Źródła zewnętrzne to wszelkie formy zwiększenia pasywów przedsiębiorstwa, poza wzrostem kapitału własnego w rezultacie zatrzymywania wypracowanego zysku”15. Podobnie klasyfikują J. Grzywacz, A. Skowronek-Mielczarek
i J. Ickiewicz. Problem pojawia się jednak w przypadku dokonywanej przez nich
klasyfikacji źródeł finansowania. A. Duliniec konsekwentnie do źródeł finansowania własnego wewnętrznego zalicza usługi finansowe skutkujące przyspieszeniem
rotacji aktywów – „przedsiębiorstwo może przyspieszyć obieg środków pieniężnych,
wykorzystując specyficzne instrumenty/formy finansowania, takie jak faktoring
czy forfaiting. Te formy finansowania umożliwiają odsprzedaż z regresem lub bez
regresu należności przedsiębiorstwa instytucji finansowej i skracają okres rotacji
należności. Instytucje faktoringowe lub forfaitingowe finansują w ten sposób przedsiębiorstwo, lecz źródło finansowania pozostaje wewnętrzne, gdyż wpływające do
przedsiębiorstwa środki pieniężne pochodzą ze sprzedaży składników majątku”16.

T. Łuczka, Surogaty kapitału jako forma finansowania małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, „Bank i Kredyt” 1996, nr 11, s. 36–45.
14 Szerzej na temat surogatów finansowania w: K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013.
15 A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa…, op.cit., s. 31.
16 Ibidem, s. 32.
13
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Z kolei J. Grzywacz17, A. Skowronek-Mielczarek18, J. Ickiewicz zaliczają je do źródeł obcych zewnętrznych. Według J. Ickiewicz, „obce finansowanie przez obrót
kredytowy i towarowy następuje na drodze wykorzystania przez przedsiębiorstwo
tzw. kredytu dostawcy i kredytu odbiorcy, czyli przedpłat. Szczególne zaś formy
finansowania obcego to leasing i faktoring”19. Tymczasem istota tych usług sprowadza się do przyspieszenia rotacji należności, czyli części zasobów majątkowych
przedsiębiorstwa.
Dysonans poznawczy w omawianym zakresie powstaje, kiedy od definicji
kapitału przechodzi się do definicji struktury kapitału i struktury źródeł finansowania. W literaturze pojęcie struktura kapitału odnosi się zawsze do struktury
pasywów, a więc bazuje na podejściu funduszowym. Również zwolennicy podejścia dualnego do źródeł finansowania, określając strukturę kapitału, ograniczają
się do pasywnej strony bilansu20.
Struktura kapitału nie zawsze jest tożsama ze strukturą źródeł finansowania.
W literaturze znaleźć można cztery definicje struktury kapitału, a tylko jedna z nich
jest identyczna ze strukturą źródeł finansowania majątku. W tabeli 2 przedstawiono cztery definicje kapitału i jego struktury według podejścia funduszowego.
Tabela 2. Główne definicje kapitału i jego struktury
Definicja kapitału
według podejścia
funduszowego
Kapitał
to wszystkie źródła
finansowania, czyli
pasywa

Definicja struktury
kapitału
Struktura kapitału
to proporcja
kapitałów własnych
i wszystkich obcych
źródeł finansowania

Kapitał a źródła
finansowania
widoczne
w pasywach
Kapitał = Źródła
finansowania

Zwolennicy tego sposobu definiowania
struktury kapitału, publikacje, w których
przedstawili swoje stanowisko
– R. W. Masulis, The Debt Equity Choice,
Ballinger Publishing Company, Cambridge
1988;
– R. A. Brealey, S. C. Myers, Podstawy
finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1999;
– J. Błach, Ewolucja teorii struktury
kapitału, „Finanse” 2009, nr 1 (1);

17 J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, op. cit., s. 15, Rys. I.1. Źródła pozyskiwania kapitału – Autor w opracowanym przez siebie schemacie klasyfikuje faktoring jako obce zewnętrzne
źródło finansowanie przedsiębiorstwa.
18 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła..., op. cit., s. 29. Autorka w Tabeli
2.4. Źródła kapitałów obcych w przedsiębiorstwie (opracowanie własne) wskazuje faktoring jako krótkoterminowy kapitał obcy
19 J. Ickiewicz, Strategia Finansowania Przedsiębiorstwa, op. cit., s.12
20 Patrz np. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła..., op. cit., s. 38.
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Definicja struktury
kapitału

Kapitał a źródła
finansowania
widoczne
w pasywach

Zwolennicy tego sposobu definiowania
struktury kapitału, publikacje, w których
przedstawili swoje stanowisko

Kapitał
to wszystkie źródła
finansowania, czyli
pasywa

Struktura kapitału
to proporcja
kapitałów własnych
i wszystkich obcych
źródeł finansowania

Kapitał = Źródła
finansowania

– M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena
przedsiębiorstwa według standardów
światowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004;
– W. Bień, Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002;
– W. Pluta, Planowanie finansowe
w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999;
– J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie
finansami przedsiębiorstw. Podstawy
teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005.

Kapitał
to długoterminowe
źródła finansowania
widoczne
w pasywach

Struktura kapitału
to proporcja
kapitałów własnych
i długoterminowych
obcych źródeł
finansowania

Kapitał < Źródła
finansowania

– J. F. Weston, T. F. Copeland, Managerial
Finance, The Dryden Press, New York 1991;
– R. Ch. Moyer, J. R. McGuigan, W. J. Kretlow,
Contemporary Financial Management,
West Publishing Company, St. Paul 1992;
– M. Jerzemowska, Kształtowanie
struktury kapitału w spółkach akcyjnych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1999.

Kapitał to kapitały
własne oraz obce
oprocentowane
źródła finansowania
widoczne
w pasywach

Struktura kapitału
to proporcja
kapitałów
własnych i obcych
oprocentowanych
źródeł finansowania

Kapitał < Źródła
finansowania

– S. Ross, R. Westerfield, B. Jordan, Finanse
przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC,
1999;
– J. Gajdka, Teorie struktury kapitału
i ich aplikacja w warunkach polskich,
Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002;
– A. Cwynar, W. Cwynar, Optymalizacja
struktury kapitału i kalkulacja kosztu
kapitału spółki, w: Finansowanie rozwoju
przedsiębiorstwa. Studia przypadków,
red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008;
– A. Duliniec, Finansowanie
przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011;
– T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria
i praktyka analizy finansowej
w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce,
Warszawa 2002;
– B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski,
E. Chojnacka, Strategie finansowania
działalności przedsiębiorstw, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006;
– J. Iwin-Garzyńska, A. Adamczyk,
Wybrane zagadnienia finansów
przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009;
– A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie
przedsiębiorstwa. Źródła finansowania,
C. H. Beck, Warszawa 2003, s. 38.
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Definicja kapitału
według podejścia
funduszowego
Kapitał
to wyemitowane
papiery
wartościowe

Definicja struktury
kapitału
Struktura kapitału
to proporcja
wyemitowanych
akcji
i wyemitowanych
papierów dłużnych

Kapitał a źródła
finansowania
widoczne
w pasywach
Kapitał < Źródła
finansowania
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Zwolennicy tego sposobu definiowania
struktury kapitału, publikacje, w których
przedstawili swoje stanowisko
– S. Lumby, Investment Appraisal and
Financial Decisions, Chapmn& Hall, New
York 1994;
– R. A. Brealey, S. C. Myers, Principles of
Corporate Finance, McGraw-Hill, New York
1991.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury wskazanej w tabeli.

3. Proponowane podejście do źródeł
finansowania majątku
W niniejszym opracowaniu naukowym konsekwentnie stosowana jest funduszowa koncepcja źródeł finansowania, omawiana na przykładzie spółki akcyjnej.
Ze względu na źródło pochodzenia kapitałów, którymi spółka akcyjna finansuje
swój majątek, w ujęciu ogólnym wyróżnia się21:
a) kapitały własne, które dzielą się na:
–– kapitał zakładowy,
–– kapitał zapasowy,
–– kapitały rezerwowe;
b) kapitały obce (zobowiązania), które dzielą się na:
–– zobowiązania długoterminowe,
–– zobowiązania krótkoterminowe.
W zależności od zastosowanych źródeł finansowania majątku można wyróżnić cztery podstawowe formy finansowania, tj.
–– finansowanie własne zewnętrzne,
–– samofinansowanie,
–– finansowanie dłużne,
–– finansowanie hybrydowe.
Finansowanie własne zewnętrzne jest związane z wniesieniem środków przez
akcjonariuszy na kapitał własny. Dlatego też w ramach tej formy finansowania
wyróżniamy następujące źródła pozyskiwania kapitału:

J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009, s. 79 i dalsze.
21
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–– wpłaty na kapitał zakładowy,
–– nadwyżkę ceny emisyjnej akcji nad ceną nominalną, tzw. agio,
–– dopłaty akcjonariuszy, które w spółce akcyjnej występują w bardzo wąskim
zakresie w przeciwieństwie do spółki z o.o.,
–– private equity.
Z kolei samofinansowanie utożsamiane jest wyłącznie z kapitalizacją zysków
w spółce. Można zatem powiedzieć, że przedsiębiorstwo uruchomiło w danym roku
obrotowym mechanizmy samofinansowania, jeżeli wygenerowało w tym okresie
zysk netto i przeznaczyło jego część na finansowanie majątku. O skali samofinansowania decyduje rentowność spółki, a ściślej – rentowność kapitałów własnych
(ROE) oraz polityka akcjonariuszy w zakresie redystrybucji zysku. Miernikiem
poziomu samofinansowania jest jego stopa, która stanowi różnicę między rentownością kapitałów własnych a stopą dywidend.
Finansowanie dłużne polega na korzystaniu z obcych źródeł finansowania
majątku. Liczba możliwych do zastosowania w praktyce wariantów użycia kapitałów obcych jest bardzo duża. Finansowanie dłużne przyjmuje najczęściej formę:
–– bankowych kredytów inwestycyjnych, pożyczek długoterminowych,
–– emisji przez spółkę obligacji i innych długoterminowych papierów dłużnych,
–– franczyzy,
–– leasingu,
–– krótkoterminowych kredytów bankowych, pożyczek,
–– emisji krótkoterminowych papierów dłużnych,
–– kredytów handlowych i innych zobowiązań.
Pomimo tego że definiowanie kapitału dłużnego przez poszczególnych autorów zajmujących się finansami jest różne, zaznacza się ogólna międzynarodowa
tendencja, aby pojęciem tym obejmować ogólne formy zadłużenia obciążone kosztem korzystania z tego kapitału. Aby uniknąć nieporozumień w niniejszej pracy,
do kapitału dłużnego zaliczamy wszelkie formy zadłużenia – zarówno te, które
stanowią podstawę do wypłaty odsetek, jak i pozostałe, niemające odsetkowego
charakteru (np. kredyty handlowe), a także inne zobowiązania wynikające z normalnego cyklu rozliczeń, które służą finansowaniu majątku obrotowego, ale nie
powodują konieczności ponoszenia z tego tytułu kosztów.
Do ostatniej formy finansowania, określonej w pracy jako finansowanie hybrydowe, zaliczamy wszystkie inne źródła tworzenia kapitału, które nie mieszczą się
w trzech pierwszych wymienionych formach. Nazwa ta nie jest przypadkowa,
ponieważ finansowanie hybrydowe w głównej mierze polega na kombinacji różnych form finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem kombinacji instrumentów tradycyjnych i derywatów. Ta forma finansowania występuje między innymi
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wtedy, kiedy jeden instrument finansowy, należący np. do finansowania dłużnego,
daje nabywcy prawo do zakupu (po ustalonej cenie) innego instrumentu finansowego, charakterystycznego np. dla finansowania własnego.
Podsumowaniem dotychczasowych rozważań na temat kapitałów w spółce
akcyjnej i jednocześnie podstawą do dalszej, bardziej szczegółowej analizy jest
zestawienie źródeł finansowania majątku przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną
Forma
finansowania

Kwalifikacja prawno-ekonomiczna źródła
pozyskania kapitału

Podmiot finansujący

Cechy charakterystyczne dla
danego źródła pozyskania
kapitału

Finansowanie
własne zewnętrzne

Wpłaty na kapitał
zakładowy

Akcjonariusz

Kształtowanie wysokości
kapitału podstawowego; zasada
nominalizmu.

Finansowanie
własne zewnętrzne

Wpłaty na kapitał
zapasowy w formie
nadwyżki ceny
emisyjnej nad
nominalną, tzw. agio

Akcjonariusz

Agio musi być uiszczone w pełni
przed zarejestrowaniem spółki
lub przed zarejestrowaniem
uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego; agio
przelewane jest do kapitału
zapasowego.

Finansowanie
własne zewnętrzne

Dopłaty do kapitału

Akcjonariusz

Dopłaty występują w spółce
akcyjnej bardzo rzadko; kodeks
spółek handlowych przewiduje
instytucję dopłat (oczywiście
na zasadach fakultatywności)
w przypadku obejmowania akcji
uprzywilejowanych; dopłaty
podwyższają kapitał zapasowy.

Finansowanie
własne zewnętrzne

Private equity

Fundusze typu private
equity (venture capital)
oraz indywidualni
inwestorzy nazywani
„aniołami biznesu”.

Kapitał podwyższonego ryzyka
o charakterze udziałowym
jest angażowany na czas
określony z reguły na 3–7 lat;
obok dawców private
equity angażujących kapitał
podwyższonego o ryzyka
istnieją inni akcjonariusze;
strategia osób udzielających
private equity jest nastawiona
na pomnażanie wartości
majątku firmy; przeważnie
po uzyskaniu możliwości
korzystnej odsprzedaży
walorów udziałowych
następuje,,wyjście’’ private
equity ze spółki.
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Forma
finansowania

Kwalifikacja prawno-ekonomiczna źródła
pozyskania kapitału

Podmiot finansujący

Cechy charakterystyczne dla
danego źródła pozyskania
kapitału

Samofinansowanie

Kapitalizacja zysku

Walne zgromadzenie
w uchwale określa,
jaką część zysku netto
przeznaczyć na zasilenie
kapitału zapasowego lub
kapitałów rezerwowych.
Ponadto spółka tworzy
obligatoryjnie kapitał
rezerwowy, w związku
z nabyciem akcji własnych
oraz ich umorzeniem,
na zasadach określonych
w ustawie o rachunkowości.

Stopa samofinansowania jest
różnicą między stopą zwrotu
kapitału netto – ROE – a stopą
dywidend.

Finansowanie
dłużne

Bankowe kredyty
inwestycyjne
lub pożyczki
długoterminowe

Banki lub inni wierzyciele

Zobowiązanie ma charakter
długoterminowy; spółka jest
zobowiązana nie tylko do
zwrotu zaciągniętego kredytu
lub pożyczki, ale również
może być zobligowana do
różnego rodzaju świadczeń,
które są,,ceną’’ za korzystanie
z kapitału obcego (np. płaci
obligatoryjnie odsetki
w przypadku kredytu).

Finansowanie
dłużne

Emisja obligacji
i innych długoter
minowych papierów
dłużnych

Różni wierzyciele

Zobowiązanie ma charakter
głównie długoterminowy;
spółka jest zobowiązana nie
tylko do zwrotu długu, ale
również może być zobligowana
do świadczeń w różnej formie,
które stanowić będą,,cenę’’ za
korzystanie z kapitału obcego.

Finansowanie
dłużne

Franczyza

Franczyzodawca

Dawca franczyzy zobowiązuje
się do udostępnienia biorcy
franczyzy prawa do korzystania,
przez czas określony lub
nieokreślony, z oznaczenia
jego firmy, godła, emblematu,
symboli, patentów, knowhow itp. oraz do udzielenia mu
stosownej pomocy, beneficja
riusz zobowiązuje się zaś
do prowadzenia wskazanej
działalności gospodarczej
połączonej z wykorzystaniem
udostępnionych mu praw do
świadczeń oraz do zapłacenia
uzgodnionego wynagrodzenia.
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Forma
finansowania

Kwalifikacja prawno-ekonomiczna źródła
pozyskania kapitału

Podmiot finansujący

Cechy charakterystyczne dla
danego źródła pozyskania
kapitału

Finansowanie
dłużne

Leasing

Finansujący
– leasingodawca

Przez umowę leasingu
finansujący zobowiązuje się,
w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa, nabyć rzecz
od oznaczonego zbywcy
na warunkach określonych
w tej umowie i oddać tę rzecz
korzystającemu do używania
lub używania i pobierania
pożytków przez czas oznaczony,
a korzystający zobowią
zuje się zapłacić finansu
jącemu w uzgodnionych ratach
wynagrodzenie pieniężne
równe co najmniej cenie lub
wynagrodzeniu z tytułu nabycia
rzeczy przez finansującego.

Finansowanie
dłużne

Krótkoterminowe
kredyty bankowe
lub pożyczki

Bank lub inni wierzyciele

Zobowiązania o charakterze
krótkoterminowym; spółka
oprócz spłaty kapitału płaci
odsetki z tytułu korzystania
z kredytu lub może być
zobligowana do różnego
rodzaju świadczeń z tytułu
udzielonej pożyczki.

Finansowanie
dłużne

Emisja
krótkoterminowych
papierów dłużnych

Różni wierzyciele

Zobowiązania o charakterze
krótkoterminowym; terminy
zapadalności KPD (commercial
papers) są przeważnie
dostosowane do potrzeb
emitenta i praktycznie nie
przekraczają jednego roku (bez
uwzględnienia rolowania tych
papierów); spółka nie tylko
jest zobowiązania do spłaty
długu, ale również może pła
cić, w różnej formie, cenę za
korzystanie z obcego kapitału;
finansowanie polega między
innymi na wypuszczeniu przez
przedsiębiorców na rynek
pieniężny bonów komercyjnych,
weksli, krótkoterminowych obli
gacji itp.
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Kwalifikacja prawno-ekonomiczna źródła
pozyskania kapitału

Podmiot finansujący

Cechy charakterystyczne dla
danego źródła pozyskania
kapitału

Finansowanie
dłużne

Kredyty handlowe
oraz inne
zobowiązania

Różni wierzyciele, przede
wszystkim dostawcy
towarów i usług

Zobowiązania o charakterze
krótkoterminowym, które
z reguły nie wiążą się z obowią
zkiem płacenia przez spółkę
odsetek. W przypadku kredytu
handlowego spółka może
ponosić koszty, które zależą
od wysokości skonta, uzys
kiwanego w razie bieżącej
płatności.

Finansowanie
hybrydowe

Finansowanie
hybrydowe polega
w głównej mierze
na wykorzystaniu
instrumentów
finansowych
stanowiących
kombinację różnych
form finanso
wania, przede
wszystkim opartych
w swej konstrukcji
na połączeniu finan
sowania dłużnego
z finansowaniem
własnym
zewnętrznym
(np. obligacje
zamienne na akcje,
finansowanie typu
mezzanine), a także
na wykorzystaniu
derywatów (praw
pochodnych).

Różni wierzyciele

W znacznej części instrumenty
finansowania hybrydowego,
zwłaszcza derywaty.
są zaliczane do instrumentów
finansowych rynków termi
nowych. Mianem rynku
terminowego można określić
rynek, na którym zawierane
są transakcje dotyczące
kształtowania się ceny
w przyszłości. Transakcja
jest zawierana dziś, ale
jej realizacja ma miejsce
w przyszłości, po ustalonej dziś
cenie. Transakcje terminowe
wyróżniają się tym, że w przeci
wieństwie do transakcji
natychmiastowych (spot)
– terminy zawarcia i realizacji
transakcji są od siebie oddalone.

Źródło: J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, op.cit., s. 85–88.

Syntetycznie rzecz traktując, można stwierdzić, że podwyższenie wartości zainwestowanego majątku może być osiągnięte w wyniku działań w trzech grupach
źródeł finansowania majątku, tj.
• zwiększenia zadłużenia,
• uruchomienia mechanizmów samofinansowania,
• powiększenia kapitałów własnych w wyniku zasilenia zewnętrznego.
W oparciu o wzory przedstawione na schemacie 2 można matematycznie
udowodnić, że tempo zmian wartości majątku jest równe dokładnie sumie tempa

Kapitał, jego struktura w przedsiębiorstwie oraz źródła finansowania majątku...

345

zmian zadłużenia, stopy samofinansowania i tempa zmian w kapitale własnym
w wyniku zasilenia zewnętrznego. Dowód matematyczny przedstawiono poniżej:
Mk − t × Ck
ΔC
Mk × C − M × Ck Ck − C
ΔM
= c +a+b =
+a+
−a=
+
=
M
M ×C
C
M
C
Mk × C − M × Ck + M × Ck − M × C C × (Mk − M) ΔM
=
=
=
,
M
M ×C
M ×C

gdzie:
M
t=
.
C

Schemat 2. Rozszerzony schemat Du Ponta

gdzie:
Zo – zysk operacyjny,
Zn – zysk netto,
S – przychody ze sprzedaży,
M – majątek ogółem według stanu na początek okresu sprawozdawczego (suma
bilansowa),
Mk – majątek według stanu na koniec okresu sprawozdawczego (suma bilansowa),
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C – kapitał własny według stanu na początek okresu sprawozdawczego,
Ck – kapitał własny według stanu koniec okresu sprawozdawczego,
Di – dywidendy.
Na schemacie 2 przedstawiono narzędzia umożliwiające badanie tempa zmian
majątku w wyniku podjęcia wymienionych powyżej działań. Powiększenie kapitału własnego w wyniku zasilenia zewnętrznego (przede wszystkim kapitału
podstawowego) wiąże się z bezzwrotnym zwiększeniem udziału akcjonariuszy
spółki w finansowaniu majątku. Uruchomienie mechanizmów samofinansowania
polega natomiast na celowym odstąpieniu właścicieli kapitałów (akcjonariuszy) od
częściowej lub całkowitej redystrybucji zysku netto w formie wypłat dywidend.
Uzależnienie się przedsiębiorstwa od obcych źródeł finansowych może przybrać
formę kredytu bankowego, pożyczki, emisji papierów dłużnych itp. Tempo zmian
majątku jest równe dokładnie sumie tempa zadłużenia (c), stopy samofinansowania (a) i tempa zmian w kapitale własnym w wyniku zasilenia zewnętrznego (b).
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Marcin Jamroży
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ZMIANA FORMY PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
– ASPEKT PODATKOWY

1. Wprowadzenie
Przedmiotem artykułu są rozważania teoretyczne dotyczące restrukturyzacji
transgranicznej, ukazanej na przykładzie zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa
międzynarodowego (wielonarodowego), oraz ocena skutków podatkowych wynikających zarówno dla spółki, jak i wspólników. Podstawowy akcent artykułu został
położony na aspekty transgraniczne, które odgrywają szczególną rolę w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Wywód koncentruje się wokół wariantu
przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową niebędącą na gruncie prawa
polskiego podatnikiem podatku dochodowego. Stawia się hipotezę, że polski ustawodawca podatkowy wdrożył rozwiązania podatkowe niestanowiące bariery dla
przekształceń transgranicznych.
Istotą procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców jest zwykle dostosowywanie się do zmian zachodzących w ich otoczeniu zewnętrznym w celu zwiększenia efektywności organizacji. Z jednej strony procesy restrukturyzacyjne mogą być
„narzędziem” użytym do dalszego umocniania pozycji przedsiębiorcy na rynku
regionalnym albo globalnym, z drugiej zaś mogą być traktowane jako forma przeciwdziałania marginalizacji na rynku. Przeprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie
w ramach wzrostu wewnętrznego bądź zewnętrznego determinowane jest przede
wszystkim cechami sektora działalności przedsiębiorstwa, skłonnością firmy do
wzrostu zewnętrznego, względami taktycznymi czy rynkową dostępnością do
środków produkcji1.
1 Zob. W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Istota i motywy fuzji i przejęć, w: Fuzje i przejęcia,
red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009, s. 19.

350

Marcin Jamroży

Przekształcenia przedsiębiorstw, będące procesem interdyscyplinarnym, wymagają odpowiedniego ujęcia w księgach rachunkowych i ewidencjach podatkowych,
a także właściwego rozliczenia podatkowego spółek uczestniczących w restrukturyzacji oraz ich udziałowców. Wzrost znaczenia przedsiębiorstw międzynarodowych w gospodarce światowej przyczynia się do powstawania złożonych problemów
natury podatkowej.
Dla uproszczenia pojęcie spółki kapitałowej utożsamiane jest ze spółką będącą
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, spółki osobowej natomiast
ze spółką transparentną podatkowo, w przypadku której podatnikami należności od dochodu osiąganego przez spółkę są wyłącznie wspólnicy2. Pojęcie zmiany
formy prawnej oraz pojęcie przekształcenia używane są zamiennie. Rozważania
uwzględniają w szczególności wtórne prawo unijne, umowy bilateralne o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także treść ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych3 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych4.

2. Podatkowe następstwa przekształcenia
2.1. Charakterystyka przekształcenia heterogenicznego
Z podatkowego punktu widzenia w przypadku przekształcenia istotne znaczenie ma to, czy pociąga ono za sobą zmianę statusu prawno-podatkowego podatnika
wyrażającego się w fakcie podlegania spółki opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na tym tle wyróżnić można dwa rodzaje przekształceń:
–– przekształcenie homogeniczne (jednorodne) bez zmiany statusu prawnopodatkowego,
–– przekształcenie heterogeniczne powodujące zmianę w statusie prawnopodatkowym5.
Z podatkowego punktu widzenia podstawowe znaczenie ma przypadek przekształcenia heterogenicznego. Przekształcenie spółki posiadającej osobowość prawną
w spółkę osobową (inną niż spółka komandytowo-akcyjna) wywołuje daleko idące
Wyjątek od tej reguły stanowi spółka komandytowo-akcyjna (SKA), która począwszy od 1 stycznia 2014 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
3 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. DzU 2014, poz. 851
z późn. zm.); dalej jako „updop”.
4 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. DzU 2012, poz. 361
z późn. zm.) – dalej jako „updof”.
5 Ł. Karczyński, Opodatkowanie przekształceń spółek, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 116.
2
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skutki, z których najważniejszy polega na zmianie podmiotu będącego podatnikiem
podatku dochodowego. Za zmianą tą podążać może również zmiana reżimu opodatkowania (zmiana zasad opodatkowania) oraz zmiana obciążeń podatkowych
związanych z dochodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej prowadzonej
przez spółkę. Poza wyżej wymienionymi, innym jeszcze następstwem zmiany
formy prawnej może być opodatkowanie tych zysków spółki, które nie zostały
podzielone pomiędzy wspólników.
O zakresie następstw przesądza w znacznej mierze to, czy występuje konstelacja:
a) niewykraczająca poza granice kraju,
b) stanowiąca przedmiot zainteresowania również zagranicznych jurysdykcji
podatkowych.
Z konstelacją niewykraczającą poza granice kraju mamy do czynienia w sytuacji, gdy zarówno wspólnicy, jak i sama spółka, są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.
Zasadnicze następstwa zmiany formy prawnej dają się wtedy sprowadzić do pozostających ze sobą w ścisłym związku zmian w obrębie podmiotu podatkowego oraz
reżimu opodatkowania.
W aspekcie transgranicznym zmiana formy prawnej spółki mającej siedzibę
w Polsce wywołuje natomiast doniosłe konsekwencje w przypadku, gdy mamy do
czynienia z jedną z wymienionych konstelacji:
–– spółka przekształcana posiada nierezydentów jako udziałowców;
–– spółka przekształcana jest udziałowcem w podmiotach będących nierezydentami;
–– spółka przekształcana posiada nierezydentów jako udziałowców i zarazem
sama jest udziałowcem w podmiotach będących nierezydentami.
Wśród doniosłych konsekwencji podatkowych przekształcenia dokonywanego
w aspekcie transgranicznym należy wymienić w szczególności:
–– potencjalną zmianę metody stosowanej w celu unikania podwójnego opodatkowania;
–– zmianę jurysdykcji podatkowej, której podlegać będzie dochód generowany
przez spółkę;
–– utratę uprawnień lub preferencji, z których na gruncie umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania korzysta spółka będąca podatnikiem podatku
dochodowego lub zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do określonych przychodów otrzymywanych przez spółkę.
Na podatkowe „koszty” składają się w szczególności dwie pozycje:
–– opodatkowanie tzw. niepodzielonych zysków spółki przekształcanej,
–– utratę prawa do rozliczenia straty podatkowej osiągniętej przed przekształceniem.
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2.2. O
 podatkowanie zysków zatrzymanych
w spółce przekształcanej
Opodatkowanie zatrzymanych zysków jest bezpośrednią konsekwencją podatkową przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową (inną niż SKA).
W ramach źródła przychodów określanego jako przychód (dochód) z udziału
w zyskach osób prawnych wskazano wartość tezauryzowanych zysków w spółce
w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. Tak rozumiany przychód należy określić na dzień przekształcenia, będący dniem wpisu
spółki przekształconej do rejestru. Przychód ten podlega opodatkowaniu według
taryfy proporcjonalnej (19%).
Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., obowiązującym od
1 stycznia 2015 r., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych
jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość
niepodzielonych zysków w spółkach będących podatnikiem podatku dochodowego oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy
w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego w spółkę niebędącą osobą prawną przychód określa
się na dzień przekształcenia6.
W aktualnym stanie prawnym nie ulega wątpliwości, że na dzień przekształcenia opodatkowaniu podlegają także zyski przeznaczone na kapitał zapasowy czy
rezerwowy spółki kapitałowej przed dniem przekształcenia7. Nowela ucięła spekulacje w tym zakresie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. (w brzmieniu do
końca 2014 r.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest
dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
Brak definicji pojęcia zysków niepodzielonych determinował problemy związane
z ustaleniem dochodu wspólnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej
6 Zob. art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.; art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. Przepis ten nie dotyczy przekształcenia spółki osobowej (np. spółki komandytowej) w inną spółkę osobową (np. spółkę jawną), co pozwala
uznać, że nie dochodzi do powstania przychodu (dochodu), przy założeniu braku zmian udziałów kapitałowych poszczególnych wspólników (braku przesunięć majątkowych); zob. np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 stycznia 2011 r., ILPB1/415–1136/10–4/AG.
7 W uzasadnieniu do projektu noweli podkreślono, że nie ma uzasadnienia dla różnicowania sytuacji podatników wyłącznie przy uwzględnieniu kryterium podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku
na kapitały spółki, w oderwaniu od istoty zagadnienia, tj. przekształcenia spółki kapitałowej w osobową
i związaną z tym zmianę zasad opodatkowania dochodów wspólników spółki przekształconej.
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w spółkę osobową. Sądy administracyjne uznawały przeważnie, że zyskami niepodzielonymi są wyłącznie zyski, co do których nie podjęto stosownych uchwał przeznaczających je albo do wypłaty, albo na kapitały zapasowe czy rezerwowe spółki8.
Należy mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy zatrzymane zyski spółki z o.o. nie
podwyższają kapitału podstawowego (wkładów) spółki osobowej, a następnie
będzie dokonywana ich wypłata z innego niż podstawowy kapitału spółki osobowej9, to na dzień wypłaty może powstać (po raz kolejny) obowiązek podatkowy
w odniesieniu do tych zysków10. Dotyczy to też przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, ponieważ kwota niepodzielonych zysków przypadająca
na wspólnika nie obniży dochodu z tytułu wystąpienia ze spółki.
Obowiązująca obecnie ustawowa regulacja opodatkowania zatrzymanych
zysków jest konsekwencją stanowiska Ministerstwa Finansów11 przyjmującego,
że niepodzielone zyski stanowią przychód (dochód) w ramach otwartego katalogu przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Niewątpliwie jej celem jest
zapobieżenie możliwości dystrybucji kumulowanych latami zysków bez konieczności zapłaty podatku od dywidendy. Stanowisko to jeszcze przed wejściem w życie
nowelizacji12, wprowadzającej opodatkowanie niepodzielonych zysków począwszy
od 2009 r., podzielane było częściowo przez orzecznictwo sądów administracyjnych i uzasadniane tezą o pozostawieniu zysku do dyspozycji wspólników na skutek zmiany formy prawnej, przy czym przychód wspólnika miał powstawać także
w sytuacji, gdy w ramach przekształcenia zyski spółki przekształcanej przeznaczane były na wkłady w spółkę osobową (po przekształceniu)13. Na tle argumentacji, którą posługiwały się zarówno sądy, jak i organy skarbowe można wyodrębnić
dwa aspekty:

Zob. NSA w wyroku z 8.12.2011 r., II FSK 1050/10, w wyroku z 7.3.2012 r., II FSK 1671/10 oraz
w wyroku z 19.4.2012 r., II FSK 1863/10.
9 Kwoty niewypłaconych zysków spółki kapitałowej mogą stanowić w bilansie spółki osobowej
(powstałej w wyniku przekształcenia) kapitał podstawowy wspólników w wysokości sumy wartości
wkładów określonych w umowie spółki osobowej, ale także kapitał zapasowy (rezerwowy).
10 M. Jamroży, Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową – ucieczka przed podatkiem od
dywidend?, „PP” 2010, nr 4, s. 7–10.
11 Zob. uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – druk sejmowy VI kadencji nr 1075.
12 Zob. ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2008,
nr 209, poz. 1360).
13 Zob. np. wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2008 r.
(I SA/Rz 199/08); w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2007 r. (I SA/Po 1149/06) i we Wrocławiu z dnia 30 października 2007 r. (I SA/Wr 862/07).
8
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1) pozostawienie zysków do dyspozycji wspólników miałoby stanowić w dacie
przekształcenia faktycznie uzyskany przychód z tytułu udziału w zyskach
spółki kapitałowej, podlegający opodatkowaniu stosownie do zasad odnoszących się do tej kategorii przychodów;
2) przychód powinna stanowić różnica pomiędzy wysokością wkładów w spółce
osobowej a wartością wkładów w spółce kapitałowej powstała w przypadku,
gdy pozostałe w spółce kapitałowej (przed przekształceniem) na dzień przekształcenia nieopodatkowane środki podwyższą wartość wkładów w spółce
osobowej (po przekształceniu).
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jako egzemplifikacja przychodów „faktycznie uzyskanych” wymieniona została kategoria, która dla samego
podatnika ani w sensie prawnym, ani tym bardziej ekonomicznym nie stanowi
przysporzenia, które należałoby zakwalifikować jako przychód. W powyższym
kontekście w przypadku „przychodu” w postaci zatrzymanych zysków pozostających w majątku spółki w dniu przekształcenia mamy do czynienia z fikcją
przychodu, którą posłużono się w celu zapobieżenia uniknięciu opodatkowania
dywidend. Przychód taki zaliczyć należy do kategorii przychodów niepodlegających wypłacie obok dochodu spółki przeznaczonego na podwyższenie kapitału
zakładowego. Na tym tle mogłaby powstać wątpliwość co do możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania lub preferencji, które w określonych przypadkach przysługują dywidendom wypłacanym za granicą. W pierwszym przypadku
chodzi o zwolnienie od podatku dywidendy wypłacanej na rzecz spółek będących
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie przepisów14,
będących implementacją dyrektywy Rady UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych15,
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych uzyskiwane przez spółki podlegające w Polsce lub którymkolwiek
z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego w sytuacji, gdy
wypłacającym dywidendę lub inny z przychodów z udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca polskim rezydentem podatkowym. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy udziałowiec posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%
udziałów (akcji) w kapitale spółki nieprzerwanie przez okres 2 lat, a posiadanie ich
Zob. art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p.
Dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich
zastąpiona obecnie Dyrektywą Rady UE Nr 2011/96/UE.
14

15
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wynika co do zasady z tytułu własności. Okres 2 lat nieprzerwanego posiadania
udziałów (akcji) może upływać także po dniu uzyskania dochodów (przychodów)
z dywidendy, przy czym w razie niezachowania tego terminu (np. wcześniejszego
zbycia udziałów/akcji) udziałowiec zobowiązany będzie do zapłaty podatku wraz
z odsetkami za zwłokę.
W przypadku, gdy zwolnienie z podatku u źródła w oparciu o przepisy art. 22
ust. 4 u.p.d.o.p. nie jest możliwe, w odniesieniu do wspólników będących nierezydentami może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku na podstawie umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidzianej dla dywidend. Konwencja
Modelowa OECD16 przewiduje ograniczenie wysokości podatku, który może zostać
pobrany w Państwie źródła do 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną
jest zagraniczna spółka, nie będąca spółką osobową posiadającą co najmniej 25%
udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz do 15% kwoty dywidend
brutto w pozostałych przypadkach.

2.3. Skutki podatkowe związane ze zmianą podatnika
Zmiana zasad opodatkowania dochodu z działalności prowadzonej przez przekształcaną spółkę idzie w parze ze zmianą podatnika. Spółka przekształcona traci
podmiotowość podatkową w zakresie podatku dochodowego. Przychody z udziału
w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika
proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Przychody wspólnika
z udziału w spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Wspólnicy
będący osobami prawnymi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób prawnych (CIT), wspólnicy będący osobami fizycznymi zaś podatkiem
dochodowym od osób fizycznych (PIT). Niezależnie od tego, zasada kontynuacji
na gruncie prawa podatkowego w przypadku przekształcenia heterogenicznego
stanowi o swojego rodzaju sukcesji podatkowej polegającej na tym, że wspólnicy
są kontynuatorami uprawnień wynikających np. z prawa do dokonywania odpisów
amortyzacyjnych od środków trwałych (lub wartości niematerialnych i prawnych)
nabytych przed przekształceniem lub prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych przez spółkę kapitałową, które
mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w okresie późniejszym.
Konwencja Modelowa OECD stanowi wzorzec dla zawartych przez Polskę około 90 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (OECD Committee on Fiscal Affairs, Model Tax Convention on
Income and on Capital, Condensed Version, 2014; dalej też: KM-OECD).
16
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 auważyć trzeba, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowaZ
nia nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych.
W przypadku, gdy wspólnikami spółki przekształcanej są nierezydenci podatkowi, zmiana formy prawnej spółki kapitałowej w spółkę osobową powoduje dla
jej zagranicznych wspólników (nierezydentów) powstanie co do zasady ograniczonego obowiązku podatkowego w związku z ustanowieniem zagranicznego zakładu
na terytorium Polski.

2.4. Konsekwencje ustanowienia zakładu
Podatnicy posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (jako rezydenci) podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, z kolei podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub
zarządu, (jako nierezydenci) podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Uczestnictwo zagranicznego wspólnika
(nierezydenta) w transparentnej spółce osobowej uważa się za przedsiębiorstwo,
w następstwie czego znajdują zastosowanie zasady rozdziału jurysdykcji podatkowej odnośnie zysków przedsiębiorstwa (na podstawie art. 7 umów opartych
na Konwencji Modelowej OECD). Za przedsiębiorstwo umawiającego się państwa
uważa się przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania
lub siedzibę w tym państwie (zob. definicję w art. 3 ust. 1 KM-OECD). W konsekwencji przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę osobową nie stanowi przedsiębiorstwa państwa rezydencji spółki osobowej17. Przedsiębiorstwo prowadzone
przez spółkę osobową na terytorium, w ujęciu funkcjonalnym, stanowi natomiast
zakład zagranicznych wspólników spółki osobowej położonej w Polsce18.
Z art. 7 KM-OECD wynika rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej dwóch państw
w oparciu o kryterium ustanowienia zagranicznego zakładu. Zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji podatkowej tego przedsiębiorstwa. Zasada ta nabiera praktycznego znaczenia
w przypadku, gdy przychody (dochody) powstają na terytorium innego państwa.
Pomimo czerpania przez nierezydenta dochodów na terytorium Polski uzasadniających powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego, opodatkowanie następuje co do zasady wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej przedsiębiorcy.
Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, red. M. Jamroży, Wolters Kluwer,
Warszawa 2012, s. 250.
18 Ibidem.
17
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Zasada ta ulega istotnemu ograniczeniu w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo osiągające dochody zagraniczne prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi
działalność w ten sposób, to zyski, jakie można przypisać zakładowi, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (tzw. państwie źródła). Przyznanie państwu położenia zakładu prawa opodatkowania dochodu osiąganego przez zakład powoduje,
że ograniczony obowiązek podatkowy wynikający z przepisów krajowych rozciąga
się na dochody, które można przypisać działalności prowadzonej poprzez zakład.
W przypadku transparentnej spółki osobowej prawa handlowego stosowanie, co do
zasady, przepisów ustawy o rachunkowości powoduje, że dochód podatkowy określa
się w oparciu o ustalony na podstawie ustawy o rachunkowości wynik finansowy
spółki, przy uwzględnieniu odpowiednich korekt wynikających z różnic w traktowaniu przychodów oraz kosztów w ramach prawa bilansowego i prawa podatkowego.
Z powstaniem obowiązku podatkowego dla nierezydentów nieodłącznie wiążą
się obowiązki ewidencyjne. Od chwili rejestracji przekształcenia wspólnicy transparentnej spółki osobowej będący podatnikami podatku dochodowego zobligowani
są do uiszczania zaliczek na poczet podatku dochodowego od dochodu ze źródła
określanego jako „pozarolnicza działalność gospodarcza”. W raczej wyjątkowych
sytuacjach może pojawić się problem z ustaleniem, kto jest podatnikiem. Przykładowo zagranicznym porządkom prawnym znane są sytuacje, w których spółka
kapitałowa działa jedynie jako powiernik, a podatek dochodowy od dochodu płacą
osoby, które formalnie nie są wspólnikami, lecz posiadają umowę cywilnoprawną
(umowę powierniczą) ze spółką. Praktyczne trudności we wskazaniu podatników
wiązać się również mogą z zagranicznymi podmiotami zbiorowego inwestowania, które wedle prawa ich siedziby są podmiotami transparentnymi podatkowo.
Wskazanie w Polsce właściwego podatnika ma istotne znaczenie przede wszystkim z dwóch względów:
–– po pierwsze, może powstać wątpliwość, czy uiszczenie podatku od dochodu
spółki przez działający we własnym imieniu podmiot niebędący „rzeczywistym” podatnikiem podatku dochodowego zwolni z zobowiązania podatkowego osobę, na której faktycznie ciąży obowiązek podatkowy, ponieważ jest
„rzeczywistym” odbiorcą (Beneficial owner);
–– po drugie, w przypadku stosowania metody kredytu podatkowego w celu unikania podwójnego opodatkowania – wobec możliwości zaliczenia podatku
zapłaconego w Polsce na poczet obowiązku podatkowego przewidywanego
przez prawo obce wymagana jest z reguły tożsamość podatnika uiszczającego
podatek w Polsce i zaliczającego ten podatek na poczet zobowiązania w kraju
swojej rezydencji.
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Z tych względów niewłaściwe określenie podmiotu podatku może prowadzić
do powstania zaległości podatkowej zarówno na terytorium państwa źródła, jak
i w państwie rezydencji.
Problem z ustaleniem podmiotu podatku może w praktyce wystąpić także
w przypadku rozbudowanych struktur kapitałowych. Za poczynienie takich ustaleń nie odpowiada wprawdzie sama spółka, która nie działa w charakterze płatnika
podatku dochodowego, lecz odpowiedzialność spoczywa indywidualnie na samych
podatnikach. Faktyczny problem z ustaleniem podatnika może wystąpić także
w przypadku niektórych typów zagranicznych funduszy inwestycyjnych, będących podmiotami transparentnymi podatkowo, co skutkować może obowiązkiem
rejestracji w Polsce tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy podatników tylko z tego
tytułu, że udziały w polskiej (transparentnej) spółce osobowej są jednym z wielu
aktywów funduszu.

2.5. Rozliczenie straty podatkowej
Osoby fizyczne mogą rozliczać straty jedynie w ramach poszczególnych źródeł, co wynika z art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. Zmiana źródła przychodu powoduje, przynajmniej zdaniem fiskusa, brak możliwości obniżenia dochodu z udziału w spółce
o wysokość straty wykazanej w latach poprzednich, tj. przed przekształceniem.
To samo dotyczy wspólników będących osobami prawnymi, ponieważ art. 7
ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.p. wprost stanowi, że przy ustalaniu straty nie uwzględnia się
straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształconych spółek w inne niebędące podatnikami.
Nietrudno zgodzić się z poglądem, że odliczenie straty podatkowej powinno być
dopuszczalne we wszystkich rodzajach zmian podmiotowych skutkujących sukcesją generalną, ponieważ ograniczenia są nieuzasadnionym łamaniem zasady
neutralności podatkowej19. Brak możliwości rozliczenia straty może zmniejszać
opłacalność przekształcenia.

Zob. np. A. Mariański, Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa
2001, s. 128.
19
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2.6. Wydatki związane z przekształceniem
Wydatki ponoszone przez spółkę kapitałową w związku z przekształceniem,
np. wydatki na sporządzenie planu przekształcenia, opinii biegłego czy obsługi
prawnej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot, który te wydatki poniósł (zwykle w spółce kapitałowej stosownie do art. 15
ust. 1 u.p.d.o.p.). Wydatki takie są związane z prowadzoną przez spółkę przekształcaną działalnością gospodarczą i mają na celu przynajmniej zabezpieczenie źródła przychodu, chociażby przez zapewnienie lepszego funkcjonowania w wyniku
przyjęcia bardziej optymalnej gospodarczo formy prawnej20. Wydatki związane
z przekształceniem należą do kategorii kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, dlatego powinny być potrącone przez spółkę przekształcaną
w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.).

2.7. Ustanie rezydencji podatkowej
Przekształcenie w spółkę osobową może prowadzić do utraty przez spółkę
kwalifikacji jako rezydenta podatkowego na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania opartych na Konwencji Modelowej OECD. Sama Konwencja
swój zakres zastosowania odnosi do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach. Na podstawie KM-OECD
określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się
państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega
tam opodatkowaniu. W przypadku, gdy dane państwo traktuje określone rodzaje
podmiotów jako tzw. podmioty transparentne pod względem podatkowym, nie
można uznać, że podmiot taki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
a także podmiot taki nie jest uprawniony do uzyskania certyfikatu rezydencji21.
Ponieważ spółka osobowa (inna niż SKA) na gruncie polskich przepisów traktowana jest jako podmiot transparentny podatkowo, zmiana formy prawnej polskiej spółki kapitałowej w spółkę osobową skutkuje na gruncie umów opartych
na konwencji modelowej utratą rezydencji podatkowej spółki po przekształceniu.
20 Zob. np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 marca 2008 r., ITPB3/423–
255/07/AW; ITPB1/415–778/07/MR.
21 Zob. M. Taborska, T. Kret w: Umowy o unikaniu podwójnego podatkowania. Komentarz,
red. M. Zasiewska, A. Oktawiec, J. Chorązka, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 85.
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W przypadku, gdy wspólnikami spółki (po przekształceniu) są rezydenci zagraniczni, spółka natomiast osiąga dochody ze źródeł położonych w państwie innym
niż państwo siedziby spółki, a zarazem innym niż państwo rezydencji wspólników,
wśród dochodów osiąganych przez spółkę z zagranicznych źródeł zastosowanie
znajdują postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte
pomiędzy państwem rezydencji wspólników a państwem źródła przychodów22.

3. Zmiana wysokości obciążenia podatkowego
Skutkiem zmiany formy prawnej jest zmiana łącznej wysokości obciążeń podatkowych po stronie wspólnika, wynikająca w pierwszej kolejności z przepisów krajowych. W ujęciu transgranicznym zmiana formy prawnej zwykle prowadzi także
do zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania, znajdującej zastosowanie
do dochodu osiąganego przez wspólnika, a w pewnych przypadkach – może prowadzić do zmiany alokacji dochodu podatkowego pomiędzy różnymi państwami.
W przypadku wspólników będących osobami fizycznymi dochód spółki kapitałowej wypłacany na ich rzecz podlega dwukrotnemu opodatkowaniu w sensie
ekonomicznym, uwzględniając opodatkowanie na poziomie spółki oraz na poziomie wspólników. W sensie prawnym podatek nakładany jest na dwóch podatników – na spółkę opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT)
w wysokości 19% oraz na wspólnika ponoszącego ciężar podatku od przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidend) – również w wysokości 19%, którego podstawowy wymiar stanowi dochód po opodatkowaniu spółki.
Z perspektywy osoby fizycznej będącej polskim rezydentem łączne obciążenie
dochodu generowanego przez spółkę wynosi zatem 34,39%.
W przypadku osób fizycznych będących nierezydentami maksymalna stawka
podatku od dywidendy pobierana u źródła, przewidziana w umowach o unikaniu
podwójnego opodatkowania opartych na KM-OECD, jest niższa niż stawka wynikająca z przepisów krajowych (5% albo 15%). W celu unikania podwójnego opodatkowania dywidend umowy bilateralne przewidują metodę kredytu podatkowego.
Wysokość łącznego opodatkowania ostatecznie determinowana jest zatem również wysokością stawki podatku płaconego w państwie rezydencji wspólnika. Na
poczet tego zobowiązania zaliczony zostanie zwykle wyłącznie podatek pobrany
przy wypłacie dywidendy. Pobór podatku mającego swoje źródło w zyskach spółki
kapitałowej (przed przekształceniem) przebiega zwykle w trzech etapach:
22

Ibidem, s. 17.
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–– opodatkowania dochodu spółki w państwie źródła (tu: w Polsce) według stawki
CIT 19%,
–– opodatkowania dywidendy w państwie źródła (tu: w Polsce) według stawki
PIT 19% (ewentualnie obniżonej: 15%),
–– opodatkowania dywidendy za granicą z zaliczeniem podatku od dywidendy
zapłaconego w Polsce.
W przypadku, gdy wspólnikiem jest krajowa lub zagraniczna spółka z Europejskiego Obszaru Gospodarczego będąca podatnikiem podatku dochodowego od
osób prawnych, wypłata dywidendy może podlegać zwolnieniu od opodatkowania na mocy przepisów implementujących Dyrektywę Rady UE Nr 2011/96/UE.
Zwolnienie z opodatkowania pozwala na neutralne podatkowo dokonanie transferu dywidendy za pośrednictwem łańcucha podmiotów mających status podatnika podatku dochodowego. Opodatkowanie może wystąpić dopiero na etapie
wypłaty na rzecz podmiotu transparentnego podatkowo lub osoby fizycznej.
Wysokość obciążenia poniesionego przez osoby fizyczne lub podmioty transparentne podatkowo zależy ostatecznie od wysokości podatku od dywidend nakładanego przez państwo rezydencji. Obciążenie podatkiem dochodu generowanego
przez spółkę kapitałową (przed przekształceniem) następuje co do zasady zwykle
w dwóch etapach:
–– opodatkowania dochodu spółki w państwie źródła (tu: w Polsce) według stawki
CIT 19%,
–– opodatkowania dywidendy wypłacanej dalej przez zagraniczną spółkę kapitałową (udziałowca) na rzecz podmiotu transparentnego podatkowo lub osoby
fizycznej.
Wspólnicy będący spółkami posiadającymi rezydencję podatkową w państwach trzecich mogą korzystać z preferencji przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy czym KM-OECD przewiduje zastosowanie
stawek w wysokości 5% lub 15%.
W wyniku przekształcenia w spółkę osobową podatnik będący osobą fizyczną
posiada, w zależności od rodzaju i skali wykonywanej działalności, możliwość
wyboru sposobu opodatkowania na zasadach ogólnych – tj. według skali podatkowej albo według taryfy proporcjonalnej ze stawką 19%, a ponadto – w niektórych
przypadkach – za pomocą jednej z uproszczonych form rozliczeń – tj. ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej. Opodatkowanie w państwie rezydencji wspólnika zależy natomiast w szczególności od przyjętej metody
unikania podwójnego opodatkowania. Jak już wcześniej wskazano, umowy oparte
na Konwencji Modelowej OECD w stosunku do dochodów przypisanych zakładowi (transparentnej spółce osobowej) przewidują najczęściej stosowanie metody

362

Marcin Jamroży

zwolnienia z zastrzeżeniem progresji. Oznacza to, że dochód spółki osobowej
(prowadzącej działalność w Polsce) co do zasady powinien zostać opodatkowany
podatkiem dochodowym jednorazowo. W państwie rezydencji wspólników dochód
osiągnięty poprzez polską spółkę osobową (zakład) zostanie wtedy uwzględniony
dla potrzeb ustalenia przeciętnej stawki podatku stosowanej do dochodów ze źródeł
krajowych, w przypadku opodatkowania według progresywnej skali podatkowej.
W następstwie zmiany źródła dochodów i najczęściej stosowanej metody unikania podwójnego opodatkowania co do zasady opodatkowanie wystąpi wyłącznie
na terytorium państwa siedziby spółki (państwo położenia zakładu), podczas gdy
państwo rezydencji podatnika nie pobierze podatku od takiego dochodu (zwolnienie). W przypadku, w którym zastosowanie znalazłaby jednak metoda zwykłego kredytu podatkowego przekształcenie w spółkę osobową może prowadzić
do sytuacji, w której w państwie rezydencji wspólnika od dochodu wypracowanego przez spółkę pobrany zostanie wyższy podatek aniżeli przed przekształceniem, a w związku z faktem, że państwu temu przysługuje prawo opodatkowania
całego dochodu „światowego” z zaliczeniem podatku zapłaconego w Polsce. Nawet
w przypadku państw, z którymi umowa bilateralna o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje zastosowanie metody kredytu podatkowego, przekształcenie w spółkę osobową powoduje osiąganie korzyści podatkowych, np. w sytuacji,
gdy łączny dochód osiągany z działalności gospodarczej nierezydenta zagranicznego w formie zakładu w Polsce jest obciążony w państwie rezydencji na poziomie
nieprzekraczającym łącznie 19%.
Zwraca się jedynie uwagę, że przekształcenie w spółkę osobową wiąże się potencjalnie z ryzykiem powstania kolizji kwalifikacyjnych na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kolizje takie mogą prowadzić do podwójnego
opodatkowania dochodu spółki (kolizje pozytywne) lub do braku opodatkowania dochodu (kolizje negatywne). Według stanowiska OECD, kolizja na tle kwalifikacji (conflict on qualification) oznacza sytuację, w której państwo rezydencji
oraz państwo źródła stosują różne artykuły, konwencji w wyniku różnic w prawie
wewnętrznym każdego z państw.23 Dla zaistnienia kolizji w przypadku polskiej
spółki osobowej zasadnicze znaczenie ma okoliczność, że dochód osiągany przez
spółkę osobową nie w każdym przypadku musi być kwalifikowany na gruncie
umów jako zysk przedsiębiorstwa. Kolizje takie powstaną, gdy państwo rezydencji podatnika oraz państwo położenia zakładu przypisują ten sam dochód do różnych źródeł. Zwłaszcza w przypadku (transparentnej) spółki osobowej w rachubę
Zob. np. OECD, The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, “Issues
in International Taxation” 1999, no. 6, s. 36.
23

Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa – aspekt podatkowy

363

wchodzą różne kwalifikacje przychodów (dochodów) na gruncie umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania. Tytułem przykładu, przychód z odsetek z tytułu lokat
bankowych osiągany przez spółkę osobową, która większość przychodów czerpie
z wynajmu nieruchomości, może zostać potraktowany za granicą jako przychód
odsetkowy, co do którego zgodnie z art. 11 ust. 1 KM-OECD prawo opodatkowania
przysługuje co do zasady państwu rezydencji zagranicznego wspólnika, podczas
gdy w Polsce będącej państwem źródła traktowany jest jako dochód z działalności gospodarczej.

4. Zakończenie
Decyzja o zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa powinna wynikać z kalkulacji finansowej, uwzględniającej implikacje podatkowe na gruncie jurysdykcji
podatkowej państwa źródła oraz państwa rezydencji. Przede wszystkim opodatkowanie zysków zatrzymanych w spółce przekształcanej może stanowić barierę
przy zastosowaniu zmiany formy prawnej jako optymalizacji opodatkowania działalności. Co istotne, sam przedmiot opodatkowania w przypadku zatrzymanych
zysków ma swoje źródło w zysku bilansowym, a nie w dochodzie stanowiącym
podstawę obliczenia podatku dochodowego płaconego przez spółkę. Zakładając opodatkowanie skumulowanych zysków spółki kapitałowej (przekształcanej)
na dzień przekształcenia, przekształcenie w (transparentną) spółkę osobową będzie
o tyle mniej opłacalne, im wyższy jest udział skumulowanych zysków w kapitałach
własnych spółki oraz im większa część zysku podlegałaby reinwestowaniu. Ocena
opłacalności przekształcenia zmienia się diametralnie w szczególności w sytuacji,
gdy kapitał własny spółki stanowią w znacznym stopniu kapitały (np. wkłady) niepochodzące z zysku spółki, lecz wniesione przez wspólnika. Im większy udział
w kapitałach własnych stanowi kapitał utworzony z nieopodatkowanych (czyli
niepochodzących z zysku spółki) wkładów, tym bardziej opłacalna będzie zmiana
formy prawnej. Nie należy pomijać efektów dyskontowych, uprzywilejowujących
wariantów bez przekształcenia (uniknięcie opodatkowania „od razu”, tj. na dzień
przekształcenia, skumulowanych zysków). Wydłużenie okresu planowania będzie
natomiast uprzywilejowywać wariant przekształcenia, ze względu na jednokrotność opodatkowania zysków wypracowanych w ramach spółki osobowej (efekt
stawki podatkowej). Kalkulacja podatkowa powinna uwzględniać politykę inwestycyjną przedsiębiorstwa.
Zmiana prawnopodatkowego statusu podatnika wiąże się z konsekwencjami
na wielu płaszczyznach, których ocena wykracza poza proste porównanie poziomu
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bieżących obciążeń podatkowych, z uwzględnieniem kalkulacji opartych na prognozach finansowych. Decyzja o zmianie formy prawnej powinna zostać uwarunkowana analizą następstw przy uwzględnieniu struktury udziałowej, jurysdykcji
podatkowych wspólników będących podatnikami oraz postanowień właściwych
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy wziąć pod uwagę także
model finansowania spółki, rentowność kapitałów własnych czy też rodzaj transakcji dokonywanych pomiędzy spółką a jej wspólnikami.
Dążenie przedsiębiorców do osiągania oszczędności podatkowych może prowadzić do suboptymalnych decyzji, zarówno z perspektywy przedsiębiorcy podejmującego decyzję, jak i całej gospodarki. Optymalna z podatkowego punktu widzenia
decyzja nie zawsze jest efektywna ekonomicznie. Wobec braku neutralności systemu podatkowego w Polsce działający racjonalnie przedsiębiorca musi uwzględniać skutki podatkowe w procesach decyzyjnych, żeby osiągać w możliwie wysokim
stopniu cele finansowe nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także jego właścicieli.
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ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI POPRZEZ
WYKORZYSTANIE WEKSLA WŁASNEGO
IN BLANCO W POSTĘPOWANIU
WINDYKACYJNYM

1. Wprowadzenie
W dobie globalnego rozwoju gospodarczego i zmian na rynkach usług finansowych oraz produktowych podmioty uczestniczące i mające wpływ na rozwój
gospodarki światowej lub gospodarki krajowej coraz bardziej dostrzegają istotę
właściwego zarządzania należnościami. Wynika to z potrzeby uniknięcia zatorów płatniczych oraz takiego planowania przychodów i planowania kosztów oraz
faktycznych wpływów i faktycznych kosztów, które umożliwią wywiązywanie się
z zawartych umów oraz pozwolą na racjonalne wykorzystanie otrzymanych środków finansowych.
Proces zarządzania należnościami obejmuje cztery etapy1. Na pierwszym etapie
dokonuje się oceny potencjalnego kontrahenta i związanego z nim ryzyka, tj. oceny
zdolności finansowej, oceny bieżącej rentowności i zdolności generowania zysku
w długim okresie oraz oceny makrootoczenia i otoczenia sektorowego. Kolejny etap
zarządzania należnościami stanowią negocjacje wierzyciela z kontrahentem dotyczące warunków umowy, w tym również zabezpieczeń danej wierzytelności. Przedostatni etap stanowi o całym procesie kontroli i nadzoru wielkości posiadanych
należności, a w przypadku pojawienia się przeterminowanych należności – skierowania ich do komórki windykacji celem dochodzenia na drodze postępowania
K. Kreczmańska-Gigol, Zarządzanie należnościami jako proces obejmujący windykację, w: Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011, s. 29.
1
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sądowego i egzekucyjnego. Ostatni etap zarządzania należnościami jest natomiast
jednym z najtrudniejszych procesów. Wiąże się on z czynnościami podejmowanymi przez specjalistyczne działające w przedsiębiorstwie, korporacji, banku czy
jednostce finansów publicznych – komórki, przez które podejmowane są działania zmierzające do odzyskania w możliwie najkrótszym okresie, przy obowiązujących przepisach prawnych i procedurach wewnętrznych organizacji, wymagalnych
należności. Windykacja to złożony, wymagający szczegółowej i specjalistycznej
wiedzy proces, mający na celu odzyskanie należności w najkrótszym czasie i przy
nakładzie niskich kosztów.
W ramach procesu windykacyjnego odzyskiwanie wierzytelności odbywać
się może na drodze polubownej lub w postępowaniu przymusowym. Zarówno
w postępowaniu polubownym, jak i w postępowaniu przymusowym odzyskanie
należności przez wierzyciela możliwe jest na drodze przejmowania ustanowionych
zabezpieczeń, przewidzianych prawem cywilnym i prawem wekslowym.
Jeśli weźmie się pod uwagę kryterium rodzaju zabezpieczenia, to dzielą się one
na zabezpieczenia rzeczowe i zabezpieczenia osobowe. Zabezpieczenia rzeczowe
określają odpowiedzialność tylko do danego składnika majątku osoby dającej tego
rodzaju zabezpieczenie. Obejmują m.in. zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, blokadę środków pieniężnych, kaucję, hipotekę
umowną. Zabezpieczenia osobiste natomiast mogą dotyczyć jednego lub wielu
podmiotów, które są odpowiedzialne za spłatę należności wynikającej z zawartej
pomiędzy stronami umowy. Do zabezpieczeń osobistych należności zalicza się
m.in. poręczenie cywilne, gwarancję bankową, przystąpienie do długu, weksel
własny, weksel trasowany oraz poręczenie wekslowe.
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jak ważną rolę przy ustanawianiu zabezpieczeń wykonania umowy przez jedną ze stron, obok zabezpieczenia
rzeczowego, odgrywa weksel własny in blanco. Autorka wskazuje również, jak
szczególny stanowi on rodzaj wśród zabezpieczeń osobistych. Skupia też uwagę
na wyjątkowym charakterze tego weksla jako dokumentu, który może być wykorzystany w odzyskiwaniu należności w postępowaniu windykacyjnym ze względu
na uproszczone w stosunku do zwykłego procesu dochodzenie roszczeń przez wierzyciela. Wykazuje również, jakie koszty dochodzenia roszczeń ponosi wierzyciel
przy zastosowaniu weksla własnego in blanco w postępowaniu nakazowym, a jakie
w postępowaniu upominawczym.
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2. R
 ola weksla w stosunkach pomiędzy podmiotami
działającymi na krajowym rynku gospodarczym
Weksel pochodzi od niemieckiego słowa der Wechsel, co oznacza „zamianę”.
Jest to specyficzny rodzaj dokumentu w szczególny sposób określony przez prawo
wekslowe, które wyróżnia dwa podstawowe jego rodzaje – weksel trasowany oraz
weksel własny2. Weksel trasowany stosowany jest głównie w transakcjach międzynarodowych. Określany jest także jako weksel ciągniony lub trata (od wł. trarre
– ciągnąć). Jest on dokumentem, gdzie jego wystawca, zwany trasantem, wydaje
bezwarunkowo polecenie trasatowi do zapłacenia określonej sumy pieniężnej
na rzecz osoby trzeciej, czyli remitenta, w oznaczonym miejscu i czasie3. Weksel
własny nazywany jest także solo, prostym lub suchym4. Jest on najczęstszą formą
stosowaną w transakcjach, w tym m.in. przy ustanawianiu zabezpieczeń w rozliczeniach finansowych.
Weksel własny stanowi bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej
przez wystawcę weksla na rzecz remitenta w określonym miejscu i czasie.
Podając jako kryterium przyczynę powstawania zobowiązań, wyodrębnia się weksle5:
• gwarancyjne – stosowane m.in. przy umowach sprzedaży, umowach dzierżawy lub najmu, stanowiące zabezpieczenie przyszłych okresowych świadczeń
wierzyciela, w sytuacji nie wywiązywania się przez kontrahenta z warunków
zawartej umowy;
• kupieckie i handlowe – zabezpieczające świadczone usługi lub realizację dostaw;
• finansowe – zabezpieczające wierzytelności kredytowe i pożyczki pieniężne.
W artykule 10 prawa wekslowego mowa jest o tzw. wekslu niezupełnym w chwili
wystawienia, który nazywany jest też wekslem in blanco6. Jest to dokument, który
składa osoba zamierzająca zaciągnąć zobowiązanie, objęty wyłącznie podpisem
osoby, która określana jest wystawcą weksla.
W obrocie gospodarczym najczęściej stosowaną przez wierzyciela formą zabezpieczenia, obok zabezpieczeń rzeczowych, jest właśnie weksel in blanco. Czynnikiem, który decyduje o ustanowieniu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przez
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r., Prawo wekslowe (DzU nr 37, poz. 282; zm. DzU 2006, nr 73,
poz. 501).
3 Ibidem, art. 1.
4 Ibidem, art. 101.
5 W. Bień, Weksel w praktyce, Difin, Warszawa 2007, s. 16.
6 I. Heropolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, wyd. 15, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 72.
2
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kontrahenta w postaci weksla in blanco jest fakt, iż nie powoduje to zablokowania
środków kontrahenta, a wierzyciel ma prawo, zgodnie z podpisanym pomiędzy
stronami porozumieniem, w sytuacji niewywiązywania się z warunków zawartych
w umowie wypełnić weksel. Zawiadomienie o wypełnieniu weksla ze wskazaną
datą jego wykupu doręczane jest za zwrotnym poświadczeniem odbioru do zobowiązanego (kontrahenta). W zawiadomieniu powinna znaleźć się klauzula informująca, jakie czynności podejmie wierzyciel w przypadku braku wykupu weksla
przez kontrahenta w określonym terminie.
Przy przyjmowaniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco, celem uniknięcia wszelkiego rodzaju sporów pomiędzy stroną zobowiązaną a wierzycielem,
ważne jest dla całego procesu odzyskiwania należności sporządzenie porozumienia wekslowego oraz deklaracji wekslowej. Porozumienie wekslowe stanowi
umowę zawartą pomiędzy wystawcą weksla a wierzycielem (remitentem), na podstawie której dochodzi do powstania zobowiązania z weksla in blanco. Na skutek
jej zawarcia i wydania weksla in blanco po stronie wierzyciela powstaje uprawnienie do wypełnienia tego dokumentu na warunkach określonych w porozumieniu, po stronie wystawcy powstaje zaś zobowiązanie do zapłaty sumy wekslowej
na podstawie uzupełnionego dokumentu weksla7. Deklaracja wekslowa jest natomiast jednostronnym, pisemnym oświadczeniem wystawcy weksla zawierającym
upoważnienie dla jego posiadacza do uzupełnienia weksla o brakujące elementy8.
Na krajowym rynku relacji handlowych i finansowych często to weksel własny
in blanco stanowi zabezpieczenie zapłaty świadczonych usług lub zapłaty zobowiązania z tytułu roszczeń kredytowych i majątkowych. Zastosowanie weksla własnego
in blanco jako zabezpieczenia świadczonych usług obejmować może wykonanie
prac budowlanych w określonym terminie, dokończenie realizacji części inwestycji drogowej, zapewnienie wsparcia technicznego i technologicznego w różnego
typu działaniach eksperymentalnych. Weksel własny in blanco może być dodatkową formą zabezpieczenia należności wynikających z umowy sprzedaży, dzierżawy oraz najmu. Zabezpieczać on może gwarancje bankowe, należności z tytułu
wieczystego użytkowania gruntów oraz spłatę długu objętą umową porozumienia
lub ugody. Rynek transakcji leasingowych, transakcji franczyzowych lub transakcji
w ramach umów agencyjnych również ułatwia zastosowanie taniej formy zabezpieczenia, którym jest weksel własny in blanco.

D. Budnik, D. Cyman, E. Juchniewicz, R. Mroczkowski, M. Stwol, A. Zaręba, Wierzytelności w firmie – zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja, ODDiK, Gdańsk 2011, s. 110.
8 Ibidem, s. 10–11.
7
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3. Specyfika weksla własnego in blanco
Weksel in blanco według prawa wekslowego określany jest jako niezupełny.
Wekslem in blanco może być weksel własny i weksel trasowany. Niezupełność
weksla in blanco wynika z tego, iż na takim dokumencie widnieje tylko podpis
wystawcy, który zobowiązuje się do uregulowania pewnej kwoty pieniężnej. Złożony weksel może stanowić zabezpieczenie całości lub też części wierzytelności
będącej przedmiotem transakcji handlowej. Istotą weksla własnego in blanco jest
przede wszystkim to, że widnieje na nim jedynie podpis wystawcy weksla. Wzór
weksla własnego in blanco z podpisem wystawcy zawiera rysunek 1.

Rysunek 1. Wzór weksla własnego in blanco
Źródło: I. Herapolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, wyd. 15, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa
2015, s. 56.

Dla zachowania jego ważności przy dochodzeniu należności przez wierzyciela
na drodze postępowania sądowego wymagane jest uzupełnienie otrzymanego
weksla o elementy wymagane przez prawo wekslowe, tj.
1) miejsce wystawienia weksla,
2) data wystawienia weksla,
3) suma wekslowa wyrażona kwotą,
4) data płatności,
5) przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej,
6) słowo „weksel” zawarte w treści dokumentu,
7) rodzaj weksla,
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8) nazwę remitenta,
9) sumę wekslową napisaną słownie,
10) klauzulę waluty mówiącą o rodzaju zobowiązania,
11) miejsce płatności weksla,
12) osobę, u której weksel będzie płatny, zwaną domicyliatem,
13) numer rachunku bankowego domicyliata,
14) podpis wystawcy weksla.
W przypadku uzupełnienia weksla własnego in blanco o elementy wymagane
przez prawo wekslowe każdy z tych elementów dla ważności weksla umieszczony
powinien zostać w odpowiednim dla niego miejscu na dokumencie, co zostało
zobrazowane na rysunku 2.

Rysunek 2. Ustawowe elementy weksla własnego in blanco
Źródło: I. Herapolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, wyd. 15, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa
2015, s. 56.

Istotą weksla niezupełnego jest również to, że podmiot decydujący się na tego
rodzaju formę zabezpieczenia, powinien pamiętać o deklaracji wekslowej. Deklaracja wekslowa jest złożonym oświadczeniem wystawcy weksla, uszczegółowiającym
– kiedy i na jakich warunkach złożony weksel własny in blanco może być przez
wierzyciela uzupełniony. Deklaracja wekslowa nie jest dokumentem koniecznym
w przypadku ważności weksla in blanco, o czym świadczy Wyrok SA w Katowicach
z dnia 22 stycznia 2013 r. oraz Wyrok SN z dnia 28 maja 1998 r.9. Podpis wystawcy
Wyrok SA w Katowicach z dnia 22 stycznia 2013 r., I ACa 888/12; Wyrok SN z 28 maja 1998 r., III
CKN 531/97.
9
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weksla własnego in blanco złożony powinien być w obecności pracownika podmiotu, który występuje po stronie wierzyciela, co może w przypadku dochodzenia
należności w postępowaniu sądowym uniemożliwić wystawcy podniesienie faktu,
że nie jest to jego podpis.
Weksel własny in blanco będący w posiadaniu wierzyciela świadczy o zobowiązaniu wystawcy weksla do zapłacenia na rzecz wierzyciela pewnej sumy pieniężnej.
Nie umożliwia natomiast wierzycielowi dostępu do majątku wystawcy weksla, będącego stroną umowy czy usługi. W przypadku niewywiązywania się z warunków
danej umowy przez wystawcę weksla, który w takiej sytuacji staje się dłużnikiem
wierzyciela, wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania
przymusowego. Jeśli dłużnik wyzbył się majątku lub ukrył go, wierzyciel, posiadając weksel własny in blanco dłużnika jako jedyne zabezpieczenie swojej wierzytelności, być może nie będzie w stanie jej odzyskać. Pomimo to powinien on dla
wierzyciela być dodatkowym instrumentem zabezpieczającym jego należności,
gdyż stanowi podstawę do uzyskania szybkiego i taniego tytułu wykonawczego.
Szybkość dochodzenia przez wierzyciela należności wynika z tego, że Sąd, do
którego skierowano pozew o zapłatę wraz z dołączonym wekslem, bada tylko, czy
zawarta treść weksla jest prawidłowa bądź czy też występują braki. Jeśli weksel
wypełniony jest prawidło i nie występują w nim braki formalno-prawne przewidziane przepisami prawa wekslowego, Sąd nadaje nakaz zapłaty w postępowaniu
nakazowym.
Drugą przesłanką sądowego postępowania nakazowego, na której wierzyciel
powinien oprzeć swoje działania, są koszty, jakie ponosi on na etapie skierowania
pozwu do Sądu wraz z wypełnionym wekslem własnym in blanco. W procesie sądowym – zwykłym, upominawczym, uproszczonym czy też nakazowym10 – wierzyciel ponosi opłaty sądowe. Opłata sądowa od pozwu przybiera postać opłaty stałej
lub opłaty stosunkowej o określonej dolnej (30 zł) i górnej granicy (100 000 zł)11.
Koszty opłaty sądowej dla wierzyciela dochodzącego swoich roszczeń w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla wynoszą 1/4 wartości sporu, tj. czwartą
cześć opłaty stosunkowej12. Opłata stosunkowa natomiast wyraża się w stawce 5%
wartości pozwu w sprawach cywilnych, gospodarczych lub innych sprawach, dla
których przepisy prawa nie przewidują innych opłat. Opłata od sumy wekslowej
określonej na kwotę 100 000,00 zł i dochodzonej w procesie nakazowym wynosić
10 D. Budnik, D. Cyman, E. Juchniewicz, R. Mroczkowski, M. Stwol, A. Zaręba, Wierzytelności w firmie..., op.cit., s. 213.
11 Ibidem, s. 188.
12 Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. DzU 2014, poz. 1025),
art. 19, ust. 2 pkt 1.
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będzie 1250,00 zł, natomiast w postępowaniu upominawczym lub zwykłym opiewać będzie na kwotę 5000,00 zł. Jeśli wierzyciel ma dużo umów, w których kapitał przekracza 100 000,000 zł, wykorzystanie weksla własnego in blanco przy ich
dochodzeniu w postępowaniu nakazowym będzie miało znaczący wpływ na wyniki
finansowe danego wierzyciela. Najbardziej opłacalnym postępowaniem z perspektywy wierzyciela będzie dochodzenie przez niego roszczeń w postępowaniu nakazowym wydanym na podstawie weksla.
Ponadto należy podkreślić, iż weksel początkowo jako forma zabezpieczenia,
a następnie na etapie procesu sądowego jako dowód istnienia zobowiązania dłużnika umożliwia wierzycielowi w bardzo krótkim czasie uzyskanie nakazu zapłaty.
Orzeczenie o uregulowaniu należności przez dłużnika w terminie dwóch tygodni
od otrzymania nakazu zapłaty wydaje Sąd na posiedzeniu niejawnym, czyli bez
przeprowadzania rozprawy i wzywania stron. Należy uznać, że weksel na etapie
postępowania sądowego jest ścisłym dowodem na istnienie długu, nawet w przypadku uchylania się dłużnika od jego zapłaty i składania ewentualnych zarzutów
co do istnienia zobowiązania.
Zarzuty w postępowaniu nakazowym dłużnik, inaczej pozwany, może wnieść
dopiero po wydaniu nakazu zapłaty. W procesie zwykłym natomiast sąd najpierw
wyznacza rozprawę, zbiera dowody, wzywa powoda – wierzyciela, i pozwanego
– dłużnika, a na kolejnym etapie wydaje wyrok. Wyrokiem jest orzeczenie sądu
o zasądzeniu na rzecz powoda od pozwanego określonej sumy pieniężnej, którą
może on dochodzić na drodze postępowania egzekucyjnego. Dochodzenie należności przez wierzyciela w procesie zwykłym jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

4. O
 dzyskiwanie należności z weksla na etapie
windykacji przymusowej – koszty wierzyciela
Działania zmierzające na drogę procesu sądowego i egzekucyjnego, jakie podejmuje wierzyciel w celu wyegzekwowania swoich należności, to windykacja przymusowa. Ma ona znaczny wpływ na zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie
z punktu widzenia ponoszonych wydatków, początkowo w procesie sądowym,
w dalszej kolejności w procesie egzekucyjnym. Windykacja to ostatni i najbardziej
trudny etap procesu zarządzania należnościami. Ostatni etap, ponieważ wiąże się
z czynnościami, które powinien podjąć sprzedawca w stosunku do kontrahenta,
a na etapie windykacji – wierzyciel w stosunku do dłużnika.
W początkowym etapie procesu windykacji, wiąże się to z polubownymi działaniami, zwykle poprzez wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty. Brak reak-
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cji ze strony dłużnika na monit wierzyciela skutkować może wypowiedzeniem
całej umowy lub tylko dochodzeniem przeterminowanych należności. Wybór
ścieżki postępowania przez wierzyciela powinien być poddany szczegółowej analizie obejmującej wielkość należności, ustanowione zabezpieczenia, strukturę wiekową należności, dotychczasową współpracę z dłużnikiem oraz koszty ewentualnej
windykacji przymusowej. Na koszty prawne windykacji przymusowej składają się:
–– opłata sądowa wynikająca z ustawy z dnia 28 lipca 20015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych13,
–– koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym14,
–– koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym15,
–– koszty egzekucyjne wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji16.
W postępowaniu zwykłym lub upominawczym koszt ponoszony przez wierzyciela stanowi opłata stosunkowa wynosząca 5% wartości sporu wskazanego
w pozwie. W postępowaniu nakazowym wierzyciel ponosi koszty w wysokości
1/4 opłaty stosunkowej, czyli 1,25% wartości sporu17. Z postępowania nakazowego
korzystać mogą wierzyciele mający w swoim posiadaniu oryginał dokumentu złożonego przez dłużnika, dokumentu zaakceptowanego przez dłużnika bądź dokumentu wysłanego dłużnikowi. Dokumentami taki są18:
–– dokument urzędowy – sporządzony w przepisanej formie przez powołane do
tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, a także przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne
organizacje pozarządowe w zakresie zlecanych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej;
–– zaakceptowany przez dłużnika rachunek;
–– wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu;
–– zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku kredytowym;

DzU 2014, poz. 1025 (ze zm.), System Informacji Prawnej Lex (9.02.2016).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia
opłat za czynności radców prawnych (DzU 2015, poz. 1804), par. 2 i par. 3.
15 Ibidem.
16 DzU 2015, poz. 790, System Informacji Prawnej Lex (9.02.2016), art. 49 ust. 1.
17 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU 2014, poz. 101), art. 484¹
– 497; Ustawa z dnia 28 lipca 20015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU 2014, poz. 1025),
art. 19 ust. 2 pkt 1.
18 W. Podel, Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki, Difin, Warszawa 2014, s. 487–488.
13
14
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–– weksel, czek, warrant lub rewers prawidłowo wypełniony i nie budzący wątpliwości;
–– umowa, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowód
doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku;
–– wyciąg z ksiąg rachunkowych.
Dochodzenie należności z weksla na drodze sądowej poprzedzone jest szeregiem czynności, które powinien podjąć wierzyciel. Pierwszą czynnością, jaką
wierzyciel podejmuje, jest przedstawienie weksla do zapłaty wszystkim osobom
zobowiązanym wekslowo. Następuje to poprzez wysłanie zawiadomienia o wypełnieniu weksla na określoną kwotę do zapłaty i określonym terminem wykupu
weksla przez dłużnika oraz inne osoby zobowiązane, które złożyły swój podpis
na wekslu. Zawiadomienie powinno również informować dłużnika o skutkach
braku wykupu przez niego weksla.
O tym, czy sprawa zostanie objęta postępowaniem nakazowym z weksla, decyduje prawidłowe wypełnienie weksla przez wierzyciela. O odzyskaniu przez wierzyciela wierzytelności decyduje posiadany majątek dłużnika. Po skierowaniu do
Sądu pozwu wraz z oryginałem weksla, którego treść zawiera wszystkie elementy
przewidziane w prawie wekslowym, Sąd wydaje nakaz zapłaty. W wydanym nakazie zapłaty Sąd orzeka, że dłużnik, inaczej pozwany, ma w ciągu dwóch tygodni
od dnia doręczenia nakazu uregulować w całości roszczenie zasądzone na rzecz
wierzyciela wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego
lub też wnieść zarzuty w tym terminie. Złożenie przez pozwanego zarzutów do
nakazu zapłaty skutkuje wyznaczeniem terminu rozprawy. O terminie rozprawy
Sąd powiadamia pozwanego i powoda oraz określa, czy stawiennictwo jest obowiązkowe, czy też nieobowiązkowe. Po przeprowadzeniu rozprawy wywołanej
wniesieniem zarzutów sąd wydaje wyrok, w którym:
–– utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w całości lub w części,
–– uchyla nakaz zapłaty i orzeka o żądaniu pozwu,
–– uchyla postanowieniem nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza (art. 496 k.p.c.)19.
Z procesem windykacji przymusowej czy to w postępowaniu zwykłym procesowym, uproszczonym, upominawczym, czy też nakazowym, wiążą się koszty
ponoszone przez wierzyciela. Biorąc pod uwagę wysokość stawek opłat sądowych
od złożonego do Sądu przez wierzyciela pozwu, w postępowaniu nakazowym pobierana jest przez Sąd najniższa stawka opłaty, tj. 1,25% wartości roszczenia z pozwu.
W pozostałych postępowaniach opłata sądowa wynosi 5% wartości roszczenia.
19

Ibidem, s. 491.
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Ponoszone przez wierzyciela opłaty sądowe na etapie składania pozwu są niezależne od kosztów zastępstwa procesowego, czyli kosztów pomocy prawnej radcy
prawnego, które Sąd zasądza na rzecz wierzyciela i orzeka w łącznej kwocie kosztów w wydanym nakazie zapłaty. Koszty postępowania sądowego przyznane przez
Sąd dla radcy prawnego obciążają dłużnika, który zobowiązany jest wraz z całą
zasądzoną kwotą zapłacić wierzycielowi w wyznaczonym przez Sąd terminie.
Brak zapłaty zasądzonej należności przez dłużnika pociąga za sobą koszty procesu
w postępowaniu klauzulowym, również w pełni obciążających dłużnika. Różnice
między kosztami z tytułu opłaty sądowej ponoszonymi w dochodzeniu należności zaległych na drodze postępowania sądowego przy stawce 5% oraz stawce 1,25%
wartości roszczenia przedstawiono na rysunku 3.
Analizą objęto należności wymagalne w umowach czynnych oraz umowach
rozwiązanych i wypowiedzianych za lata 2010–2014, które kształtowały się następująco20:
–– rok 2010–966 801 tys. zł,
–– rok 2011–1 046 063 tys. zł,
–– rok 2012–1 137 303 tys. zł,
–– rok 2013–1 170 382 tys. zł,
–– rok 2014–1 230 200 tys. zł.

Rysunek 3. Opłaty sądowe od należności wymagalnych dochodzonych na drodze
przymusowej w latach 2010–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie – Raport działalności ANR latach 2010–2014, www.anr.gov.pl (12.02.2016).
20

Raport działalności ANR latach 2010–2014, s. 12, www.anr.gov.pl (12.02.2016).
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W przypadku dochodzenia wymagalnych wierzytelności na drodze postępowania zwykłego lub upominawczego, koszty opłaty sądowej ponoszonej przez
wierzyciela na przestrzeni analizowanych lat mają tendencję wzrostową, co przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Różnice pomiędzy kosztami sądowymi w postępowaniu nakazowym
w latach 2010–2014
Rok

Należności wymagalne
(tys. PLN)

Stawka 5%
(tys. PLN)

Stawka 1,25%
(tys. PLN)

Różnica między kosztami
sądowymi 5% a 1,25%

2010

966 801,00

48 340,05

12 085,01

36 255,04

2011

1 046 063,00

52 303,15

13 075,79

39 227,36

2012

1 137 303,00

56 865,15

14 216,29

42 648,86

2013

1 170 382,00

58 519,10

14 629,78

43 889,33

2014

1 230 200,00

61 510,00

15 377,50

46 132,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie – Raport działalności ANR latach 2010–2014, www.anr.gov.pl (12.02.2016).

W 2010 r. wynoszą one 48 340,05 tys. zł, w kolejnym 2011 r. wzrastają o 8,2%
i opiewają na kwotę 52 303,15 tys. zł. Następny 2012 r. wykazuje koszty na poziomie
56 865,15 zł, co oznacza ich wzrost o 8,7%. W 2013 r. jest to kwota 58 519,10 tys. zł,
czyli wzrost w stosunku do poprzedniego okresu o 2,91%. W 2014 r. – koszty zamykają się zaś w kwocie 61 510 tys. zł (wzrost o 5,11%). Tak wysokie opłaty sądowe
w znaczący sposób obciążają bilans jednostki oraz mają ogromny wpływ na planowanie struktury przychodów i wydatków. Efekt tak wysokich kosztów z tytułu
opłaty stosunkowej przy stawce 5% pojawia się w sytuacji, gdy dłużnik nie złoży
zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco, a jedynie zabezpieczenie rzeczowe. Warto przy tym zaznaczyć, że koszty te w ramach obranej strategii windykacyjnej wzrastają o dalsze opłaty wynikające z innych aktów prawnych, np. o koszty
postępowania egzekucyjnego, które obciążają dłużnika.
Zastosowanie natomiast opłaty sądowej w wysokości 1,25% wartości pozwu,
gdzie warunkiem jest złożenie pozwu z oryginałem dokumentu, np. wypełnionego weksla własnego zgodnie z wymaganymi przez prawo wekslowe zasadami,
znacząco zmniejsza koszty jednostki. Koszty z tytułu opłaty sądowej 1,25% wynoszą odpowiednio: w 2010 r. – 12 085,01 tys. zł, w 2011 r. – 13 075,78 tys. zł, w 2012
– 14 216,29 tys. zł, w 2013 r. – 14 629,78 tys. zł, w 2014–15 377,50 tys. zł.
Przedstawione w tabeli 1 dane dotyczące ponoszonych przez wierzyciela kosztów opłat sądowych przy odzyskiwaniu swoich należności czy to w postępowaniu
nakazowym, czy też w postępowaniu upominawczym wyznaczane są przez próg
wielkości zobowiązań zaległych i skierowanych do komórki windykacji. Najniż-
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szy poziom kosztów występuje przy należnościach wymagalnych w 2010 r., odpowiednio przy stawce 5% – 48 340,05 tys. zł, przy stawce 1,25% zaś 12 085,01 tys. zł.
Najwyższe koszty wierzyciela występują w 2014 r., gdzie przy należnościach wymagalnych w kwocie 1 230 200,00 tys. zł przy stawce 5% wynoszą 61 510,00 tys. zł, przy
stawce 1,25% opiewają one natomiast na 15 377,50 tys. zł. Prawdziwym wydaje się
stwierdzenie, że wartość kosztów zarówno przy stawce 5% jak i przy stawce 1/4
stopy 5% zależna jest od strategii obranej przez wierzyciela w ramach odzyskiwania przeterminowanych wierzytelności. W sytuacji, kiedy wierzyciel część należności wymagalnych odzyska w ramach działań restrukturyzacyjnych, wysokość
kosztów sądowych, jakie wierzyciel ma ponieść, zależna będzie od kwoty należności odzyskiwanej na drodze sądowej oraz od posiadanych zabezpieczeń. Brak
zabezpieczenia osobistego w postaci weksla własnego in blanco wygeneruje opłaty
sądowe wyższe o 3,75% w stosunku do stawki 1,25%. Różnice w obciążeniu kosztami jednostki przedstawiono na rysunku 3.

5. Zakończenie
Wykorzystanie weksla własnego in blanco jako dodatkowej formy zabezpieczenia w sytuacji, gdy ustanowione już zostało zabezpieczenie rzeczowe danej
wierzytelności, staje się korzystną decyzją dla wierzyciela. Powoduje obniżenie
kosztów prowadzenia windykacji przymusowej na etapie postępowania sądowego,
a jednocześnie jest proste do ustanowienia. Pozostaje ważnym atutem w procesie odzyskiwania należności na drodze postępowania sądowego. Weksel umożliwia wierzycielowi dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym, w którym
to Sąd wymaga przedstawienie dowodów na istnienie roszczenia poprzez dołączenie odpowiedniego dokumentu stwierdzającego jego istnienie. Tym dokumentem
może być właśnie weksel in blanco.
Możliwość dochodzenia należności z weksla ma istotny wpływ na skuteczność
zarządzania należnościami w jednostce, na jej płynność finansową oraz na strukturę przychodów i kosztów. Stawka opłaty sądowej w postępowaniu zwykłym procesowym i upominawczym wynosi 5% wartości roszczenia. Jest ona wyższa o 3,75%
od pobieranej opłaty sądowej w postępowaniu nakazowym oraz elektronicznym
postępowaniu upominawczym.
Celem obniżenia kosztów windykacyjnych już w początkowej fazie podejmowanych czynności windykacyjnych, do jakich należy złożenie pozwu do Sądu,
wierzyciel powinien zawrócić szczególną uwagę na posiadane zabezpieczenia,
korzystając z tych, które pozwalają na obniżenie kosztów.
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Uzyskane na podstawie niniejszej pracy wnioski mogą zarówno zostać wykorzystane przy opracowywaniu dysertacji, jak i po przeprowadzeniu kompleksowych badań stanowić podstawę do opracowania nowych zasad zabezpieczania
swoich wierzytelności przez jednostki finansowe i przedsiębiorstwa. Ponadto,
zdaniem autorki, zaprezentowane wyniki w zakresie ponoszonych kosztów sądowych przyczynić się mogą do zmiany przez wierzyciela strategii odzyskiwania
swoich należności.
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RYZYKO FAKTORA – WYNIKI BADAŃ
JAKOŚCIOWYCH

1. Wprowadzenie
Faktoring rozwija się w Polsce od chwili wystąpienia przemian ustrojowych, jakie
miały miejsce po 1989 r. Ryzyko transakcji faktoringowych jest złożone i różni się
od ryzyka towarzyszącego transakcjom kredytowym1. W artykule przedstawiono
wyniki badań jakościowych przeprowadzonych pod koniec 2015 r. w ramach prowadzonych przez autorkę badań statutowych2.
W badaniach wykorzystano metodę wywiadów pogłębionych, które przeprowadzono przy wykorzystaniu ustandaryzowanego scenariusza rozmowy. Rozmówcami byli celowo wybrani czterej eksperci będący menedżerami zajmującymi się
faktoringiem w dwóch instytucjach faktoringowych, którymi były bank i spółka
faktoringowa. Celowo wybrano dwa rodzaje faktorów, których reprezentowali
rozmówcy, ponieważ przyjęto założenie, że proces zarządzania ryzykiem faktoringowym w banku różni się od procesu zarządzania ryzykiem faktoringowym
w wyspecjalizowanej spółce faktoringowej. Obie instytucje faktoringowe należały
do Polskiego Związku Faktorów, który zrzesza najbardziej liczące się na polskim
rynku instytucje faktoringowe. Objęci badaniem, celowo dobrani do rozmowy
L. Binder-Degenschild, Risicomanagement im Factoringgeschäft: Analyse, Kontrolle und Steuerung des Risikos in der Factoringpraxis, w: Handbuch des nationalen und internationalen Factoring,
red. K. F. Hagenmüller, H. J. Sommer, U. Brink, 3. Auflage, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 1997,
s. 85–103.
2 Zarządzanie ryzykiem transakcji faktoringowych, badania statutowe zrealizowane z środków na naukę w roku 2015, KZiF/S/17/15, kierownik badania: K. Kreczmańska-Gigol, SGH, KZiF,
Warszawa 2015.
1
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menedżerowie mieli wieloletnie doświadczenie w pracy w różnych instytucjach
faktoringowych.
Celem tych badań było:
–– przeprowadzenie charakterystyki procesu, metod i narzędzi zarządzania ryzykiem przez faktorów w Polsce, ich analizę i ocenę,
–– ustalenie, jakie według respondentów rodzaje ryzyka są najważniejsze w działalności faktorów,
–– ustalenie, dlaczego uważają, że określone rodzaje ryzyka są najważniejsze,
–– ustalenie, jak powinien przebiegać proces zarządzania ryzykiem i dlaczego.
Badania dotyczyły dwóch głównych typów transakcji faktoringowych – faktoringu wierzytelnościowego, który jest oparty na cesji wierzytelności, gdzie klientem faktoringowym, czyli faktorantem jest pierwotny wierzyciel, a podmiotami
biernymi są dłużnicy faktoringowi, którzy korzystają u faktoranta z kredytów
kupieckich, oraz faktoringu dłużnego, który opiera się na subrogacji ustawowej,
gdzie klientem instytucji faktoringowej, czyli faktorantem jest dłużnik z tytułu
kredytu kupieckiego zaciąganego u dostawców, pierwotnych wierzycieli, którzy
w transakcji faktoringowej są biernymi uczestnikami3.

2. Charakterystyka badania
Wywiady przeprowadzono w grudniu 2015 r. z czterema ekspertami. Dwóch
z nich było menedżerami w departamencie faktoringu w Banku A4. Rozmówcami
byli – dyrektor departamentu faktoringu oraz naczelnik w departamencie faktoringu. Obie osoby miały wieloletnie doświadczenie w pracy w kilku instytucjach
faktoringowych w Polsce. Kolejnych dwóch ekspertów było menedżerami w spółce
faktoringowej ABC5. Zajmowali stanowisko prezesa spółki oraz wiceprezesa spółki.
Prezes posiadał wieloletnie doświadczenie w pracy w kilku instytucjach faktoringowych w Polsce, a drugi z rozmówców miał wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem.

W. Schwarz, Factoring, Deutscher Sparkassenverlag, wyd. 3, Stuttgart 1996, s. 13; L. Klapper, The
role of factoring for financing small and medium enterprises, “Journal of Banking & Finance” 2006, vol. 30,
s. 3111–3130; L. Klapper, The Role of „Reverse Factoring“ in Supplier. Financing of Small and Medium
Sized Enterprises, Development Research Group, The World Bank, Washington 2004.
4 Ze względu na tajemnicę banku w artykule nie została podana nazwa banku.
5 Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w artykule nie została podana nazwa spółki.
3
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3. Definicja faktorowalności transakcji
Ekspertów poproszono w trakcie rozmowy o zdefiniowanie pojęcia faktorowalność transakcji. W trakcie rozmowy eksperci stwierdzili:
–– W transakcjach faktoringowych faktorowalność i jej zrozumienie jest rzeczą
fundamentalną. Jeżeli nie ma zrozumienia faktorowalności transakcji, to trudno
w ogóle mówić o ocenie ryzyka transakcji faktoringowej. Przede wszystkim
ocena faktorowalności transakcji jest zdecydowanie skierowana na odbiorców,
którzy nie są klientami instytucji faktoringowej, w przeciwieństwie do oceny
zdolności kredytowej, która dotyczy jedynie przedsiębiorstwa, ubiegającego się
o kredyt, czyli kredytobiorcy. W faktoringu patrzy się na faktoranta, ale zdecydowanie ważniejsze jest to, jak przedstawia się sama transakcja.
–– Faktorowalność transakcji pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo tego,
że odbiorcy, którzy w faktoringu mają być podmiotami zobowiązanymi do
spłaty, dokonają jej. To decyduje o odmienności faktoringu i innych usług
finansowych, w tym kredytu. Z odmiennością spojrzenia na transakcję faktoringową wiąże się to, że jeden podmiot dostaje pieniądze, a kilka podmiotów
je oddaje. Tego właśnie dotyczy faktorowalność transakcji. Trzeba sprawdzić,
czy te pozostałe podmioty, a więc odbiorcy faktoranta, mają zdolność do tego,
żeby zadłużenie w faktoringu spłacić. Oceniając faktorowalność transakcji,
należy zbadać: odbiorców, ich rozproszenie, poziom koncentracji i zdolność
do realizowania przez nich zobowiązań płatniczych, produkt, przepływ dokumentów, liczbę faktur korygujących, reklamacji itd. Faktorowalność transakcji
określa, czy rzeczywiście jest tak, że te podmioty, które mają spłacić zobowiązanie, są w stanie to zrobić.
–– Faktorowalność transakcji jest pojęciem analogicznym do pojęcia zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa jest związana z kredytem, a faktorowalność z faktoringiem. Wobec tego faktorowalność jest jednak znacznie szerszym pojęciem,
a to dlatego, że faktoring stanowi transakcją złożoną. Ocena zdolności kredytowej faktoranta jest tylko jednym z elementów oceny ryzyka transakcji faktoringowej. Na faktorowalność transakcji muszą się składać jeszcze inne elementy.
Podstawową składową stanowi to, co się dzieje z portfelem odbiorców. Znaczenie tych elementów oceny nie jest takie samo. Zdolność kredytowa jest jednym
z elementów oceny faktorowalności. Od konkretnej transakcji zależy, jak ważna
będzie zdolność kredytowa w ocenie faktorowalności transakcji. Na faktorowalność składa się przede wszystkim ocena portfela należności. Do poziomu faktorowalności dostosowuje się warunki, na podstawie których przyznaje się dany
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limit faktoringowy. Do warunków tych należą cena, zaliczka, okres wydłużonego
finansowania, dni regresowe, limit koncentracji, sprawy operacyjne, czyli np. to,
jak zawiadamiani są odbiorcy czy jak później są kontrolowani, itd. Trzeba ustalić warunki umowy faktoringowej, zanim zacznie ona funkcjonować, a w miarę
nabywania doświadczeń ewentualnie wprowadzać zmiany.
–– Zdolność kredytowa faktoranta jest jednym z elementów oceny ryzyka transakcji. Aby ocenić transakcję trzeba ocenić czy jest faktorowalna, czy nie. Faktorowalność jest wynikiem oceny tego, czy transakcja może być przedmiotem
faktoringu. Nie ma oceny zero-jedynkowej. Niektóre transakcje są bardziej,
a niektóre mniej faktorowalne.
–– Faktorowalność transakcji jest to spełnienie pewnych kryteriów. Kryteria
te świadczą o tym, czy to jest transakcja bardzo ryzykowna, czy mniej ryzykowna. Należy ocenić powtarzalność zdarzeń, jakość partnerów transakcji,
prawdopodobieństwo odzyskania wierzytelności, czy też spłaty zobowiązania
przez dłużnika, w jakimś ściśle określonym czasie. Im krótszy tym lepiej. Zdolność kredytowa jest elementem oceny faktorowalności transakcji. Faktorowalność sprowadza się do zdolności odzyskania kwoty, którą faktor zaliczkuje.
Na podstawie wypowiedzi ekspertów, można było stwierdzić, że faktorowalność transakcji w działalności faktoringowej jest odpowiednikiem zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy w działalności kredytowej banku. Wniosek
faktoringowy składany przez przedsiębiorstwo, potencjalnego faktoranta, jest rozpatrywany pozytywnie przez faktora, jeśli transakcja jest faktorowalna. Transakcja
jest faktorowalna wówczas, gdy spełnia wymagania stawiane przez faktora przed
podpisaniem umowy faktoringowej i w trakcie jej obowiązywania. Poziom faktorowalności odpowiada poziomowi ryzyka transakcji. Faktorowalność transakcji oznacza, że ryzyko towarzyszące danej transakcji jest na akceptowanym przez
faktora poziomie. Jeśli ryzyko transakcji jest dla faktora zbyt wysokie, to transakcja ta nie jest faktorowalna.

4. Uwarunkowania faktorowalności transakcji
Na faktorowalność transakcji według ekspertów mają wpływ następujące
czynniki:
–– Liczba i jakość odbiorców, ponieważ to oni mają spłacić dług. Im więcej odbiorców, czyli dłużników faktoringowych, tym lepiej. Trzeba przy tym założyć, że
faktor ma zdolność operacyjną do obsłużenia każdej liczby odbiorców. Jeżeli
tak jest, to im więcej ich się znajdzie, tym lepiej. Są na rynku transakcje fakto-
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ringowe, gdzie pojawia się po kilka tysięcy odbiorców. Liczba odbiorców musi
być też powiązana z limitem koncentracji. Może być np. dwa tysiące odbiorców,
ale jeżeli jeden z nich ma 90% salda zadłużenia, to znaczna liczba odbiorców
nie zmniejsza ryzyka transakcji. Jeżeli limit koncentracji na każdego z odbiorców wynosi jeden procent albo poniżej procenta, to o takiej transakcji można
powiedzieć, że jest to dla faktora „transakcja marzeń”. Gdy faktor nie ma zdolności do operacyjnej obsługi takich transakcji, to nie powinien ich obsługiwać.
–– W ramach „transakcji marzeń” faktora powinno pojawiać się jak najmniej
reklamacji. Z brakiem reklamacji wiąże się produkt lub usługa, którego dotyczy transakcja faktoringowa. Są produkty i usługi, które pozostaje narażone
na większą liczbę reklamacji, inne zaś na mniejszą. Znaczenie ma również zdolność kredytowa i wiarygodność samego faktoranta. Jeżeli pojawią się reklamacje, to może się okazać, że faktor kupił należność za 100%, podczas gdy ona
była warta 20%. Warto jednocześnie pamiętać, że muszą występować faktury
korygujące, bo podstawą transakcji faktoringowych jest prowadzenie przez
faktoranta normalnej działalności gospodarczej. Faktorzy czują się w miarę
komfortowo, jeśli wartość reklamacji wynosi 3–4%. Taki poziom reklamacji
świadczy o tym, że faktorant panuje nad procesem sprzedaży. Istnieje wysokie
prawdopodobieństwo, że wierzytelności faktoringowe są warte mniej więcej
tyle, ile płaci za nie faktor.
–– Kolejny czynnik decydujący o tym, czy transakcja faktoringowa jest dla faktora „transakcją marzeń”, stanowi okres odroczenia terminu płatności. Im jest
on krótszy, tym lepiej. Może to stać w sprzeczności z oczekiwaniami klienta,
ponieważ ten chciałby mieć jak najdłuższe okresy płatności. Na rynku znajduje się transakcji, w których okresy płatności nie przekraczają 60 dni. I takie
transakcje są „transakcjami marzeń” dla faktora. Kolejny warunek to występowanie opóźnień w płatnościach. Nie można założyć, że nigdy nie będzie żadnych opóźnień, ale jeżeli mówi się o „transakcji marzeń”, to te opóźnienia nie
powinny być dłuższe niż 7 dni. Po uwzględnieniu umownych okresów płatności i opóźnień rotacja należności powinna dokonać się w granicach 70 dni.
To są cechy „transakcji marzeń”, ale na rynku dopuszcza się opóźnienia do
30 dni po terminie płatności. W zależności od tego, jakie są okresy płatności,
akceptowany jest inny okres opóźnień. Jeśli umowne okresy płatności wynoszą 120 dni, to opóźnienia trzydziestodniowe są postrzegane lepiej niż w przypadku umownych okresów płatności – 45 lub 60 dni.
–– W faktoringowej „transakcji marzeń” faktorant powinien zaakceptować cenę
proponowaną przez faktora. Kolejnym warunkiem jest dostosowanie ceny do
specyfiki transakcji.
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–– Ważny warunek faktorowalności transakcji stanowi wiarygodność faktoranta.
Jest to najważniejszy dla faktora warunek. Ważniejszy nawet niż zdolność kredytowa faktoranta. Z tym wiąże się ocena tego, czy faktorant prowadzi zdrowy
biznes. Jeżeli tak jest, to nawet jeżeli są opóźnienia w płatnościach, to ryzyko
można zmitygować.
–– W ocenie faktoranta wchodzą w grę dwa główne czynniki – jeden to wiarygodność, drugi zaś zdolność kredytowa. Przy ocenie wiarygodności faktor
zawsze zatrzymuje się dłużej niż przy ocenie zdolności kredytowej. Z jednej
strony wynika to z tego, że większość ludzi, także osób zajmujących się profesjonalnie faktoringiem, wie, na czym polega i jak ocenić zdolność kredytową.
W przypadku transakcji faktoringowych ważniejsza jest ocena wiarygodności.
Wiarygodność staje się warunkiem koniecznym, żeby handlować z faktorantem wierzytelnościami. Jeśli faktor ma finansować należności, to musi mieć
pewność, że one istnieją. Należy sprawdzić reklamacje, a także możliwości
występowania kompensat. Z tym wiąże się produkt lub usługa, które oferuje
faktorant. Faktorowalność transakcji jest lepsza, jeśli produkt lub usługa, których sprzedaż jest źródłem należności faktoringowych, są powtarzalne. Faktor ponosi mniejsze ryzyko, jeżeli ma do czynienia z powtarzalnym taśmowo
wytwarzanym produktem. Większe ryzyko występuje w przypadku kontraktu
dotyczącego produkcji na specjalne zamówienie. Jeżeli ktoś handluje powtarzalnym produktem, nawet jeżeli jeden z jego kontrahentów (dłużników faktoringowych) zbankrutuje albo złoży zbyt duże zamówienie i nie będzie w stanie
zapłacić za tak dużą dostawę, to zawsze jest szansa, że z tym towarem coś można
zrobić. Jeżeli jednak faktoring dotyczy należności z tytułu sprzedaży maszyny
zrobionej na konkretne zamówienie, to ryzyko faktora jest wysokie, ponieważ
trudno będzie znaleźć innego nabywcę takiej maszyny.
–– „Transakcja marzeń” faktora, to transakcja jak najbardziej rozproszona (duża
liczba dłużników faktoringowych). Nie ma potrzeby sprawdzania wtedy kondycji finansowej odbiorców. Faktorzy ustalają limity koncentracji finansowania w odniesieniu do jednego dłużnika faktoringowego. Te limity mogą być
ustalane kwotowo lub procentowo. W faktoringowej „transakcji marzeń” limit
koncentracji na jednego dłużnika powinien wynosić do 5% limitu ogólnego.
–– W odniesieniu do ryzyka operacyjnego ważny jest sposób zawiadamiania dłużników faktoringowych o cesji. Niektórzy faktorzy praktykują kontakt z odbiorcą,
a niektórzy faktorzy tego nie robią. Faktoring tajny nie jest nigdy dla faktora
„transakcją marzeń”, bo jego ryzyko jest wyższe. Trudniej jest uzyskać finansowanie od faktora oszustowi, jeśli faktor ma kontakt z dłużnikami, bo oni musieliby także być zamieszani w oszustwo. Z punktu widzenia faktora istotne jest
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to, czy nie istnieje zakaz cesji. Zawiadamianie dłużników o zawarciu umowy
faktoringowej pozwala uzyskać odpowiednio wcześnie informacje o istnieniu
zakazu cesji, jeśli faktorant zataił to przed faktorem. Przypadki faktoringu
tajnego są rzadkie, a oczekiwania faktorantów wobec braku informowania
dłużników muszą być logicznie uzasadnione. Faktor musi mieć pewność, że
w takiej transakcji rzeczywiście nie ma zakazu cesji. Zakaz cesji powoduje, że
transakcja nie jest faktorowalna. Generalnie faktorzy najczęściej stoją na stanowisku, że odbiorca powinien być poinformowany i powinien tę informację
przyjąć do wiadomości w sposób bardzo oczywisty (np. podpis na cesji zgodny
z wymaganą prawnie reprezentacją dłużnika). W faktoringu mogą występować transakcje, gdzie jest 5‑ciu odbiorców i takie, które dochodzą do 5 tysięcy
odbiorców. Tam, gdzie jest 5‑ciu odbiorców można wymagać, żeby cesje były
podpisane przez osoby reprezentujące przedsiębiorstwa dłużników. Jeżeli ma
się do czynienia z 5 tysiącami dłużników, to uzyskanie potwierdzenia cesji
wierzytelności jest często technicznie niemożliwe lub nieopłacalne, z kolei ze
względu na dużą dywersyfikację ryzyka nie jest konieczne. Wystarczy wysłanie informacji lub umieszczenie jej na fakturze. Faktor przyjmuje, że dłużnik
wie o cesji, a faktor ma prawo do kontaktu z dłużnikiem. Najważniejsze jest
monitorowanie dłużników. W przypadku faktoringu tajnego faktor ponosi
ryzyko analogiczne do ryzyka, które ponosi bank, udzielając kredytu przedsiębiorstwu. Faktor powinien dokładnie sprawdzić zdolność kredytową faktoranta i ustanowić dodatkowe prawne zabezpieczenie.
–– Istotne z punktu faktorowalności są prawne uwarunkowania istnienia należności, a także to, czy działalność prowadzona przez faktoranta jest zgodna z prawem, nie ma ograniczeń zbywalności wierzytelności, nie ma kryteriów, które
powodują ograniczenia możliwości sprzedaży wierzytelności. Istotny jest rodzaj
odbiorcy i kraj odbiorcy. Są też ograniczenia związane z rodzajem produktów
lub usług – na przykład, jeśli towar jest łatwo psujący się, to faktorowalność
takiej transakcji jest mniejsza. Większe ryzyko istnieje także w przypadku nietypowych produktów lub usług, bo istnieje większe prawdopodobieństwo niezaakceptowania dostawy przez odbiorcę, co prowadzi do sporu.
–– Z punktu widzenia faktorowalności transakcji istotne jest to, jak bardzo prawdopodobne pozostaje to, że dana wierzytelność może stracić na wartości. Kryteria
brane pod uwagę przy ocenie tego ryzyka to możliwość dokonania potrąceń,
możliwość zgłoszenia zastrzeżeń reklamacyjnych, które doprowadzą być może
do jakiegoś sporu między faktorantem a dłużnikiem, możliwość odstąpienia od
danej transakcji przez dłużnika, możliwość dokonywania płatności w ratach,
czy też zawieszenia tych płatności z powodu jakiś zastrzeżeń – czy to jakościo-
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wych, czy też związanych z przedłużeniem się odbioru danego przedmiotu
dostawy lub usługi. Jest to bardzo istotny element faktorowalności. Za tym
dalej idą już kolejne kryteria, czyli okresy płatności, które być może będą ulegały wydłużeniu, jakieś zastrzeżenia, klauzule umowne, które wymagają też
rozpoznania, na ile jest to transakcja powtarzalna. Wszystko to są elementy,
które wiążą się z faktorowalnością.
–– Kolejne uwarunkowanie faktorowalności to wysokość prawdopodobieństwa,
że faktor odzyska swoje środki od faktoranta lub od dłużników faktoringowych. Zależy ono od wyników oceny wypłacalności i wiarygodności tych stron,
a także od ewentualnych działań windykacyjnych.

5. Badanie głównych grup ryzyka – ryzyka związanego
z faktorantem, ryzyka związanego z dłużnikami
faktoringowymi, ryzyka związanego
z wierzytelnościami faktoranta oraz ryzyka
makroekonomicznego w transakcjach faktoringu
wierzytelnościowego
Ekspertów spytano, czy w ramach oceny faktorowalności transakcji faktoringu
wierzytelnościowego należy oceniać ryzyko związane z faktorantem, ryzyko związane z dłużnikami faktoringowymi, ryzyko związane z wierzytelnościami faktoranta oraz ryzyko makroekonomiczne. Spytano ich także, czy w praktyce faktorzy
to robią. Według ekspertów:
–– Faktorzy biorą pod uwagę wszystkie te elementy. Najrzadziej oceniają ryzyko
makroekonomiczne. Tłumaczyli to tym, że najczęściej mają do czynienia
z transakcjami krajowymi, a w drugiej kolejności z krajami, w przypadku których Polska eksportuje najwięcej. Są to kraje, gdzie ryzyko makroekonomiczne
jest podobne do ryzyka krajowego w Polsce albo niższe. Rzadko są to transakcje do krajów, gdzie ryzyko to jest bardzo wysokie. W takich przypadkach
ryzyko ocenia się dokładniej.
–– Bada się ryzyko faktoranta, ryzyko związane z dłużnikami faktoringowymi
i ryzyko związane z samymi wierzytelnościami. Wszystkie te aspekty są brane
po uwagę. Niewystarczające jest oparcie transakcji jedynie na ryzyku faktoranta, ponieważ najczęściej faktorzy mają do czynienia z transakcjami, gdzie
ryzyko kredytowe jest umiejscowione w przedsiębiorstwach dłużników fakto-
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ringowych, a w praktyce przeważają transakcje faktoringu wierzytelnościowego,
w których faktorant nie jest dłużnikiem, a tylko pierwotnym wierzycielem.
Któryś z podmiotów transakcji – faktorant lub dłużnik, a najlepiej faktorant
i dłużnik, powinien dać gwarancje, że będzie możliwe odzyskanie przez faktora kwoty, którą wypłacił. Ryzyko związane z faktorantem jest o tyle istotne,
o ile trzeba ocenić zdolność tej strony do spłaty. Faktorzy często zostawiają
sobie dwutorową możliwość dochodzenia wierzytelności. Jeśli sama zaliczka
nie zostanie spłacona przez dłużnika, to faktor idzie dwutorowo – albo do faktoranta, albo do dłużnika. Jest to powód tego, dlaczego ryzyko, które za nimi
stoi, należy badać.
Jeśli chodzi o ryzyko związane z wierzytelnościami, to trzeba sprawdzić, na ile
wierzytelności będące przedmiotem transakcji utrzymają swoją wartość w czasie. Bo wierzytelność jest w pierwszej kolejności źródłem odzyskania wypłaconych środków dla faktora.
Ocena ryzyka makroekonomicznego wynika z tego, że także czynniki zewnętrzne,
które wpływają na działalność partnerów faktora, mogą grać istotną rolę.
Najczęściej nie dzieje się to bezpośrednio i nie w krótkim czasie. Czynniki
zewnętrzne wpływają zdecydowanie na klimat, w którym działają faktorant
i dłużnicy, a także sam faktor.
W faktoringu wierzytelnościowym ryzyko jest związane głównie z dłużnikami
faktoringowymi. Najważniejsza jest ocena dłużników i wierzytelności, a dopiero
na kolejnym miejscu znajduje się ryzyko związane z faktorantem. W przypadku
faktoranta największe znaczenie ma jego wiarygodność. Ryzyko makroekonomiczne zawsze trzeba oceniać. Faktorzy mają świadomość, że w każdej branży
znajdują się różne podmioty. Dla jednych przedsiębiorstw 90‑dniowe okresy
płatności są bardzo dobrymi okresami, a dla innych bardzo złymi (zbyt długimi). Jeżeli ktoś zajmuje się sprzedażą bio-jogurtów, które mają 7‑dniowy
okres przydatności do spożycia, to 90‑dniowy okres nie jest dobrze oceniany
przez faktorów. Jeżeli ktoś się zajmuje produkcją stali lub jakichś innych tego
typu elementów, to 90‑dniowy staje się uzasadniony i na tle branży może to być
dobry wynik. Ryzyko makroekonomiczne jest oceniane, ale na ostatnim miejscu. Najpierw bierze się pod uwagę ryzyko związane z dłużnikami, bo to oni
mają spłacić zadłużenie. Nawet jeżeli jest to transakcja faktoringu wierzytelnościowego niepełnego i faktor ma regres do faktoranta, to w opinii faktorów
dojście do regresu uznaje się za porażkę. Faktorzy nie dopuszczają do sytuacji, w której mają w ogóle nie spłacone należności. Już sam moment dojścia
do regresu jest dla faktorów sygnałem, że transakcja źle działa. Ta ocena nie
zmienia się nawet wówczas, gdy takie zobowiązania są natychmiast spłacane,
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np. z należności wobec kolejnych odbiorców czy też bezpośrednio przez faktoranta. Kolejny pod względem istotności element oceny to ocena faktoranta.
W szczególności jest on badany pod względem wiarygodności. Ryzyko makroekonomiczne jest oceniane przede wszystkim pod kątem sprawdzenia, jak faktorant lub dłużnicy wyglądają na tle swojej branży.
Jeśli faktor działa w czasie kryzysu, to należy pamiętać, że niektóre branże
są w pierwszej kolejności narażone na skutki kryzysu. Faktorzy powinni zwracać uwagę nie tylko na faktoranta, ale także na branże odbiorców. Faktor powinien badać portfel swoich dłużników faktoringowych pod względem tego, jak
wygląda dywersyfikacja ryzyka branżowego. Należy także badać dywersyfikację ryzyka poszczególnych faktorantów. Są branże, które w większym stopniu
korzystają z faktoringu i faktorowalność przedsiębiorstw z danej branży jest
oceniana wyżej niż przedsiębiorstw z innych branż.
W przypadku ryzyka makroekonomicznego ważne jest także otoczenie polityczno-prawne, które może przeszkadzać w prowadzeniu pewnych transakcji.
Na przykład swego czasu sądy zaczęły podważać prawomocność cesji globalnej.
Kolejne uwarunkowania są związane z tym, że polska jest członkiem Unii Europejskiej. W przypadku kontrahentów zagranicznych ryzyko faktora jest podwyższone. Jest to związane z barierą językową, innymi uregulowaniami prawnymi,
odległością itd. Dzięki temu, że Polska jest w Unii Europejskiej, handel z przedsiębiorstwami z Unii staje się dosyć powszechny. Faktorzy zaczynają traktować
faktoring międzynarodowy jak zwyczajne transakcje. Oczywiście, zawsze będzie
występowało podwyższone ryzyko, ale na pewno nie takie, jakie miało miejsce jeszcze 10 lat temu. Na niewpłynęły właśnie czynniki makroekonomiczne.
W przypadku ryzyka makroekonomicznego mają znaczenie też działania
ubezpieczycieli. Na przykład w 2001 r. największa instytucja ubezpieczeniowa
w Polsce wypowiedziała faktorom jednego dnia limity ubezpieczeniowe. Potem
w 2008 i 2009 sytuacja ta się powtórzyła. Faktorzy nie mieli żadnego wpływu
na zachowanie instytucji ubezpieczeniowych. Trzeba powiedzieć bardzo
wyraźnie, że pozycja faktora w transakcjach powiązanych z ubezpieczeniem
jest skrajnie trudna. Dlatego faktorzy powinni zastanowić się nad dalszym
silnym wiązaniem swojej działalności z ubezpieczeniem należności. W przypadku ubezpieczenia należności faktoringowych występuje czterech graczy
– faktor, faktorant, dłużnik faktoringowy i ubezpieczyciel. Taka transakcja
związana jest z finansowaniem. Jeśli dzieje się coś złego, to spośród tych czterech graczy – dłużnik faktoringowy jest zadowolony, bo nie zapłacił, faktorant
jest zadowolony, bo dostał zaliczkę na poczet zapłaty za sprzedaną należność
(np. 80% kwoty wierzytelności), ubezpieczyciel jest zadowolony, bo jeszcze
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nie został zaangażowany finansowo, więc się nie spieszy z wypłatą odszkodowania, a całą transakcję sfinansował faktor. W przypadku ubezpieczenia
limitów faktoringowych, jeśli brak jest zapłaty z tytułu konkretnej wierzytelności, to do wypłaty odszkodowania pozostaje daleka droga. Nie zawsze do
wypłaty odszkodowania dochodzi. Decyzji o wypłacie odszkodowania można
spodziewać się po 120 dniach od terminu płatności. Jeżeli jest to decyzja pozytywna, to wypłata następuje w ciągu kilku dni. Jednak decyzja ta może być też
negatywna. Wpływ na to ma szereg czynników, np. to że dłużnik w którymś
momencie zakwestionuje jakość towarów, które do niego trafiły.
–– Spotkać można się z brakiem zrozumienia dwóch aspektów ubezpieczenia
należności faktoringowych. Pierwszy aspekt dotyczy tego, że jest to ubezpieczenie od wypłacalności odbiorcy. Nie zabezpiecza ono przed skutkami ryzyka
wynikającego z działalności handlowej faktoranta, jeśli faktorant źle wywiąże
się z kontraktu. Drugi aspekt odnosi się do tego, że faktorzy zapominają, że
przyznanie maksymalnego limitu dla jakiegoś odbiorcy nie oznacza, że dostaną
odszkodowanie w takiej wysokości. Maksymalna kwota jest uzależniona od
opłaconej składki za ubiegły rok. Ubezpieczenie jest bardzo potrzebne, ale nie
zwalnia faktora od oceny ryzyka, wprost przeciwnie. W przypadku dwóch
transakcji, czyli faktoringu pełnego ubezpieczonego i faktoringu niepełnego,
trudniejszy dla faktora pod względem ryzyka jest faktoring pełny zabezpieczony ubezpieczeniem należności faktoringowych. Powodem jest w tym przypadku to, że nie ma kontaktu z faktorantem, nie ma kontaktu z dłużnikiem,
a z ubezpieczycielem kontakt jest jednostronny.
–– Faktorzy chcą jak najmniej ingerować we współpracę między faktorantem
i dłużnikami faktoringowymi. Zależy im na ich dobrych stosunkach. W przypadku ubezpieczenia należności faktoringowych istnieje pokusa, żeby faktor
przestał interesować się w ogóle dłużnikami.

6. B
 adanie głównych grup ryzyka – ryzyka związanego
z faktorantem, ryzyka związanego z dostawcami
faktoranta, ryzyka związanego z długami faktoranta
oraz ryzyka makroekonomicznego, w transakcjach
faktoringu dłużnego
Kolejne pytanie zadane w trakcie wywiadów ekspertom dotyczyło badania
głównych grup ryzyka – ryzyka związanego z faktorantem, ryzyka związanego
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z dostawcami faktoranta, ryzyka związanego z długami faktoranta oraz ryzyka
makroekonomicznego, w transakcjach faktoringu dłużnego. Wnioski były następujące:
–– Eksperci z obu instytucji stwierdzili, że badają wszystkie cztery główne grupy
ryzyka. Faktorowalność tych transakcji w znacznym stopniu zależy od płatnika, którym jest faktorant. Transakcja faktoringu dłużnego (odwrotnego) jest
według ekspertów takim quasi-kredytem, ponieważ występuje jeden podmiot
zobowiązany do zapłaty, którym jest faktorant. Niemniej jednak faktorzy badają
także dostawców. Analizują scenariusz pod względem tego, co by się wydarzyło, gdyby odmówili dalszego finansowania tych wierzytelności dostawców,
czyli długów faktoranta. Analizują, jaki miałoby to wpływ na dostawcę, jeżeli
zamknęlibyśmy limit odbiorcy tej transakcji. Podobnie też biorą pod uwagę
to, chociaż według ekspertów ma to mniejsze znaczenie, co jest przedmiotem
transakcji i z jakiego kraju pochodzą te wierzytelności. Analizują również,
kim jest dostawca. Zdecydowanie najważniejsze jest ryzyko związane z faktorantem, który jest dłużnikiem w tej transakcji. Eksperci podkreślali, że bez
pozytywnej oceny wiarygodności i wypłacalności płatnika nie realizują nigdy
transakcji faktoringu dłużnego.
–– Faktorzy badają przede wszystkim wiarygodność swojego klienta faktoringowego, czyli faktoranta. Ważna jest jego sytuacja finansowa, wiarygodność kredytowa i wiarygodność biznesowa. Wiarygodność faktoranta jest kluczowa.
Jest to podstawowe kryterium oceny.
–– Dostawcy faktoranta również podlegają ocenie. Faktorzy oceniają przede
wszystkim ich wiarygodność i solidność biznesową. Pozwala to ocenić stosunki
gospodarcze, w których porusza się faktorant – z kim konkuruje, czym handluje, dlaczego tam. Poza tym dochodzi element oceny bezpieczeństwa samej
transakcji, chociażby pod kątem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
czy są to partnerzy z odległego kraju, stopień narażenia na różnego rodzaju
sankcje polityczne, nie tylko gospodarcze. Pojawia się też element ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, który staje się bardzo istotnym elementem oceny transakcji faktoringowych.
–– Według ekspertów, w przypadku oceny ryzyka transakcji faktoringu dłużnego,
powinna być przeprowadzana analiza prawie taka sama, jak w przypadku kredytu. Faktorzy oceniają przede wszystkim faktoranta, a w transakcji zwykle
ustanawiane są dodatkowe prawne zabezpieczenia należności faktora. Faktoring dłużny jest bardzo bliski kredytowi, ale są elementy transakcyjne, które
klasyfikują go nieco lepiej jako usługę finansową niż kredyt. Faktorzy mają,
w przeciwieństwie do kredytu, oprócz danych finansowych raz na kwartał,
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dostęp do informacji pozwalających ocenić zdolność kredytową faktoranta
codziennie. Jest to brane pod uwagę przy odnawianiu czy ewentualnych zmianach w trakcie umowy. Dobrze by było, żeby nie dochodziło do reklamacji,
chociaż bowiem w tego rodzaju transakcjach reklamacje nie dotyczą faktora,
to jednak mogą spowodować problemy faktoranta, co może mieć pośredni
wpływ na funkcjonowanie transakcji faktoringowej.
–– Ryzyko makroekonomiczne zawsze jest ważne. Faktorzy biorą je pod uwagę.
–– Faktorant możne liczyć u faktora na nieco mniejsze wymagania w zakresie
dodatkowych prawnych zabezpieczeń. Jest to możliwe, ponieważ faktor może
szybciej reagować na opóźnienia w spłacie ze strony faktoranta niż kredytodawca. Faktorzy mogą codziennie badać jego sytuacje finansową. Najważniejsza w tej ocenie jest płynność finansowa.
–– Według ekspertów rozwój faktoringu zmierza w kierunku łączenia faktoringu
wierzytelnościowego i dłużnego. Przyszłością faktoringu jest system finansowania dostaw. Łączenie faktoringu wierzytelnościowego i dłużnego jest dla
faktorów bezpieczniejszą usługą niż sam faktoring dłużny.

7. Warunki transakcji faktoringowej a wyniki oceny
ryzyka transakcji
Poziom faktorowalności transakcji, czyli poziom ryzyka transakcji faktoringowych, wpływa według ekspertów bezpośrednio na warunki poszczególnych transakcji faktoringowych. Eksperci zwracali uwagę na to, że:
–– Im bardziej niebezpieczna jest transakcja z punktu widzenia faktora, tym chętniej faktorzy szukają alternatywnych metod dodatkowego zabezpieczenia transakcji. Do dyspozycji jest pełen wachlarz zabezpieczeń. Typowo faktoringowymi
zabezpieczeniami są: zmniejszanie zaliczki, tworzenie dodatkowych przepływów pieniężnych, przyjmowanie cesji dodatkowych należności na zabezpieczenie, dywersyfikacja odbiorców, nie koncentrowanie się na jednym. Drugim
elementem staje się wycena, czyli opłaty faktoringowe. Im bardziej ryzykowna
transakcja, tym jest droższa.
–– W ocenie ryzyka faktorzy skupiają się na pewnych parametrach mierzonych
na przykład ratingami. Faktorzy mają osobne ratingi dotyczące wiarygodności faktoranta, dotyczące oceny portfela dłużników i jakości wierzytelności. W zależności od produktu obowiązują pewne wagi przypisane do tych
poszczególnych kategorii. Oczywiście wynik końcowy analizy, a następnie
dyskusji podczas zebrania komitetu faktoringowego przedstawia się tak, że
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w zależności od tego, jak wysokie są oceny w poszczególnych kategoriach,
jaka jest kombinacja tych ocen, faktorzy starają się odnieść do wyceny samej
transakcji. Według ekspertów warunki transakcji faktoringowej zdecydowanie
zależą od wyników oceny faktorowalności transakcji. Na kombinację stosowanych warunków składa się cena, struktura transakcji i jakość zabezpieczeń.
Wszystko to jest brane pod uwagę.
Pierwszym warunkiem związanym z poziomem ryzyka jest wysokość zaliczki.
Poziom zaliczki zależy od tego, ile pojawia się faktur korygujących i kompensat. Zaliczka jest uniwersalnym elementem ograniczania ryzyka. Im mniejsza
zaliczka, tym większa staje się nadwyżka wpływów nad wypłaconymi środkami. Może ona ograniczać ewentualne skutki zaistniałego ryzyka. Im większa
różnica między wartością wypłaconych środków nad spodziewanymi wpływami, tym mniejsze ryzyko.
Drugi warunek związany z wynikami oceny faktorowalności transakcji
to poziom limitu przyznanego na dłużnika faktoringowego, poziom koncentracji oraz poziom procentowy. Zależy to od liczby dłużników oraz tego, jaką
mają zdolność płatniczą, jak rotują ich zobowiązania. Drugi element to okres
tolerowanego opóźnienia, czyli dni regresowe. Im dłuższy okres płatności, tym
faktorzy są ostrożniejsi z dniami regresowymi. Jednak zależy to także od sytuacji finansowej faktoranta i od branży.
Faktorzy starają się, aby rotacja należności nie była dłuższa niż 150 dni. Stanowi to trzeci warunek.
Czwartym warunkiem jest limit dla faktoranta, czyli ogólny limit faktoringowy. Faktorzy finansują tylko należności, które są dobre i spełniają określone
z góry parametry. Faktorzy ustalają też zwykle, w jaki sposób powiadamiać
odbiorców, w jaki sposób ustanawiana jest cesja. Oprócz tego faktorzy ustalają
szczegóły operacyjne – na przykład, jak będą dostarczane faktury. Na piątym
miejscu są dodatkowe prawne zabezpieczenia wierzytelności faktoringowych.
W przypadku faktoringu wierzytelnościowego warunki transakcji nie tylko
służą ograniczaniu ryzyka, ale również same stanowią o tym ryzyku. Jeżeli
wystąpi wysoki poziom zaliczki, to powinien on być dostosowany do bardzo
dobrego portfela wierzytelności. Jeżeli reklamacji jest sporo, rozproszenie małe,
produkt nie jest powtarzalny, a wysokość zaliczki wyniesie 95%, to faktor sam
kreuje ryzyko. Czasami zdarzają się klienci, którzy mają dobry portfel należności, ale oczekują zbyt wysokiej zaliczki. Faktor może się zgodzić na wysoki
poziom zaliczki tylko w stosunku do świetnych faktorantów lub po ustanowieniu dodatkowych rzeczowych zabezpieczeń należności. Zasadniczo warunki
transakcji powinny być adekwatne do poziomu ryzyka i portfela należności.
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8. S
 tosowane przez faktorów zabezpieczenia
transakcji faktoringowych
Kolejne pytanie zadane w trakcie wywiadów dotyczyło stosowanych przez faktorów dodatkowych prawnych zabezpieczeń transakcji faktoringowych. Wnioski
były następujące:
–– Najczęściej stosuje się zabezpieczenia osobiste, a nie rzeczowe, m.in. weksel,
poręczenie i cesję praw z polisy ubezpieczeniowej. Brak zabezpieczeń rzeczowych, czyli twardych, odróżnia faktoring od kredytu bankowego. Jeśli pojawiają
się zabezpieczenia rzeczowe, to zwykle wówczas, gdy faktor akceptuje wyższy
niż normalnie poziom ryzyka, np. w przypadku wyższego poziomu zaliczki
czy wyższych limitów koncentracji. Faktorzy starają się unikać zabezpieczeń
rzeczowych po to, żeby utrzymywać przewagę konkurencyjną.
–– Zabezpieczenia miękkie są przyjmowane często. Nazywane są tak, ponieważ
mają charakter bardziej psychologiczny. Jeśli faktorant jest wiarygodny, wierzy w swój biznes i nie chce wyłudzić pieniędzy, oszukać faktora, a wówczas
nie będzie miał problemu, żeby zagwarantować swoją osobą lub swoim majątkiem spłatę zobowiązań. Nie jest to standard, jeśli chodzi o wymagania faktora,
ale czasami, zwłaszcza w przypadku mniejszych faktorantów, którzy nie mają
ustabilizowanej pozycji, nie są znani na rynku, to ustanawianie dodatkowych
prawnych zabezpieczeń jest sposobem na uwiarygodnienie się.
–– Najczęściej faktorzy stosują ubezpieczenie należności jako typowe zabezpieczenie. Stosują również inne możliwe zabezpieczenia, które zwykle nie są jednak bezwzględnie wymagane. Nie są one standardem. Jeżeli faktorzy sięgają
po dodatkowe rzeczowe zabezpieczenia, to świadczy to o nietypowej transakcji – transakcji o podwyższonym ryzyku. Co do zasady faktorzy starają się
tak konstruować warunki transakcji, żeby dodatkowe rzeczowe zabezpieczenie nie było potrzebne. Faktorzy bazują na samych wierzytelnościach, dobierają ich strukturę i zaliczkowanie, co pozwala na rezygnowanie z dodatkowych
zabezpieczeń.
–– Faktorzy stosują różne zabezpieczenia, ale raczej w przypadku, w którym zachodzi sytuacja kryzysowa, kiedy muszą się dodatkowo zabezpieczyć.
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9. Monitorowanie należności przez faktorów
Kolejne pytanie zadane ekspertom dotyczyło zasad monitorowania należności
faktoringowych. Wnioski były następujące:
–– Monitoring należności odbywa się już w momencie ich nabywania. Faktorzy
sprawdzają należności – czy są nieprzeterminowane, kontrolują, ile czasu pozostało do terminu płatności, czy nie odbiegają od standardowych należności, jakie
występują w relacji z danym faktorantem. Aktywny monitoring rozpoczyna się
po terminie płatności i może dotyczyć monitoringu całego salda należności.
–– Jeżeli w wyniku działań windykacji polubownej okazuje się, że występują problemy z danym dłużnikiem lub z całą transakcją faktoringową, to praktyka
pokazuje, że ma się wtedy do czynienia najczęściej z nieistnieniem wierzytelności. Powodem jest to, że monitoring wierzytelności jest szybkim sposobem
weryfikacji jakości transakcji. Jest to przewaga monitoringu nad oceną sytuacji finansowej faktoranta lub dłużnika faktoringowego, odbywająca się przed
wystąpieniem problemów.
–– Faktorzy monitorują wszystkie należności, nie tylko te przeterminowane. Ustalają też z góry maksymalny okres płatności, decydując też o tym, jak długo
są w stanie czekać na dokonanie zapłaty. Faktorzy chcą kontrolować na bieżąco terminy płatności, żeby szybko reagować na ewentualny wzrost ryzyka.
W przypadku nieprzeterminowanych wierzytelności monitorowane są należności, ponieważ pewne nieregularności w kwotach lub w terminach też mogą być
wskaźnikiem podwyższonego ryzyka transakcji. Trzeba na to zwracać uwagę,
wychwytywać pewne nagłe wzrosty sprzedaży czy też nagłe wzrosty wykraczające poza schematy. Pozwala to faktorom na szybkie podjęcie działania.
–– Monitoring przeterminowanych należności ułatwia dostosowanie podejmowanych działań do konkretnej transakcji.

10. Modele windykacji należności faktoringowych
Wyróżnić można trzy modele windykacji – windykację wewnętrzną, czyli
prowadzoną samodzielnie przez faktora, windykację mieszaną, prowadzoną częściowo samodzielnie, a częściowo przy udziale podmiotów zewnętrznych, oraz
windykację zewnętrzną, która w całości jest prowadzona przez wyspecjalizowane
podmioty zewnętrzne. Z wywiadów przeprowadzonych z ekspertami wynika, że:
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–– Instytucja faktoringowa monitoruje płatności i prowadzi samodzielnie windykację polubowną, w tym wysyła wezwania do zapłaty. Faktor rozpoczyna prowadzenie windykacji samodzielnie, ale w pewnym momencie korzysta z usług
instytucji windykacyjnej. Od tego momentu rozpoczyna się prawdziwa windykacja. Zwykle faktor mówi o windykacji dłużnika faktoringowego w sytuacji, kiedy odbywa się wizyta. Organizuje ją wśród zdecydowanej większości
już sama instytucja windykacyjna, która sporządza też raport z wizyty i rekomenduje, co należy robić dalej. Decyzję o dalszych działaniach podejmuje faktor. Windykację mieszaną faktorzy stosują przede wszystkim w stosunku do
dłużników faktoringowych.
–– W stosunku do faktoranta najczęściej stosuje się tylko windykację wewnętrzną.
Tu występuje pewna specyfika związana z wykorzystaniem zabezpieczeń,
na które decydują się faktorzy.
–– W przypadku windykacji prowadzonej przeciwko dłużnikowi pojawia się specyfika faktoringu związana z cesją, na której opiera się transakcja faktoringu
wierzytelnościowego. Dłużnik w sytuacji faktoringu bardzo często stara się
podważyć istnienie swojego zobowiązania. Powołuje się zwykle na brak skuteczności cesji lub twierdzi, że nastąpiło potrącenie, czyli wierzytelność już nie
istnieje. Istotna jest umiejętność obalania takich zarzutów. Co do zasady istnieje natomiast podział na windykację prowadzoną w stosunku do dłużników
i windykację w stosunku do faktoranta. Windykacja w stosunku do dłużników,
to windykacja mieszana, rzadko zewnętrzna, w stosunku do faktoranta natomiast ma się zwykle do czynienia z windykacją wewnętrzną.
–– Pewnym czynnikiem decydującym o wyborze modelu windykacji jest liczebność portfela. W przypadkach masowych, kiedy ma się duży portfel dłużników,
windykacja jest zlecana instytucjom zewnętrznym. W przypadkach bardzo
wyspecjalizowanych, kiedy faktor ma wytypowanych dwóch, trzech, czterech
dłużników, na których się koncentruje, i posiada specjalistów, którzy są łącznikami pomiędzy kancelarią, instytucją windykacyjną a faktorem, to takie osoby
kierują windykacją prowadzoną wobec dłużników. W stosunku do faktorantów
możliwa jest też opcja korzystania z instytucji zewnętrznej, przy czym poprzez
instytucję zewnętrzną rozumie się kancelarię prawną, a nie wyspecjalizowane
przedsiębiorstwo windykacyjne.
–– Zwykle faktorzy współpracują na stałe z wybranymi kancelariami prawnymi,
które znają specyfikę ich działalności.
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11. Windykacja polubowna należności faktoringowych
Ostatnie pytanie zadane ekspertom dotyczyło procesu windykacji polubownej.
Wnioski z rozmów były następujące:
–– W instytucjach faktoringowych zwykle znajduje się wyspecjalizowana komórka
lub specjalna osoba, która koordynuje działania podejmowane w ramach windykacji polubownej. Negatywne informacje na temat konkretnych wierzytelności, dłużników lub faktorantów są dostarczane przez analityków ryzyka
albo przez osoby obsługujące transakcje (administracja faktoringu). Wtedy
dokonywana jest pierwsza selekcja dotyczącą tego, czy faktor ma do czynienia z problemem, czy problemu nie ma i współpraca może przebiegać dalej
na dotychczasowych zasadach. Jeżeli wystąpi problem, to przez menedżera
odpowiedzialnego za administrację transakcji i szefa ryzyka jest dokonywana
druga selekcja. Menedżerowie oceniają, jaki jest poziom ryzyka w problematycznym przypadku. Jeśli zdecydują, że problem jest do rozwiązania na etapie
polubownym, to kolejnym krokiem jest ustalenie czasu prowadzenia działań
polubownych. Faktor może prowadzić takie działania nawet przez kilka miesięcy aż do wyczyszczenia portfela.
–– Przyjmuje się standardowo, że windykacja polubowna nie jest prowadzona
w przypadku oszustw. Wtedy działania prowadzone są od razu w ramach windykacji przymusowej.
–– W faktoringu konieczna jest, ze względu na stosunkowo krótkie okresy płatności, bardzo szybka reakcja ze strony faktora. Szybkość reakcji odróżnia faktorów
od kredytodawców. Faktorzy reagują zwykle już następnego dnia po terminie
płatności. Kredytodawcy nie mają możliwości dowiedzieć się w ciągu tygodnia,
że jacyś odbiorcy nie zapłacili kredytobiorcy i może to spowodować problemy
ze spłatą kredytu.
Największe problemy faktorzy mają z odzyskiwaniem należności w przypadku
oszustw. W każdym innym przypadku zwykle nie dochodzi do strat po stronie
faktora, ponieważ wielkość zaliczek jest mniejsza niż wartość wierzytelności,
wierzytelności mają krótki okres płatności, co umożliwia szybką reakcję i co jest
niezwykle ważne w przypadku skuteczności windykacji, a współpraca między faktorem i faktorantem ma stały charakter.
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12. Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych ustalono, że w przypadku faktoringu wierzytelnościowego oraz faktoringu dłużnego w trakcie oceny
faktorowalności transakcji pod uwagę są brane te same cztery grupy ryzyka, z których trzy pozostają specyficzne dla transakcji faktoringowych. Znaczenie poszczególnych grup ryzyka, specyficznych względem faktoringu jest inne w obu typach
transakcji. Również w obu typach transakcji ryzyko makroekonomiczne odgrywa
najmniejsze znaczenie.
W przypadku faktoringu wierzytelnościowego, który opiera się na cesji wierzytelności, a jego przedmiotem jest wiele wierzytelności faktoranta przysługujących mu w stosunku do dłużników faktoringowych, największy wpływ na ryzyko
transakcji faktoringowych, czyli na faktorowalność transakcji ma ryzyko kredytowe
związane z dłużnikami faktoringowymi i ryzyko związane z samymi wierzytelnościami, ryzyko faktoranta ma zaś przy tym mniejsze znaczenie. W odniesieniu do
ryzyka dłużników faktoringowych najważniejsza jest liczba dłużników oraz limity
nakładane na poszczególnych dłużników, które decydują o stopniu koncentracji
ryzyka kredytowego. Na drugim miejscu znalazła się zdolność kredytowa dłużników. W przypadku ryzyka związanego z wierzytelnościami istotne jest prawdopodobieństwo ich zaistnienia oraz zmniejszenia ich wartości. W przypadku ryzyka
faktoranta najważniejsza staje się jego wiarygodność.
W transakcjach faktoringu dłużnego najważniejsze pozostaje ryzyko faktoranta. Ryzyko związane z długami oraz ryzyko związane z dostawcami faktoranta
ma dużo mniejsze znaczenie. W odniesieniu do ryzyka faktoranta najważniejsze
jest związane z nim ryzyko kredytowe.
W transakcjach faktoringu wierzytelnościowego rzadko są ustanawiane dodatkowe rzeczowe zabezpieczenia. W transakcjach faktoringu dłużnego zabezpieczenia rzeczowe występują dużo częściej.
Dla faktorów największe znaczenie ma windykacja polubowna wewnętrzna,
która jest stosowana zawsze w odniesieniu do faktoranta, poza przypadkiem popełnienia oszustwa z jego strony. Jeśli faktorant jest oszustem, to faktor przechodzi
natychmiast do windykacji przymusowej z pominięciem etapu windykacji polubownej. W transakcjach faktoringu wierzytelnościowego windykacja należności
prowadzona w stosunku do dłużników faktoringowych nie musi być wewnętrzna.
Oprócz windykacji polubownej wewnętrznej jest niekiedy prowadzona także windykacja mieszana.
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ALTERNATYWNE FORMY WYMIANY DÓBR
I USŁUG JAKO PRZEJAW EKONOMII DZIELENIA
SIĘ (SHARED ECONOMY) A PRZESŁANKI
W ZACHOWANIU UCZESTNIKÓW RYNKU

1. Wprowadzenie
Jeszcze do niedawna wiele wiodących firm pragnęło uchodzić za symbol prestiżu, statusu społecznego czy wręcz luksusu. Obecnie wskazuje się, iż coraz częściej
światowi liderzy w wielu segmentach rynku próbują przekonywać użytkowników
swoich produktów bądź usług, że najistotniejsze dla nich kwestie to zrównoważone
podejście do ograniczonych zasobów naturalnych, kierowanie się odpowiedzialnością społeczną czy też walka z wykluczeniem pewnych grup z powszechnego wzorca
konsumpcji. Przyczynił się do tego kryzys subprime zapoczątkowany w 2008 r.
w Stanach Zjednoczonych, którego konsekwencją był między innymi ogólny spadek zaufania do obietnic marketingowych oraz niechęć do wszelkich ekspertów
i autorytetów, często utożsamianych z wiodącymi markami. Konsumenci coraz
częściej zaczęli przedkładać sceptycyzm, ostrożność i użyteczność nad skłonność
do ostentacyjnej manifestacji konsumeryzmu.
Zrodziła się kultura współdziałania jako zachowanie wynikające z potrzeb
gospodarki w okresie kryzysu, a także spowodowane zmęczeniem nadmierną
konsumpcją uczestników rynku. U jej podstaw leży wiara, że sam dostęp do dóbr
i usług jest ważniejszy niż ich posiadanie. Nowoczesna technologia umożliwia stały
i powszechny wgląd do internetu, co sprawiło, że nie tylko zmieniła się relacja konsumentów w stosunku do producentów, ale także w miejscu biernych odbiorców
pojawili się aktywni współuczestnicy rynku.
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Stąd też zwrot ku alternatywnym metodom wymiany, takim jak wspólna
(współdzielona) konsumpcja (collaborative consumptions) oraz ekonomia dzielenia
się, współdzielona (sharing economy), bazujące na wymianie dóbr i usług, a nawet
kapitału pomiędzy członkami społeczności z pominięciem tradycyjnego rynku oraz
polegające na wspólnym użytkowaniu tych dóbr. Ten rodzaj wymiany nie opiera się
na konkurencji, lecz na poszczególnych formach współpracy, takich jak pożyczki,
podarunki, handel wymienny, własność wspólnotowa, itp. Podstawowym celem
tych alternatywnych modeli nie jest pozyskiwanie dóbr na własność, a osiągnięcie
dostępu do nich w momencie, gdy są rzeczywiście potrzebne.
W publikacji podjęto próbę oceny świadomości polskich uczestników rynku i ich
postaw względem nowego trendu w gospodarce, jaki stanowi ekonomia współdzielona. W pierwszej części zaprezentowano pojęcie, rodzaje oraz założenia, na których opiera się idea współdzielenia. W kolejnych punktach przeanalizowano skutki
pozytywne oraz negatywne nowego trendu, zasygnalizowano praktyczne przejawy inicjatyw w Polsce i na świecie. W ostatniej części publikacji przedstawiono
wybrane fragmenty badań własnych oraz innych ośrodków badawczych na temat
otwartości wobec nowego modelu konsumpcji. Celem publikacji jest próba oceny
podejścia uczestników rynku względem współczesnego trendu konsumenckiego,
jakim jest ekonomia współdzielona w kontekście własnych badań empirycznych
na tle sondaży agencji i innych ośrodków badawczych.

2. Pojęcie ekonomii dzielenia się
Ekonomia współdzielona przenika niemal każdy obszar współczesnej gospodarki. Dotyczy inicjatyw z zakresu zarówno produkcji, jak i konsumpcji. Często
przytaczaną maksymą jest stwierdzenie, że człowiek nie potrzebuje wiertarki, lecz
dziury w ścianie, nie płyty, lecz muzyki, która się na niej znajduje. Stąd też ekonomia współdzielona wpływa na sposób, w jaki pojedynczy uczestnik rynku podróżuje, uczy się i spędza czas wolny. Kształtuje również to, w jaki sposób światowe
korporacje planują projektowanie i sprzedaż nowych produktów.
Sharing economy długo nie miała polskiego odpowiednika1. Obecnie określana
jest jako ekonomia współdzielona, ekonomia dzielenia się, ekonomia kooperacji,
1 Ten trend został opisany dopiero w raporcie wydanym w 2012 r. jako jeden z dziesięciu masowych
trendów konsumenckich, które wpływają na to jak kupują, czego szukają i o czym marzą polscy konsumenci, a także czego się obawiają i pragną uniknąć. Por. Teczka trendów 2012, Raport 4P Research
Mix, www.4prm.com/trendy/teczka_trendow.html
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wspólna (współdzielona) konsumpcja, trend społem. Używa się zamiennie także
angielskich zwrotów takich jak collaborative consumptions, collaborative economy,
peer-to-peer economy, mesh. Idea wspólnej konsumpcji nie jest nowa. Termin collaborative consumption wprowadzili M. Felson i J. L. Spaeth już w 1978 r.2. Współcześnie sformułowanie to zostało użyte przez brytyjskiego konsultanta Ray’a Algara
w 2007 r.3.
Definicje dotyczące sharing economy pochodzą z różnych dyscyplin naukowych,
takich jak ekonomia, prawo, psychologia. W naukach ekonomicznych wyróżnia się
podejście makro i mikroekonomiczne. Pierwsze skupia się na modelach rynkowych,
drugie rozpatruje strategie, procesy i systemy stosowane przez firmy i ich interakcje z konsumentami4. W perspektywie makroekonomicznej ekonomia współdziałania rozumiana jest jako hybrydowy model rynkowy, w którym łączy się model
tradycyjny (wymianę, w którą zaangażowane są pieniądze) z modelem dzielenia
się, w którym produkt w wyniku procesu transakcyjnego trafia do innego podmiotu i nie zawsze temu procesowi towarzyszy pieniądz jako pośrednik. W ujęciu
mikroekonomicznym sharing economy jest rozpatrywana różnie, w zależności od
dyscypliny naukowej, jaką badacz reprezentuje, np. w marketingu analizuje się
znaczenie marek i ich istotność dla konsumentów. Z tej perspektywy identyfikuje
się nowe strategie w ramach konkretnej firmy.
Ekonomia dzielenia się określana jest także jako hybrydowy model rynku
(pomiędzy posiadaniem a darem dawania), który odnosi się do wymiany koordynowanej przez społeczność lokalną dokonywaną za pomocą usług on-line5. Jest
to trend z pogranicza gospodarki, technologii i życia społecznego, którego podstawą jest dobrowolne użyczanie innym ludziom, często odpłatnie, swoich wolnych (lub nie) zasobów. Może to być mieszkanie, czas wolny, śmieci lub samochód.
Jest to nowy sposób na dostęp do towarów i usług, wymianę pomiędzy członkami społeczności z pominięciem rynku. Współdziałanie może się odbywać
w zarówno formie non-profit, jak i przynoszącej zyski jednej ze stron. Analitycy
rynku mówią o ekonomii peer-to-peer (P2P)6. Ten rodzaj współpracy nie opiera
M. Felson, J. L. Spaeth, Community Structure and Collaborative Consumptions: A routine activity
approach, “American Behavioral Scientist” 1978, 21 March-April, s. 614–624.
3 R. Algar, Collaborative Consumption, “Leisure Report” 2007, April, s. 16–17; www. leisurereport.
co.uk
4 T. Puschmann, R. Alt, Sharing Economy, “Business & Information Systems Engineering” 2016,
February, vol. 58, no. 1, s. 93–99.
5 J. Hamari, M. Sjöklint, A. Ukkonem, The sharing economy: Why People Participate in Collaborative
Consumption, “Journal of the Association for information Science and Technology” 2015, no. 7, s. 1–13.
6 Peer-to-Peer to model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom
(poszczególnym użytkownikom) te same uprawnienia, który do niedawna kojarzył się z sieciami
2
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się na zasadzie konkurencji, a na różnych metodach współpracy, takich jak handel
wymienny, pożyczki, własność wspólnotowa itp.
Określa się go także jako system społeczno-gospodarczy zbudowany wokół
podziału zasobów ludzkich i materialnych. Obejmuje on wspólną produkcję, handel,
kreację, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i usług przez poszczególnych uczestników rynku (zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i podmiotów gospodarczych)7. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w nowym trendzie można
porównać do mediów społecznościowych. Podmioty stają się platformami podobnie jak Facebook. Za ich pośrednictwem ludzie wytwarzają produkty i usługi, dystrybuują je, wchodząc we wzajemne interakcje.
Ekonomia współdzielona definiowana jest także jako dynamiczny ruch oferujący nowe modele współpracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonuje więc jako promująca nowy styl życia tendencja, która wychodzi naprzeciw
obecnym społecznym, biznesowym i kulturalnym zmianom. Rzeczona współpraca
i współdziałanie stwarzają możliwość dostępu do zasobów posiadanych przez
innych, umożliwiając maksymalne podniesienie wydajności oraz zwielokrotnienie potencjału każdej osoby lub firmy zgodnie z przewodnim hasłem „im więcej
się dzielimy – tym więcej mamy”.
W podobnym ujęciu shared economy rozumiana jest jako styl życia, na który
składają się takie zjawiska jak ruch „zrób-to-sam”, lokalna produkcja i ogrodnictwo miejskie, open source („otwarte oprogramowanie”), alternatywne metody
zarządzania oraz innowacyjne technologie. Tutaj także podkreśla się znaczenie
sieci internetowych platform pozwalających na interakcję między uczestnikami
rynku, wspólną realizację ambitnych projektów, wymianę dóbr, usług, kapitału,
a nawet przysług.
Wspólna konsumpcja jest też terminem na określenie psychologicznej obserwacji, dotyczącej przykładania przez społeczeństwo coraz mniejszej uwagi do
posiadania rzeczy na własność na rzecz dostępu do dóbr wtedy, gdy są potrzebne.
Niektórzy badacze zjawiska twierdzą, że o ekonomii współdzielenia możemy
mówić wyłącznie wtedy, gdy mamy do czynienia z samorzutną niekomercyjną inicjatywą, której celem jest ograniczenie konsumpcji poprzez dzielenie się. Stąd też
sugeruje się rozgraniczenie pomiędzy oddolnymi projektami bazującymi na nowym
modelu gospodarczym, takimi jak grupy wymiany przedmiotów, a firmami wykowymiany plików, obecnie jest stosowany w znacznie szerszym kontekście zmian w globalnej gospodarce. Por. B. Kozek, Ekonomia sieci kontra ekonomia skali, „Zielone Wiadomości” 2013, 11 stycznia;
http:// dictionary.reference.com
7 What is the Sharing Economy?, http://www.thepeoplewhoshare.com
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rzystującymi ten trend w celach zarobkowych. Przyjmuje się, że warunkiem niezbędnym do dzielenia się konsumpcją jest utrzymywanie bliskich relacji pomiędzy
ludźmi. Gdy to założenie nie jest spełnione, wówczas realizowane są przesłanki
wyłącznie czysto komercyjne8.
Trend społem nawiązuje do odwiecznej potrzeby łączenia się w grupy, szukania
bliskości ludzi o podobnych zainteresowaniach. Obecnie po ekspansji ery hiperindywidualizmu, nacisku na rywalizację i osobisty sukces, po modzie na bycie
samowystarczalnym, nadszedł czas zredefiniowania współistnienia w nowych
formach wspólnotowych. Trend społem rozwija się głównie dzięki możliwościom
stwarzanym przez nowe technologie komunikacyjne oraz media społecznościowe.
Zwraca się również niejednokrotnie uwagę, iż na jego rozwój wpłynęła częściowo
fala rozczarowania ulotnością i płytkością sieciowych relacji9.

3. Założenia i rodzaje nowego modelu gospodarczego
Nowy model gospodarczy, który wyrósł na gruncie możliwości oferowanych
przez rozwój Internetu, może charakteryzować sformułowanie „rozwój i niepewność”, gdyż pozwala on na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej bez
wysokich kosztów wejścia, ale z drugiej strony rodzi sporą niepewność w odniesieniu do przyszłości. Ten innowacyjny trend wynikający z możliwości, jakie niesie
rozwój technologii internetowych, można też nazwać ekonomią opartą na współpracy, równorzędności i jobach. To ostatnie sformułowanie zostało zapożyczone ze
świata muzyki i określa okazjonalne granie, występ na zamówienie. Nawiązuje to do
charakteru pracy w ramach sharing economy, która często ma charakter dorywczy.
Przyjmuje się, iż istnieją trzy założenia warunkujące zastosowanie współdzielenia zasobów w odniesieniu do szerokiej gamy nowych produktów i usług,
a także nowych gałęzi przemysłu. Po pierwsze są to zmiany zachowań konsumentów – przejście od posiadania tylko dla siebie do postawy otwartej na dzielenie się.
Drugim warunkiem jest rozwój portali społecznościowych (społecznych powiązań
w „sieci”) oraz wzrost zainteresowania zakupami dokonywanymi z zastosowaniem internetu, co ułatwia kontakt między stronami wymiany. Ostatnim założeniem jest rozpowszechnienie urządzeń mobilnych oraz usług elektronicznych,
8 T. Zalega, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych
w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 2 (5), s. 6–7.
9 Teczka trendów 2012, Raport 4P Research Mix, s. 17–18, www. 4prm.com/trendy/teczka_trendow.
html
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które sprawiają, że korzystanie ze wspólnych dóbr i usług jest wygodniejsze oraz
szybsze10. Ponadto, aby nowy nurt ekonomiczny mógł się dynamicznie rozwijać,
w Polsce potrzebne jest spełnienie trzech warunków, do których należą: świadomość, że nadmierna konsumpcja nie jest niczym dobrym, cyfryzacja społeczeństwa oraz przeświadczenie, że innym ludziom można ufać11.
Ekonomia współdzielenia, określana często mianem potężnej siły kulturalnej i ekonomicznej, zmienia nie tylko to, co konsumujemy, ale także to, jak konsumujemy. Rachel Botsman, propagatorka nowego nurtu, określająca się jako
„globalna liderka myślenia o sile współpracy i dzielenia się poprzez technologie
cyfrowe”, zwraca uwagę na trzy płaszczyzny funkcjonowania shared economy.
Pierwsza to redystrybucyjne rynki zbytu, umożliwiające wymianę dóbr, których
już nie potrzebujemy na produkty pożądane w danym momencie, np. wymiana
już przeczytanej książki na inną pozycję literatury. Druga forma wymiany
to podzielenie się takimi zasobami jak pieniądze, czas i umiejętności, określana
przez R. Botsman jako współdzielony styl życia, np. pomoc przy przeprowadzce.
Trzeci rodzaj to tzw. systemy produkt-usługa, czyli zwrócenie uwagi na to, iż,
posiadając dany produkt (np. kosiarkę), możemy równocześnie go użytkować
i na nim zarabiać12.
Ekonomia współdzielona penetruje w zasadzie każdy obszar współczesnej
gospodarki. Dotyczy ona zarówno produkcji, jak i konsumpcji, przemysłu, usług,
rolnictwa, a także wymiany kapitału. Wpływa ona na styl życia gospodarstw
domowych oraz zmienia także tradycyjny sposób dystrybucji produktów dużych
i małych firm. Wszystko to jest możliwe dzięki „infrastrukturze zaufania” opartej na internetowych platformach oraz nowych technologiach, które ten kontakt
umożliwiają oraz znacznie go przyśpieszają. Ich użytkownicy mogą darmowo lub
odpłatnie wymieniać, wypożyczać, współdzielić, przekazywać, a nawet współtworzyć produkty lub usługi. Bezpieczeństwo transakcji gwarantują systemy refutacyjne pozwalające różnicować oferty według rekomendacji innych internautów.
Najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje ekonomii współdzielenia:
• Wspólna konsumpcja – przenosi nacisk z konieczności posiadania na możliwość użytkowania. Obejmuje bezinteresowne dzielenie się, odpłatne wypożyczanie oraz wymianę.
T. Puschmann, R. Alt, Sharing economy, “Business & Information System Engineering” 2016,
vol. 58, s. 93–99.
11 K. Domaradzki, Polacy potrafią się dzielić i na tym zarabiać, „Forbes” 2015, 19 kwietnia, http://
pierwszy milion.forbes.pl
12 R. Botsman, R. Rogers, What’s Mane is Yours. The Rise of Collaborative Consumption, Harper
Business 2010, s. 1–304.
10
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Wspólna produkcja – oznacza powszechny dostęp do narzędzi, know-how oraz
tworzenie sieci umożliwiających łączenie ludzi, którzy pragną połączyć umiejętności w realizacji określonego projektu. Pozwala to na wyzwolenie twórczego
potencjału na skalę dotąd niespotykaną.
Powszechny dostęp do wiedzy – jako podstawa funkcjonowania społeczeństwa
opartego na wiedzy, gdzie dobrze poinformowani i wykształceni uczestnicy
rynku mogą wykorzystywać swój potencjał dla wspólnego dobra.
Crowdfunding (współfinansowanie, finansowanie społecznościowe) – polega
na demokratyzacji oraz upowszechnieniu metod pozyskiwania środków finansowych, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i niezależności
twórców oraz silniejszy wpływ odbiorców na to, z jakich usług i produktów
chcą korzystać. Jest to źródło kapitału dostarczonego przez szeroką społeczność wirtualną, która chce wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę.
Social Lending (pożyczki społecznościowe) – segment ekonomii współdzielenia,
polegający na funkcjonowaniu platformy pośredniczącej pomiędzy pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami.
Carpooling (dzielenie się miejscem w samochodzie) – forma wspólnego podróżowania, polegająca na udostępnianiu wolnego miejsca we własnym samochodzie
lub korzystaniu z takiegoż miejsca w pojeździe innej osoby, z równoczesnym
dzieleniem kosztów podróży. Jest to pomysł amerykański jeszcze z czasów II
wojny światowej, kiedy brakowało paliwa oraz opon. Dzisiaj obok czynnika
ekonomicznego podkreśla się aspekt ekologiczny – jeden samochód w mniejszym stopniu zanieczyszcza środowisko.
Couchsurfing („surfowanie po kanapach”) – idea zawierania znajomości z ludźmi
zamieszkującymi na całym świecie, polegająca na wzajemnym oferowaniu sobie
darmowych noclegów. Jest to także strona internetowa, dzięki której można
zaoferować bezpłatne zakwaterowanie lub znaleźć użytkowników oferujących
nocleg we własnym domu czy mieszkaniu w wielu zakątkach świata.
Coworking – dzielenie się większym, a więc tańszym biurem przez kilka, najczęściej jednoosobowych firm.
Open source – ruch na rzecz swobodnego, nieodpłatnego dostępu do oprogramowania komputerowego.
Crowdsourcing – proces w ramach którego organizacja (instytucja publiczna,
firma tradycyjna, organizacja non-profit) przeprowadza outsourcing zadań
wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie open call. Umożliwia on wszystkim
użytkownikom partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane
dla wąskiej grupy specjalistów.
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4. K
 orzyści i zagrożenia wynikające
z ekonomii współdziałania
Entuzjaści podkreślają, że ekonomia współdzielona, dzięki strukturze zaufania, na której się opiera, buduje związki międzyludzkie i zacieśnia relacje. Dzieje
się tak za sprawą transakcji, którym towarzyszy nie tylko poczucie bezpieczeństwa,
ale także radość z bycia częścią dynamicznej i zwartej wspólnoty.
Ekonomia współdziałania to coraz bardziej zauważalny ruch na świecie, o którym piszą już media głównego nurtu. W 2011 r. tygodnik „Times” uznał ją za
„jedną z dziesięciu idei, które zmienią świat”, obok afirmacji młodości i komórek
macierzystych. Zwraca się uwagę na korzyści płynące z zacieśnienia więzi międzyludzkich w czasach, kiedy nawet rodziny są rozproszone po całym globie13. „The
Economist” widzi w sharing economy okazję na rozładowanie wielu problemów
społecznych, takich jak spadająca produktywność, bezrobocie czy zanieczyszczenie środowiska. Wskazuje się, że nowa ekonomia niesie za sobą ogromny potencjał
i głosi, że już nadszedł czas, aby rozpocząć „dbanie o udostępnianie”14. „Financial
Times” nazywa ją „zupełnie nową formą kapitalizmu” i przestrzega tradycyjne
firmy, iż będą musiały dostosować się do nowych reguł15. „New York Times” pisze
o „nowej potędze”, dodając, że „dzielenie się jest dla posiadania tym, czym iPod
był dla walkmana albo elektrownia słoneczna dla kopalni węgla”16.
Na łamach polskiej edycji „Newsweeka” mówi się o „huraganie, który może
zmienić światową gospodarkę”17. Według „Gazety Wyborczej”, ekonomia dzielenia
się jest „wyższą formą oświeconego kapitalizmu”, „budką z lemoniadą na sterydach”,
dzięki której każdy może obudzić własnego ducha przedsiębiorczości i zarobić
na marnowanych dotychczas zasobach: począwszy od mieszkania po babci, przez
nieużywane w godzinach pracy miejsce parkingowe, a skończywszy na odpadach
(postrzeganych jako zasób będący w złym miejscu)18.
Sharing economy według reprezentantów Peers.org, jednej z organizacji promujących tę nową formułę ma być „antidotum na przesadną konsumpcję, znikaB. Walsh, 10 Ideas That Will Change The World, “Times” 2011, 17 March.
The rise of sharing economy, “The Economist” 2013, 9 marca, www. economis.com
15 R. Waters, Sharing economy starts to go mainstream, “Financial Times” 2015, 2 lipca, www. ft.com
16 T. L. Friedman, Welcome to the Sharing Economy, “The New York Times” 2013, 20 lipca, www.
nytimes. com
17 M. Rabij, Pożyczalscy.pl, czyli sharing economy, „Newsweek” 2013, 11 maja.
18 K. Wężyk, O lewicowych marzeniach i ciężkich pieniądzach, „Gazeta Wyborcza” 2014, 5 września,
http:// wyborcza.pl
13
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jącą klasę średnią oraz wzrastającą koncentrację bogactwa i władzy”, a ponadto ma
wspomóc domowy budżet, umożliwić pracę w elastycznych godzinach, zapewnić
kontakt z nowymi ludźmi oraz zwiększyć liczbę godzin spędzonych z rodziną. Ma
być także panaceum na problem powszechnego materializmu, nierówności społecznej, ubóstwa, dać narzędzie biednym do poprawy swojego statusu majątkowego, a nawet zmienić politykę rządów19.
Z badań agencji Campbell and Mithun korzyści ze współpracy nad wspólnym
produktem można podzielić na racjonalne i emocjonalne. Wśród tych pierwszych
najważniejsza jest oszczędność pieniędzy, następnie aspekt ekologiczny, czyli
ochrona środowiska naturalnego i oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, praktyczność, elastyczność, oraz możliwość wypróbowania szerszej gamy
produktów oraz usług (są tańsze, a przez to bardziej dostępne). Wśród korzyści
emocjonalnych najczęściej wymieniano możliwość pomocy sobie i innym (szczodrość). W dalszej kolejności wskazano na poczucie przynależności do wspólnoty
(specyficznej społeczności), satysfakcję z inteligentnego stylu życia, odpowiedzialność oraz bycie częścią ruchu społecznego20. Podobne wartości są wymieniane
również w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu wszędzie tam, gdzie
celem i miarą sukcesu firmy nie jest wyłącznie zysk finansowy.
Samodzielność i niezależność od konkretnego pracodawcy, wskazywana bardzo
często jako zaleta sharing economy, zakłada jednak poleganie na zleceniach płynących od użytkowników. Zdarza się, że ofert jest dużo, ale równie dobrze może
mieć miejsce bardzo długi przestój w możliwościach zarobkowych, co rodzi frustrację i niepewność. Równocześnie freelance’owy pracownik nie ma żadnych praw
wynikających z tradycyjnego stosunku pracy, takich jak: ubezpieczenie zdrowotne,
prawo do zasiłku, emerytury, płatnego urlopu czy też zwolnienia lekarskiego.
Aplikacje oferujące mowy model ekonomii sprawiają, że dotychczas ekskluzywne i niedostępne dla wielu usługi, takie jak posiadanie prywatnego szofera
bądź asystenta zakupowego, stają się osiągalne dla szerszej liczby konsumentów.
To zjawisko można traktować jako pozytywne lub negatywne, gdyż wynajmowani
pracownicy nie muszą legitymować się wymaganą licencją, wykształceniem, stosownym certyfikatem, co pozwala wprawdzie na szerszą dostępność i popularyzacje usług, ale jednocześnie obniża ich jakość.

19 N. Foster, J. Slezak, J. Heimans, Sharing economy’s rapid growth raises thorny but vital questions,
“The Guardian” 2013, 27 września, www.theguardian.com
20 Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2012 za pośrednictwem ogólnokrajowych wywiadów
on-line na próbie 383 uczestników. National study quantifies reality of the “sharing economy” movement,
Campbell Mithun, 8 luty 2012, www.cmithun.com/wp-content/uploads/2012/02/Raport
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Wskazuje się, że nowa forma zatrudnienia może być bardzo niekorzystna dla
rynku pracy, który w wielu krajach charakteryzuje się deficytem stałych miejsc
zatrudnienia. W takiej sytuacji wiele osób będzie zmuszonych podejmować się
prac dorywczych, a jedynie prywatne korporacje oparte na ideologii współdzielenia
i wspierane przez venture capital, dynamizują obroty. Krytycy są zdania, że start-upy pod przykrywką ideologii dzielenia się w Internecie, są nowym wcieleniem
monopolistycznych firm logistycznych, które dostosowały się do realiów cyfrowego
świata. Eksperci wskazują, że alternatywne formy wymiany dóbr, usług i kapitału
pozostają poza państwową kontrolą, co może rodzić liczne nadużycia i praktyki
monopolowe21. Jest to szczególnie niebezpieczne w „cyfrowym świecie”, gdzie często jeden gracz przejmuje wszystko, jak pokazuje przykład Google’a czy Facebooka.
Nowe formy współpracy upraszczają życie, ale jednocześnie powodują, że klienci
korzystają z usług zupełnie anonimowych, nieznanych osób. Marka zyskuje nowy
wymiar i oznacza w gruncie rzeczy renomę, jaką cieszy się dana platforma. O ile
w przypadku tradycyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej poziom
zaufania nie jest aż tak bardzo istotny, o tyle przy wspólnej podróży czy noclegu
nabiera on już innego wymiaru. Dlatego zarządzający platformami opracowują
systemy reputacji często przypominające system gwiazdek i komentarzy z Allegro
– wyzwaniem jednak staje się tu nierzadko problem ochrony danych osobowych.

5. Inicjatywa rynkowa w Polsce i na świecie
w obszarze sharing economy
Ekonomia współdzielona umożliwia dzielenie się osobom posiadającym dane
dobra z tymi, którzy chcą z nich korzystać. Pozwala to na efektywniejszą alokację
dostępnych zasobów. W serwisach społecznościowych najpopularniejszymi przedmiotami wymiany są rowery, wolne miejsca w samochodach, umiejętności bądź
czas wolny, mieszkania lub miejsca „na kanapie”. W Polsce do najpowszechniejszych należą wspólne przejazdy samochodem.
Według raportu Altimeter Group, w ostatnich latach powstało ponad 200 przedsiębiorstw opartych ściśle na ekonomii współdzielonej. Uzyskiwały one często
wsparcie w ramach inwestycji venture capital opiewających na 2 mld dolarów22.
21 E. Morozov, Don’t believe the hype, the “sharing economy” masks a failing economy, “The Guardian” 2014, 28 września.
22 J. Owyang, C. Tran, Ch. Silva, The Collaborative Economy: Products, services and market relationships have changed as sharing startups impact business models, Altimeter Group, 4 June 2013, s. 17–23.
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Ciężko jest obecnie znaleźć sektor, na który trend ten nie ma wpływu: transport (BlaBlaCar, Uber, Taxi2, MyCar), turystyka (Couchsurfing, Airbnb, 9Flats),
zatrudnienie (TaskRabbit, Homejoy), logistyka (BiggyBee, Deliv), DIY biznes
(Etsy), edukacja (Brainly, Udemy), usługi prawne i HR (Recruitloop, UpCounsel),
opieka nad zwierzętami (DogVacay, GogBuddy), czy pożyczanie i wymiana towarów (bag4rent.pl, planetazabawy.pl, wymiennik.ogr, Chanel).
Zdaniem kanadyjskiego profesora Russella W. Belk’a, sharing economy w 2012 r.
była warta 3,5 bilionów dolarów w skali świata. Prognozy na 2016 r. przewidują
kilkudziesięciokrotny wzrost obrotów w tej sferze (ponad 32 razy większy), co daje
kwotę około 115 biliona dolarów23.
Ekonomia dzielenia się jest zjawiskiem coraz szerzej obecnym nie tylko w świadomości społeczeństwa, ale też i rządów. W grudniu 2014 r.firma PwC przygotowała raport na temat ekonomii współdziałania dla brytyjskiego rządu, którego
przedstawiciele zamierzają swoimi działaniami stworzyć ramy dla rozwoju tego
typu inicjatyw. Według wspomnianego sprawozdania, wartość sharing economy
wzrośnie z obecnych 15 mld dolarów do 335 mld w 2025 r., czyli za niespełna dziesięć lat. Według autorów raportu, wielkość transakcji realizowanych przez podmioty w ramach sharing economy zrówna się z poziomem całkowitej sprzedaży
w tradycyjnych gałęziach przemysłu w 2025 r. (w 2013 r. 15 bln $ – ekonomia współdzielona, natomiast firmy tradycyjne – 240 bilionów $, co stanowi niespełna 5%
całkowitego obrotu w Wielkiej Brytanii)24.
Przykłady rozwoju firm działających w oparciu o formułę sharing economy
są często spektakularne nie tylko pod względem popularności, ale także zysków.
Jednym z podmiotów wzbudzających kontrowersję jest firma Uber, która umożliwia właścicielom samochodów pełnić rolę taksówkarzy. Została założona przez
Travis’a Kalanick’a i Garrett’a Camp’a w 2009 r. Nie przez wszystkich ta firma jest
uważana za modelowy przykład z zakresu ekonomii współdzielonej, gdyż w jej
przypadku ceny są ustalane odgórnie, ale z drugiej strony kierowcy Ubera są przedsiębiorcami współpracującymi z firmą w godzinach i zakresie dowolnie przez nich
kształtowanym. Działa ona zaledwie od siedmiu lat, a jej przewidywane nieoficjalne dochody do końca 2015 r. miały wynosić 10 miliardów dolarów25. Według
„New York Timesa”, jest to „najbardziej cenny start-up technologiczny na świecie,

23 N. Mahajan, Share. Don’t Own: The sharing Economy Takes Off, CKGSB KnowLedge, 8 October
2014; http:// knowledge.ckgsb.edu.cn/2014/10/08/marketing/sharing
24 The sharing economy – sizing the revenue opportunity, PwC, 08/2014, www.pcw.co.uk
25 Oficjalne dane nie zostały ujawnione. A. Shontell, Uber Is Generating A Staggering Amount Of
Revenue, “Business Insider” 2014, 15 listopada.
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jego wartość wyceniana była na 18 mld dolarów w 2014 r.26. Począwszy od września 2015 r. aplikacja jest dostępna w 60 krajach i 300 miastach i jest szacowna
na 50 mld dolarów27.
Przykładem serwisu pośredniczącego we wspólnych przejazdach niewątpliwie zgodnego z ideą ride-sharingu jest BlaBlaCar, francuski start-up, obecny także
w Polsce. Jest to inicjatywa, polegająca na pośredniczeniu w transporcie osób
pomiędzy miastami i dobieraniu kilku pasażerów do jednego samochodu, w celu
obniżenia kosztów paliwa. Dzięki niej wyruszający w trasę kierowcy posiadający
wolne miejsce, mogą znaleźć chętnych do wzięcia udziału w podróży. Korzyść jest
obopólna – niższe koszty transportu kierowcy (który i tak pokonałby daną trasę),
a pasażerowie często płacą mniej niż wynosi cena biletu na autobus lub pociąg.
Bilans ekologiczny także jest korzystny – mniejsza ilość spalin, mniejsze natężenie ruchu na drogach.
Jeszcze do niedawna serwis działał w trzynastu krajach w Europie, miał ponad
10 milionów użytkowników, a korzystało z niego około 2 miliony osób miesięcznie28. Obecnie funkcjonuje już nie tylko w Europie, ale także w Indiach i Meksyku.
W kwietniu 2015 r. przejął konkurencyjne Carpooling.com oraz AutoHop. Dzięki
temu liczba użytkowników wzrosła do 20 milionów. Po dofinansowaniu przez
fundusz Insight Venture Partners kwotą 160 mln dolarów, BlaBlaCar dołączyło do
grona starp-upów wycenianych na powyżej miliard dolarów (ok. 1,2 mld dolarów).
Po kolejnym dokapitalizowaniu (200 mln dolarów), ta jedna z najdynamiczniej
rozwijających się firm europejskich, osiągnęła wartość około 1,6 mld dolarów29.
Kolejnym przykładem na to, że ekonomia współdzielenia to nie tylko radosna
wolontarystyczna wspólnota ludzi dzielących się czasem i zasobami ku wspólnemu
dobru, ale także, o ile nie przede wszystkim, „ogromny biznes”, o czym świadczy
chociażby fakt, że Airbnb wyceniona została w 2014 r. na kwotę 10 mld dolarów30.
Jej początki sięgają 2007 r., kiedy to dwaj absolwenci wzornictwa Rhode Island
F. Majono, Uber, a start-Up Going So Fast It Could Miss a Turn, “The New York Time” 2014, 18 Nov.
A. Freier, Uber usage statistics and revenue, “Business of Apps” 2015, 14 września. Statystyki dotyczące Uber oraz poziomu usług oferowanych przez tradycyjne usługi taksówkarskie, pokazują, iż bardzo
dynamicznie rośnie przewaga nowej aplikacji. Por. B. Fischer, In Uber vs. Taxi cab fight, expense reports
offer telling barometer, “The New York Business Journal” 2015, 7 kwiecień; J. V. Hall, A. B. Krueger, An
Analysis of the Labor Market for Uber’s Driver-Partners in the United States, 22 styczeń 2015, http://
s3.amazonnaws.com/uber-static/comms/PDF
28 J. Cook, Report: Ridesharing startup BlaBlaCar Has raised $ 160 milion and is now valued at $ 1.2
billion, “Business Insider” 2015, 8 września, http://uk.businessinsider.com
29 L. Chen, Meet Europe’s Newest Unicorn: BlaBlaCar Raises $ 200 Million At $ 1.6 Billion Valuation,
“Forbes” 2015, 16 września, www.forbes.com
30 E. M. Rusli, D. Macmillan, M. Spector, Airbnb Is in Advanced Talks to Raise Funds at a $ 10 Billion
Valuation, “The Wall Street Journal” 2014, 21 Marca.
26
27
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School of Design – B. Chesky oraz J. Gebbia, postanowili wynająć swoje mieszkanie
gościom konferencji, którzy mieli problem ze znalezieniem hotelu. Na tej transakcji zarobili 1000 dolarów, które stały się dla nich inspiracją na stworzenie portalu
Airbnb (air bed nad breakfast). Platforma umożliwia wynajęcie pokoju, mieszkania, domu czy poddasza. Działa w 34 000 miast na terenie 192 krajów, od 2012 r.
także w Polsce. Chesky stał się pierwszym miliarderem ekonomii współpracy. Jego
firma wyceniana była w kwietniu 2014 r. na 10 miliardów dolarów,31 a po kolejnej
transzy dofinansowania w marcu 2015 r. osiągnęła wartość 20 miliardów dolarów32.
Podobnie funkcjonuje międzynarodowy serwis umożliwiający udostępnianie
podróżnym „kanapy” we własnym domu. Couchsurfing to idea zapoczątkowana
przez Amerykanina C. Fentona w 2002 r., dziś cisząca się ogromnym zainteresowaniem – w 2013 r. w serwisie było zarejestrowanych 7 mln użytkowników ze 100 tys.
miast. Dzięki temu termin „obywatel świata” nabiera zupełnie nowego wymiaru.
W Polsce w największym zakresie rozwijają się międzynarodowe korporacje
bazujące na ekonomii współdzielenia, takie jak wspomniane wyżej Uber, BlaBlaCar oraz Airbnb. Pomimo tego polscy przedsiębiorcy nie zamierzają oddawać
zagranicznym konkurentom całego rynku i także próbują zagospodarować nowo
powstały sektor. Na fali rosnącej popularności shared economy skorzystała platforma skilltrade służąca do wymieniania się umiejętnościami. Jest to przykład inicjatywy oddolnej, której twórcy rozpoczęli od stworzenia grupy na Facebooku, za
pośrednictwem której użytkownicy mogli wymieniać się swoimi talentami, takimi
jak umiejętność tańca, gotowania, czy znajomość języków obcych. Obecnie korzysta z niej około 200 tys. osób, a zarejestrowanych jest ok. 50 tys. stałych użytkowników). Grupa osiągnęła już rozmiar, przy którym konieczne stało się już stworzenie
platformy do obsługi całej tej społeczności. Dzięki niej można już nie tylko wymieniać się, ale i sprzedawać swoje usługi. Inicjatywa została wsparta finansowo przez
BB Investment. Osiągnięcie progu rentowności przewiduje się na 2016 r.
Firmy, których funkcjonowanie opiera się na idei ekonomii współdziałania,
mogą wyrastać oddolnie, w oparciu o zaangażowanie wspólnoty, do których z czasem dołącza się instytucjonalną nadbudowę. Niekiedy są to tradycyjne przedsiębiorstwa, poszerzane o działalność opartą na sharing economy. Przykładem może
być Igoria Trade, mająca status Europejskiej Instytucji Finansowej, dzięki czemu
może działać w 31 krajach. Podmiot ten jest właścicielem platformy społecznościowej
31 https://www.airbnb.pl/about/about-us; M. Spector, D. Macmillan, E. M. Rusli, TPG-Led Group
Closes $ 450 Million Investment in Airbnb, “Wall Street Journal” 2014, 23 kwietnia.
32 J. Clampet, Airbnb’s New $ 1 Billion Funding Would Value It At $ 20 Billion, Skift Retrieved, 26 luty
2015, wwww. skift.com
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wymiany walut Trejdoo. Za jej pośrednictwem klienci mogą wymieniać pieniądze po własnych lub negocjowanych kursach. Według danych firmy, klienci mogą
zaoszczędzić na takiej wymianie nawet do 7% na każdej transakcji, od której Trejdoo pobiera prowizję (0,2%). Uczestnikami wymiany są przede wszystkim osoby
spłacające kredyty hipoteczne oraz wyjeżdżające na wakacje, a także małe i średnie firmy dokonujące płatności międzynarodowych. Chociaż inwestorzy wyceniają
Igorię Trade na 28 mln złotych, a spółka planuje dalszy rozwój, to początki okazały się trudniejsze od oczekiwanych. Obroty rosną wprawdzie stale od I kwartału
2012 r., na znaczące zyski inwestorzy muszą jednak jeszcze poczekać (I kwartał
2012 r. przychody – 59 tys. zł, straty 123 tys. zł, I kwartał 2014 r. przychody 344 tys. zł
– zyski 50 tys. zł)33.

6. P
 ostawy uczestników rynku względem idei
Shared economy w statystyce oraz własnych
badaniach empirycznych
Trend sharing economy pojawia się w wyniku zaistniałej recesji w kontaktach
interpersonalnych, w odpowiedzi na odwieczną ludzką potrzebę wsparcia i solidarności pomiędzy współuczestnikami rynku. W Polsce jest to trend obecny
i powoli się rozwijający. Należy jednak pamiętać, że w naszym kraju kontakty międzyludzkie już wcześniej były bardziej bezpośrednie i mniej odpersonalizowane
niż w społeczeństwach zachodnich. Istniały tradycyjne wspólnoty sąsiedzkie, religijne, zwłaszcza w małych miasteczkach i na wsiach. Obecnie jednak przybierają
one zupełnie nowe formy dzięki możliwościom technologicznym i popularności
mediów społecznościowych.
Wymiana towarów, usług lub kapitału w ramach sharing economy niezmiennie opiera się na zaufaniu. Polacy charakteryzują się niemal nieograniczonym
zaufaniem do najbliższej rodziny. Jednak dość duże zaufanie w sferze prywatnej
nie znajduje odzwierciedlenia w relacjach z osobami spoza najbliższego otoczenia. W 2008 r. zaledwie 4% mieszkańców naszego kraju było gotowych podpisać
się pod stwierdzeniem, że większości ludzi można zdecydowanie ufać. Od tego
okresu wzrósł jeszcze odsetek respondentów nie mających zaufania do nieznajomych – grupa osób wykazujących duży stopień ostrożności w kontaktach z innym
wzrosła do 55% w 2014 r.34.
33
34

Raport Igoria Trade. Trejdoo, Analizy OBS, 15 maja 2014, http:// analizyobs.blogspot.com
Zaufanie w relacjach międzyludzkich, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, luty 2014, s. 6.
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Równocześnie liczba użytkowników technologii informacyjno-komunikacyjnych
stale się powiększa, szczególnie w grupie dwudziesto- i trzydziestolatków35. Penetracja urządzeń mobilnych wśród polskich internautów wynosi 69%, a na pojedynczego użytkownika sieci przypada 1,5 urządzenia, które wykorzystuje on w celach
zakupowych36. Także nowe technologie stały się obecnie jednym z popularniejszych
sposobów dokonywania zakupów, co otworzyło nowe możliwości wielu uczestnikom rynku. W 2014 r. z narzędzi e-commerce, czyli handlu elektronicznego
korzystało już 17,73 mln Polaków, czyli 78% internautów37. Badania Ministerstwa
Gospodarki oraz Gemius wskazują, iż najczęściej transakcje dokonywane przez
Internet są postrzegane jako wygodne oraz dające większą możliwość wyboru niż
tradycyjne sklepy38. Z raportu firmy Amway z kolei wynika, że dwie trzecie Polaków (68%) ma pozytywne nastawienie do samozatrudnienia39, co może stanowić
pozytywną przesłankę na rzecz rozwoju ekonomii opartej na współdziałaniu.
Gospodarka współdzielenia to trend, który coraz mocniej przebija się do świadomości także polskich konsumentów. Jak wynika z badania ICAN Research, zrealizowanego dla serwisu Kokos.pl, zdecydowana większość Polaków zna serwisy
funkcjonujące w oparciu o ekonomię współdzieloną, nawet jeśli nie jest świadoma
istnienia takiego trendu gospodarczego. Największą popularnością wśród osób
biorących udział w badaniu cieszyły się wspólne przejazdy – słyszało o nich 59%
respondentów, a blisko połowa (48%) miała świadomość istnienia serwisów umożliwiających wynajem noclegu w prywatnych domach, z kolei blisko jedna trzecia
(29%) kojarzy serwisy pożyczek społecznościowych. Niemal co piąta osoba udzielająca wywiadu (18%) znała platformy crowdfundingowe, służące do zbierania funduszy na wybrany cel społeczny, kulturalny bądź gospodarczy40.
Polacy wyrazili także gotowość do korzystania z usług oferowanych przez nowe
formy gospodarki. Znajomość trendu nie przekłada się jednak na popyt na tego
rodzaju usługi. Zaobserwowano bardzo niski odsetek osób, które już korzystały
35 J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej & Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 361–365.
36 M-commerce. Kupuję mobilnie 2015, Izba Gospodarki Elektronicznej, Mobile Institute, luty 2015,
s. 1–17, www.kupujewineternecie.info.pl
37 Raport „Kupuję w Internecie 2014”, Izba Gospodarki Elektronicznej, „e-Commerce Polska”
2014, s. 2.
38 E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska, Ministerstwo Gospodarki, Izba Gospodarki Elektronicznej, Gemius, kwiecień 2015, s. 30.
39 Raport Amway na temat przedsiębiorczości w Europie, GfK Group, 2013, www. fonf.org/wp-content/
uploads /2012/10/PDSB-Prezentacja.ppt
40 Badanie zostało zrealizowane w dniach 22.07–05.08.2015 na reprezentatywnej próbie Polaków
w wieku 16–65 lat metodą CATI (1000 wywiadów telefonicznych), Raport z badań Ekonomia współdzielenia, ICAN Research, 2015, Kokos.pl
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z oferty shared economy. Najwięcej zwolenników miały wspólne przejazdy oraz
platformy pośredniczące w wymianie mieszkań – 8% badanych korzystało z tych
form, następnie pożyczki społecznościowe – 2% oraz najmniej popularne serwisy
crowdfundingowe – jedynie 1% ankietowanych brało udział w finansowaniu społecznościowym41.
Raport agencji Havas Worldwide zatytułowany Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu wskazuje na odmienne podejście do konsumpcjonizmu oraz indywidualnych wyborów uczestników rynku42. Wraz z dynamicznym
wzrostem produkcji oraz konsumpcji na niespotykaną dotąd skalę pojawiły się
nowe problemy. Nadmierna konsumpcja i intensywne eksploatowanie ograniczonych zasobów naturalnych stały się powodem dywagacji, czy tak szybki rozwój
produkcji i konsumpcji jest racjonalny i jak wpłynie na środowisko naturalne.
Badania sugerują, że coraz więcej osób czuje się przytłoczona nadmiarem nabywanych produktów i wyraża sprzeciw wobec niepotrzebnego gromadzenia – 52%
respondentów mogłoby bez trudu obyć się bez większości rzeczy, które posiada.
Najważniejsze korzyści wynikające ze współużytkowania to oszczędność pieniędzy
(72% osób w Polsce, w próbie globalnej, ogólnoświatowej – jedynie 32%), poczucie,
że jest się użytecznym i aktywnym (54%), wspieranie małych firm i osób (43%),
możliwość poznania nowych ludzi (42%), ograniczenie emisji CO2 (38%) oraz interesujące doświadczenie (35%)43.
Nie każdy jednak rynek w równym stopniu gotowy do odejścia od posiadania na rzecz współużytkowania. Jedynie 46% ankietowanych reprezentujących
29 krajów wolałaby współużytkować rzeczy, niż je posiadać (22% nie zgadzało się
z tą ideą). Respondenci w Polsce byli bardziej otwarci na współużytkowanie rzeczy w zamian za ich nabycie – 63% wyraziło poparcie, a 14% nie zgadzało się44.
Mająca miejsce w XX wieku masowa migracja ludzi ze wsi do miast spowodowała, że zapotrzebowanie na nowe dobra i usługi stale rosło – każdy uczestnik
rynku pragnął posiadać własne mieszkanie, samochód, pralkę, odkurzać, zmywarkę, kosiarkę itp. Na pewnym poziomie rozwoju oraz ilości nagromadzonego
majątku niektórzy konsumenci doszli do wniosku, iż część zakupionych produktów jest im niepotrzebna lub używana niezwykle rzadko – pomimo posiadania ich
Ibidem.
Badanie przeprowadzone przez międzynarodową agencję Havas Worldwide we współpracy z Market Probe Inaterantional. W ankiecie wzięły udział 10 574 osoby w wieku powyżej 16 lat reprezentujące
29 krajów.
43 Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu, Raport Havas Worldwide, Warszawa 2014, s. 16–17; 26–28.
44 Ibidem, s. 23.
41

42
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przez większość uczestników rynku. W ramach przeprowadzonych styczniu 2016 r.
badań własnych45 zapytano respondentów o to, jak istotne jest dla nich posiadanie
rzeczy na własność. Struktura odpowiedzi, przedstawiona w tabeli 1, była bliższa
tendencji ogólnoświatowej (sondaż przeprowadzony w 29 krajach – próba globalna).
Ponad 40% ankietowanych nie byłaby skłonna zrzec się własności produktów. Co
trzeci ankietowany nie miał na ten temat żadnego zdania, a jedynie dla co czwartej osoby nie jest istotne posiadanie rzeczy na własność.
Tabela 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy dla Pan/i istotne jest posiadanie danej
rzeczy na własność?
Opinia

Liczba osób

Struktura procentowa

Tak

466

42,3

Nie

278

25,2

Nie wiem

340

30,8

9

0,8

inne
brak odpowiedzi
Razem

10

0,9

1103

100,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych gospodarstw domowych w 2016 r.

Tabela 2. Struktura odpowiedzi na pytanie: Co Pan/i sądzi o „wspólnej konsumpcji”
czyli bezinteresownej wymianie pomiędzy konsumentami?
Opinia

Liczba osób

Struktura procentowa

Pozwala zaoszczędzić pieniądze

201

18,2

Umożliwia swobodniejszy dostęp do produktów i usług

166

15,1

Pozwala pomóc sobie i innym

263

23,9

Może prowadzić do nadużyć, np. zniszczenie pożyczonych
przeze mnie rzeczy

130

11,8

95

8,6

Nie mam zdania

243

21,9

brak odpowiedzi

5

0,5

1103

100,0

Jest totalnie abstrakcyjna, nie do zrealizowania
we współczesnym świecie

Razem

Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych gospodarstw domowych w 2016 r.
45 Badania własne przeprowadzono na celowej próbie 1103 gospodarstw domowych oraz 325 podmiotach gospodarczych w styczniu 2016 roku. Jest to kontynuacja badań ankietowych zapoczątkowana
w maju 2007 roku i powtarzana rokrocznie. Wywiady zostały przeprowadzone na terenie województwa
podkarpackiego. Ankiety były skierowane do osób powyżej 20. roku życia o zróżnicowanym poziomie
dochodów oraz standardzie życia oraz podmiotów z sektora MSP.
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Tabela 2 prezentuje strukturę odpowiedzi na pytanie o opinię na temat wspólnej konsumpcji, rozumianej przy tym jedynie jako bezinteresowna wymiana
towarów lub usług pomiędzy konsumentami. W tym aspekcie ankietowani podkreślali możliwość niesienia pomocy sobie i innym uczestnikom rynku – niemal
24% osób biorących udział w badaniu wybrało ten wariant odpowiedzi. Prawie co
piąty respondent zwrócił uwagę na fakt polepszenia sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w wyniku zaoszczędzenia pieniędzy poprzez dokonanie transakcji
wymiany. Natomiast dla 8,6% osób shared economy jest zbyt abstrakcyjna i niemożliwa do zrealizowania we współczesnym świecie.

7. Podsumowanie
Już w XVIII wieku Adam Smith postrzegał rynek jako sposób nawiązywania
współpracy między obcymi sobie ludźmi. W swym dziele Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów pisał, „daj mi to, co chcę, a dam ci, to co ty chcesz”. Są
to słowa które leżą u podstaw także dzisiejszych transakcji zawieranych w ramach
ekonomii współdziałania. Poszczególni uczestnicy rynku mogą nie znać się wzajemnie, ale przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń pozwalających na ciągły
dostęp do Internetu, mogą, dążąc do realizacji własnego interesu, dokonać korzystnej transakcji wymiany przy pośrednictwie platform bazujących na modelu ekonomii współdziałania,. Wydaje się, że „ojciec ekonomii klasycznej” nie przewidział,
jak bardzo jego wizja transakcji rynkowych oddaje „dzisiejszego ducha” mechanizmu, w oparciu o który funkcjonuje także herbata sharing economy.
Termin „ekonomia dzielenia się” po raz pierwszy zaczął pojawiać się w połowie ubiegłej dekady, chociaż prawdziwą popularność zyskał po kryzysie z 2008 r,.
Mimo iż jest to trend dynamicznie rozwijający się na świecie, sharing economy nie
doczekała się jednolitej definicji. Najczęściej podkreśla się, że jest to model ekonomiczny bazujący na wymianie dóbr i usług pomiędzy członkami społeczności
z pominięciem tradycyjnego rynku oraz na wspólnym ich użytkowaniu. Najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje ekonomii współdzielenia: crowdfunding,
social lending, carpooling, couchsurfing, coworking, open source oraz crowdsourcing.
Wspólna konsumpcja jako nowoczesny model ekonomiczny bazuje na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie oraz płatnym wypożyczaniu produktów. Termin ten jest przeciwieństwem posiadania rzeczy na własność. Sharing economy jest
związana z nowym, wschodzącym trendem społecznym, którego celem jest zmiana
archaistycznego i egoistycznego myślenia, w którym słowo „ja” zastępowane jest
zwrotem „my” rozumianym jako kolektywne budowanie wspólnoty. Przykłady
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z gruntu praktyki gospodarczej to BlaBlaCar, Uber, Airbnb,TaskRabbit, DogVacay, czy skilltrade i Treidoo.
Ekonomię współdzielenia trudno ocenić jednoznacznie. Z jednej strony tworzy
ona nowe etaty, pozwala na uelastycznienie czasu pracy, a także ogranicza zatrudnienie w sektorze tradycyjnym. Po rozpowszechnieniu się usług Ubera, w wielu
miastach zmalała liczba licencjonowanych taksówkarzy, płacących podatki i mających ustawowe prawa pracownicze. Z drugiej strony podkreśla się, iż nowy trend
ograniczył negatywne konsekwencje ostatniego kryzysu gospodarczego w wielu
krajach. Głównym celem alternatywnego modelu jest nie pozyskanie dóbr na własność, a osiągnięcie dostępu do nich w momencie, gdy są rzeczywiście potrzebne.
Jest to skuteczna droga do ograniczenia zużycia surowców i zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Wydaje się, że sharing economy jest
w wielu obszarach zjawiskiem korzystnym i dynamicznie się rozwijającym – mimo
pojawiających się zagrożeń płynących z tej formy konsumpcji.
Zaprezentowane w publikacji globalne oraz krajowe tendencje wskazują, że
uczestnicy rynku coraz częściej korzystają z możliwości, jakie dają nowoczesne
technologie, które stały się jednym z popularniejszych sposobów dokonywania
zakupów. Zwiększa się liczba zwolenników oraz użytkowników narzędzi e-commerce. Równocześnie konsumenci mają świadomość, że transakcje on-line dokonywane w oparciu o model ekonomii współdzielonej mogą przyczynić się do poprawy
sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zmniejszają degradację środowiska
i ograniczają nadmierne zużycie zasobów. Niemniej jednak zaufanie Polaków do
nieznajomych osób jest niewielkie, co nie sprzyja rozwojowi tej formy wymiany.
Także dla blisko co dziesiątej osoby jest to sposób zbyt abstrakcyjny, nie możliwy
jeszcze do zrealizowania na chwilę obecną.
Uzyskane wyniki badań własnych oraz dane zaczerpnięte z raportów innych
ośrodków badawczych nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, jak rozwinie się sharing economy w Polsce. Chociaż wydaje się że wzrost będzie nieunikniony. Pozostaje tylko pytanie o to, jak dynamiczny będzie nowy model gospodarczy
oraz rozwój firm w oparciu o niego działających.
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DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁEK OSOBOWYCH
POPRZEZ DOPŁATY (WPŁATY) NA KAPITAŁ
ZAPASOWY – PROBLEMY PODATKOWE1

1. Wprowadzenie
Kwestia kształtowania struktury kapitału, rozumianej jako udział poszczególnych źródeł finansowania w kapitale całkowitym2, w spółkach osobowych, w dużo
większym aniżeli ma to miejsce w spółkach kapitałowych zakresie, uzależniona
jest od decyzji samych wspólników. Z treści art. 3 k.s.h.3 wynika, iż wspólnicy
spółek osobowych zobowiązani są do wniesienia wkładów. Nie ma możliwości
tworzenia spółek bezwkładowych. Ustawodawca bardzo liberalnie podchodzi do
kwestii wyposażenia spółki w kapitał na etapie jej tworzenia, nie wprowadzając
minimalnej wysokości kapitału, który należałoby wnieść do spółki (poza spółką
komandytowo-akcyjną). Inaczej niż ma to miejsce w spółkach kapitałowych, kapitał w postaci wkładów wniesionych do spółki nie podlega szczególnej ochronie.
Wynika to z odmiennej konstrukcji tych spółek, przejawiającej się w możliwości
ponoszenia subsydiarnej i solidarnej odpowiedzialności ze spółką za jej zobowiązania4. Na etapie funkcjonowania spółki wspólnicy mogą dość swobodnie decydować

1

Projekt dofinansowany na podstawie decyzji NCN nr DEC-2011/01/D/HS5/02294.
A. Sajnóg, Kształtowanie poziomu i struktury kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 272, s. 104.
3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. DzU 2013, poz. 1030 z późn. zm.),
(dalej: k.s.h.).
4 A. Sobiech, Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania podatkowe, w: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. B. Gnela, Diffin, Warszawa 2012.
2
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o formie dokapitalizowania. Możliwe jest wniesienie dodatkowych wkładów, co
wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki, a także zastosowanie innych metod.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest kwestia dokapitalizowania spółek
osobowych poprzez dopłaty (wpłaty) na kapitał zapasowy. W przypadku spółek
kapitałowych stosowanie tej formy finansowania, stanowiącej pośrednie rozwiązanie pomiędzy finansowaniem definitywnym a zwrotnym jest przedmiotem
odpowiednich regulacji ustawowych. Stąd skutki prawne i podatkowe dopłat nie
budzą większych wątpliwości. W odniesieniu do handlowych spółek osobowych
ta forma dokapitalizowania nie została określona w kodeksie spółek handlowych,
przez co wspólnicy, korzystając z zasady swobody umów5, mogą ukształtować
zasady wznoszenia i zwrotu dopłat w sposób bardzo zróżnicowany, odbiegający
od gospodarczego i prawnego charakteru dopłat w spółkach kapitałowych (dotyczy to przede wszystkim spółek z o.o.). Stąd w opracowaniu przedstawione zostaną
skutki podatkowe dopłat, rozumianych jako metoda finansowania oparta na wzorach określonych dla spółek kapitałowych, jak i innych wpłat dokonywanych przez
wspólników, które kryją się pod pojęciem „dopłata”, a w rzeczywistości różnią
się od modelu ustawowego. Wobec braku szczególnych rozwiązań określających
skutki podatkowe tego rodzaju metod finansowania spółek osobowych pojawiają
się kontrowersje dotyczące tego, czy istnieją podstawy do stosowania rozwiązań
analogicznych wobec tych, obowiązują w stosunku do spółek kapitałowych, czy
też należy stosować zasady ogólne.

2. Charakter dopłat w spółkach z o.o.
Dopłaty są charakterystyczną formą dokapitalizowania spółek z o.o., uregulowaną
na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także ustaw o podatkach dochodowych
i ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Kodeks spółek handlowych
w art. 177–179 określa zasady wnoszenia i zwrotu dopłat. Zgodnie z tymi przepisami dopłata ma charakter obowiązkowego świadczenia wspólników na rzecz spółki
o charakterze pieniężnym oraz fakultatywnie zwrotnym, tj. dopłaty nie muszą być
zwracane w określonych okolicznościach (np. nie są potrzebne na pokrycie strat),
ale mogą być zwracane tylko wówczas, jeżeli tak postanowi zgromadzenie wspólników (art. 179 § 1 i art. 228 pkt 5 k.s.h.)6. Warunkiem nałożenia obowiązku świadArt. 3531 k.c. stosowany odpowiednio na podstawie art. 2 k.s.h.
M. Rodzynkiewicz, Art. 177, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI [online], LexisNexis, 25.02.2016, http://sip.lex.pl/#/komentarz/587593261/468004 (27.02.2016).
5
6
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czenia dopłat są odpowiednie postanowienia umowy spółki i późniejsza uchwała
wspólników (art. 177§1 i 178§1 k.s.h.). Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane
przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów (art. 177 § 2 k.s.h.).
Niedopuszczalne jest nadanie dopłatom charakteru świadczenia odpłatnego,
przez zastrzeżenie w umowie spółki prawa pobierania odsetek od wniesionych
dopłat7. Skutkiem nieuiszczenia dopłaty w określonym terminie jest zobowiązanie wspólnika do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, a ponadto spółka
może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki art. (178 § 2 k.s.h.).
Finansowanie poprzez dopłaty może być także stosowane w spółkach akcyjnych.
W tym przypadku dopłaty mają inną konstrukcję, wynikającą ze specyfiki spółki.
Akcjonariusze uiszczają je w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich
dotychczasowym akcjom. Statut spółki może uzależniać od wniesienia dopłat wydawanie akcjonariuszom akcji o szczególnych uprawnieniach (tzw. akcji uprzywilejowanych) zgodnie z treścią art. 351§3 k.s.h. Dopłaty te, podobnie jak w spółkach
z o.o. wnoszone są do kapitału zapasowego (art. 396 § 3 k.s.h.). W literaturze przyjmuje się, że dopłaty mogą występować także w spółce komandytowo-akcyjnej ze
względu na stosowanie w tym zakresie rozwiązań przyjętych w spółce akcyjnej8.
Wniesione dopłaty przekazywane są na kapitał zapasowy spółki, który powiększa jej kapitał własny, co powoduje, że ten sposób finansowania spółki z o.o. jest
korzystniejszy z punktu widzenia interesów wierzycieli aniżeli finansowanie kredytem czy pożyczką9. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 24.10.2013 r.10,
w następujący sposób wyjaśnia charakter dopłat: „jest to forma wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki”. W uzasadnieniu podkreślono, że
dopłaty są w swym charakterze prawnym w pewnym stopniu zbliżone do wpłat
na udziały, gdyż tak, jak one realnie powiększają majątek spółki. Uzyskane z nich
środki są przeznaczane na zasilenie kapitału zapasowego i mogą być wykorzystane
przez spółkę w każdym związanym z jej działalnością celu, uzasadnionym potrzebami spółki – czy to do sfinansowania bieżących potrzeb, działalności, określonych
nakładów czy też do pokrycia strat; mogą być też przeznaczone na uzupełnienie
majątku spółki w celu zapewnienia zaspokojenia wierzycieli; dopłaty zwiększają
środki własne spółki, nie p
 owiększając udziałów wspólników, a w konsekwencji
System Prawa Prywatnego t. 17 Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 476.
8 A. Goettel, M. Goettel, Art. 1, w: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz [online], Oficyna, 25.02.2016, http://sip.lex.pl/#/komentarz/587227906/25346 (30.03.2016).
9 K. Oplustil, Zakres ustawowej ochrony majątku spółki z o.o. przed nieuprawnioną ingerencją wspólników (uwagi de lege lata i de lege ferenda), „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 5, s. 18.
10 Sygn. akt V ACa 368/13.
7
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wielkości k apitału zakładowego. Dlatego traktuje się je jako rodzaj świadczenia
znajdującego się pośrodku – między pożyczką a wniesieniem wkładu.

3. Dopłaty w spółkach osobowych
W odniesieniu do spółek osobowych finansowanie poprzez wniesienie dopłat
nie zostało uregulowane. Możliwe jest jednak stosowanie analogicznych rozwiązań,
względem tych które obowiązują w spółkach kapitałowych na podstawie zasady
swobody umów (art. 3531 k.c. stosowany odpowiednio na podstawie art. 2 k.s.h.).
Brak regulacji wynika z odmiennej konstrukcji spółek osobowych. Są one odrębnymi podmiotami prawa, wyposażonymi we własny majątek. Jednak tym zasadniczym substratem spółki nie jest kapitał, lecz osoby wspólników. To ich działania
przesądzać będą o sukcesie spółki, a konstrukcja odpowiedzialności za zobowiązania powoduje, że ustawodawca pozostawia wspólnikom daleko idącą swobodę
w zakresie kształtowania struktury kapitału spółki.
Spółki osobowe to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą głównie
w małym i średnim rozmiarze. Ze względu na jednokrotne opodatkowanie dochodów z udziału w spółce osobowej (poza SKA) w spółkach tych korzyści podatkowe
z finansowania kapitałem obcym (kredytem, czy pożyczką) mają dużo mniejsze znaczenie11. Często wykorzystywanym sposobem zasilenia spółki są wpłaty
samych wspólników12.
Jeżeli wspólnicy spółki osobowej postanowią w umowie spółki albo w późniejszej uchwale, podjętej za zgodą wspólników, których ma dotyczyć obowiązek wnoszenia dopłat, o obowiązku ich uiszczenia, to nie odnoszą się do takich
dopłat wymagania dotyczące dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ta swoboda w kształtowaniu dopłat powoduje, iż nie ma obowiązku nakładania
dopłat umową spółki (wystarczą same uchwały), dopłaty można nakładać nierównomiernie lub tylko na niektórych wspólników, mogą mieć charakter zwrotny
lub bezzwrotny bez względu na to, na jaki cel zostały przeznaczone. Te zasadnicze
różnice pomiędzy dopłatami w spółkach osobowych i kapitałowych mogą rodzić
wątpliwości na gruncie podatkowym co do charakteru świadczeń wspólników
spółek osobowych na rzecz spółki. W niektórych przypadkach ukształtowana
przez wspólników metoda dokapitalizowania spółki osobowej może nie posiadać
11 A. Janus, O ograniczeniach stosowania dźwigni całkowitej w handlowych spółkach osobowych, „Acta
Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2004, nr 171, Łódź, s. 85 i nast.
12 A. Janus, Kapitał własny jako źródło finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw,
„Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2006, nr 200, Łódź, s. 78.
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żadnej z cech dopłat w spółkach kapitałowych. Świadczenia te mogą mieć postać
pożyczki, darowizny czy wpłaty na kapitał zapasowy spółki.

4. Skutki dopłat (wpłat) w podatkach dochodowych
Przysporzenia otrzymane przez spółkę kapitałową (oraz spółkę komandytowo-akcyjną)13 z tytułu uzyskanych od wspólników dopłat, nie będąc przychodami
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych14, są wyłączone
z opodatkowania podatkiem dochodowym15. Warunkiem wyłączenia dopłat do
spółek kapitałowych z kategorii przychodów, zgodnie z art. 12 ust.4 pkt 11 u.p.d.o.p.,
jest ich wniesienie w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa handlowego. Dopłaty te nie stanowią przychodu niezależnie od okoliczności, czy w umowie spółki określono je jako dopłaty zwrotne bądź bezzwrotne, oprocentowane lub
nieoprocentowane, bowiem ustawodawca nie przewiduje w ustawie o podatkach
dochodowych ograniczeń w tym zakresie16. Interpretacja a contrario wyłączenia
określonego w art. 12 ust.4 pkt 11 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, iż wniesienie
dopłat w innym trybie niż wskazany w k.s.h. spowoduje konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Sytuacja ta dotyczy zarówno dopłat
wnoszonych do spółek kapitałowych, które nie odpowiadają zasadom wskazanym
w art. 177–179 k.s.h. (np. nakładają dopłaty nieproporcjonalnie lub wyłącznie
na niektórych wspólników), jak i dopłat wnoszonych do spółek osobowych. Sposób opodatkowania dopłat wnoszonych do spółek osobowych na gruncie ustaw
o podatkach dochodowych uzależniony będzie od możliwości rozpoznania przychodu w związku z uzyskanym przez spółkę przysporzeniem. W tych sytuacjach,
gdy wspólnicy postanowią, że dopłaty będą miały charakter zwrotny, traktowane
będą jak nieoprocentowane pożyczki. Takie ukształtowanie treści wskazanych
czynności związane jest z ryzykiem uznania, że wspólnicy osiągnęli przychody
Wyłączenie dopłat z kategorii przychodów dotyczy wyłącznie spółek (w art. 4a pkt 21
u.p.d.o.p. wskazano, że spółka spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
czyli spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne).
14 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU 2014, 851
z późn. zm.), (dalej: u.p.d.o.p.).
15 W konsekwencji wyłączenie przychodów z tytułu dopłat na mocy art.12 ust.4 pkt 11 u.p.d.o.p.,
powoduje, że poniesione w związku z ich wniesieniem wydatki, nie mogą stanowić kosztów uzyskania
przychodów w rozumieniu art.15 ust.1 u.p.d.o.p. jako koszty bezpośrednio związane z przychodami
(wyrok NSA z dnia 3 września 2015 r., sygn. II FSK 1581/13).
16 Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lutego 2013 r., sygn.
IBPBI/2/?423–1404/12/MS.
13
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z nieodpłatnych świadczeń. Pojęcie nieodpłatnych świadczeń jest bardzo szerokie.
Obejmują one wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, a także wszystkie te zdarzenia, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną
formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar
finansowy17. Przychodem podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
są wszystkie przysporzenia majątkowe podatnika, o ile przysporzenie to nie jest
jednym z enumeratywnie wyłączonych z przychodów podatkowych na mocy art. 12
ust. 4 u.p.d.o.p. Przychód obejmuje korzyści związane z nieodpłatnym lub częściowo
odpłatnym korzystaniem z praw i rzeczy (w tym z pieniędzy) – pod warunkiem,
że korzyść ta zostaje uzyskana kosztem innego podmiotu. Wśród organów podatkowych przeważa stanowisko, że w sytuacji nałożenia obowiązku dopłat w sposób proporcjonalny do udziału w zysku spółki dla wspólnika wnoszącego dopłatę
nie powstanie przychód ani koszt. W takim przypadku, nie będzie można mówić
o uzyskaniu przez tego wspólnika przychodu „z tytułu otrzymanych nieodpłatnych
świadczeń”, spółka nie jest bowiem podatnikiem podatku dochodowego, a wspólnik
– w sensie podatkowym „świadczył samemu sobie”. Korzyść z tytułu wykorzystywania kapitału dopłat (pożyczek) nie jest uzyskiwana kosztem innego podmiotu.
Jeśli każdy wspólnik zaangażowany w spółkę udzieli pożyczki proporcjonalnie do
udziału każdego z podmiotów w zyskach (stracie) spółki, należy przyjąć, że wspólnik w części przypadającej na jego udział będzie pożyczał sam sobie, a nieodpłatne
świadczenie stanowiące przychód podatkowy nie powstanie na gruncie podatku
dochodowego. Warunkiem uznania braku przychodu jest właśnie „wykorzystanie” konstrukcji dopłaty poprzez proporcjonalne do udziału w zyskach obciążenie
obowiązkiem świadczenia wszystkich wspólników18. W takiej sytuacji świadczenia
pomiędzy wspólnikami mają charakter ekwiwalentny..
Zastosowanie oprocentowanej dopłaty może powodować jej kwalifikację
jako pożyczki. W przypadku zawarcia umowy pożyczki pomiędzy wspólnikiem
a spółką, w której wspólnik uzyska odsetki, pojawiają się wątpliwości, co sposobu
zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Pamiętać należy o zasadzie, że
spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami takimi
są natomiast jej wspólnicy i w związku z tym wspólnik udzielający spółce pożyczki,
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, red. M. Marciniuk C. H. Beck, Warszawa 2016,
s. 131.
18 Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r.,
sygn. IBPBI/1/4511–378/15/JS; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia
27 listopada 2015 r., sygn. ILPB1/4511–1–1231/15–4/AA; interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia
2012 r., sygn. IPTPB2/415–663/11–2/Akr.
17
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w części, w jakiej uczestniczy w spółce, udziela tej pożyczki niejako samemu sobie
(z perspektywy podatkowej)19. W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1
u.p.d.o.f.20, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.. Niewątpliwie odsetki od pożyczki
należy zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Pojawia się przy tym
problem odnoszący się do tego, czy wspólnik (pożyczkodawca) może tak, jak pozostali wspólnicy zaliczyć odsetki od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów.
Gdyby potraktować pożyczkę udzieloną spółce tak, jak inne umowy to przychody
i koszty należałoby rozdzielić proporcjonalnie do udziału w zysku spółki. W rezultacie przychodem pożyczkodawcy byłyby odsetki w pozostałej części, tj. w wysokości wyznaczonej udziałem pozostałych wspólników spółki osobowej21. Organy
podatkowe i sądy prezentują jednak w przeważającej większości stanowisko22,
w ramach którego przyjmuje się, że odsetki od pożyczki udzielonej spółce nie będą
dla wspólnika kosztem uzyskania przychodu, gdyż nie stanowią kosztu uzyskania
przychodu odsetki od własnego kapitału włożonego w źródło przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. i 16 ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.p.
Nałożenie obowiązku świadczenia bezzwrotnych dopłat na rzecz spółki osobowej tylko na niektórych wspólników może być traktowane jak umowa darowizny.
Nawet jeśli pomiędzy wspólnikami zachodzą związki uzasadniające możliwość
korzystania ze zwolnień w podatku od spadków i darowizn, wartość świadczeń
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez osobową spółkę
prawa handlowego nie jest wolna od podatku dochodowego na zasadzie art. 21
ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f., spółka ta bowiem nie może tych świadczeń otrzymać od
osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku
od spadków i darowizn. W
 artość uzyskanych przez spółkę darowizn stanowi dla
niej przychód opodatkowany na poziomie wspólnika.
19 M. Zaremba, Glosa do wyroku WSA z dnia 29 września 2011 r., III SA/Wa 242/11, „Jurysdykcja
Podatkowa” 2012, nr 2, s. 91–97.
20 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU 2012, poz. 361
z późn. zm.), (dalej: u.p.d.o.f.).
21 Tak w interpretacjach: z 10 grudnia 2008 r., sygn. ILPB1/415–738/08–2/RP oraz z 17 grudnia 2008 r.,
sygn. ILPB2/415–623/08–2/ES.
22 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 133/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/ Wa 2552/10: "sytuacja, gdy podatnik uzyskuje odsetki od
własnego kapitału włożonego przez niego w źródło przychodów występuje przede wszystkim w dwóch
przypadkach: gdy podatnik będący wspólnikiem spółki osobowej udziela tej spółce pożyczki oraz gdy
podatnik będący wspólnikiem spółki osobowej otrzymuje odsetki od wkładów lub udziałów wnoszonych
do spółki." Interpretacje indywidualne: z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt ITPB3/423–7606/09/MT; z dnia
19 lipca 2010 r., sygn. IBPBII/2/415–528/10/MW, 20 grudnia 2013 r., sygn. akt IBPBI/1/415–985/13/JS.
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Wobec braku odrębnych przepisów dotyczących wniesienia dopłaty do spółki
osobowej (poza SKA), w zależności od charakteru dokonanej czynności może
ona powodować następujące skutki dla wspólników tych spółek na gruncie ustaw
o podatkach dochodowych:
–– nieoprocentowana dopłata może być neutralna podatkowo pod warunkiem
jej nałożenia na poszczególnych wspólników w sposób proporcjonalny do
udziału w zyskach;
–– nieoprocentowana, zwrotna dopłata nałożona nierównomiernie na poszczególnych może być zakwalifikowana jako przychód z nieodpłatnych świadczeń;
–– nieprocentowana, bezzwrotna dopłata nałożona na niektórych wspólników
może być kwalifikowana jako darowizna;
–– oprocentowana, zwrotna dopłata może wywoływać skutki takie jak pożyczki
udzielone przez wspólników spółce.
Dopłaty wnoszone na kapitał zapasowy spółki osobowej będą neutralne podatkowo dla wszystkich wspólników w przypadku, gdy będą miały charakter świadczeń zwrotnych, nieoprocentowanych i nałożone zostaną w sposób proporcjonalny
do udziału wspólników w zyskach spółki. W pozostałych przypadkach mogą
skutkować powstaniem obowiązku podatkowego. Wobec licznych przekształceń
spółek kapitałowych w spółki osobowe, ciekawym zagadnieniem jest sposób, w jaki
ustawy o podatkach dochodowych traktować będą dopłaty wniesione zgodnie
z przepisami kodeksu spółek handlowych do spółki kapitałowej przekształconej
następnie w spółkę osobową. Spółka osobowa wstępuje we wszelkie przewidziane
w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby spółki
kapitałowej. Otrzymany przez wspólnika spółki osobowej – zgodnie z przepisami
kodeksu spółek handlowych – zwrot dopłat do udziałów spółki przekształcanej
do wysokości dopłat wniesionych uprzednio do spółki kapitałowej, która uległa
przekształceniu w spółkę osobową, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania
podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p., do
wysokości wniesionych uprzednio dopłat23.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2014 r.
nr ITPB1/415–797/14/MW; Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia
11.08.2015, sygn. IPPB4/4511–814/15–2/AK.
23
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5. Dopłaty (wpłaty) w podatku od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych24 (art. 1 ust. 3) zarówno
dopłaty w spółkach osobowych, jak i kapitałowych traktuje za zmianę umowy
spółki, a więc czynność mieszczącą się w zakresie opodatkowania. Należy mieć
na uwadze, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje numerus
clausus czynności podlegających opodatkowaniu, a lista tych czynności odwołuje
się do konkretnych instytucji prawa prywatnego. Pomimo że dopłaty nie zostały
uregulowane w odniesieniu do spółek osobowych, ustawodawca uznał, iż tego typu
czynności mieszczące się w zakresie „zmiany umowy spółki osobowej” również
podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli
wspólnicy postanowią o takiej formie dokapitalizowania spółki, muszą wkalkulować w koszty swojego wyboru konieczność zapłaty przez spółkę 0,5% podatku od
wartości wnoszonych dopłat (art. 6 ust.1 pkt 8 lit. c u.p.c.c.)25. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie faktycznego dokonania dopłaty26.
W doktrynie prawa podatkowego przyjmuje się, że, oceniając poszczególne
czynności, nie można ignorować w ich kontekstu cywilistycznego27. Związki
zachodzące między regulacjami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
a unormowaniami prawa cywilnego mają naturę szczególną28. W tym kontekście
niefortunna redakcja art.1 ust.3 pkt 1 u.p.c.c. w kwestii dopłat wynika z faktu, iż
sam kodeks spółek handlowych posługuje się pojęciem dopłat w różnym kontekście (dopłaty w spółce z o.o., o których mowa w art. 177–179 k.s.h., należy odróżnić
od dopłat uiszczanych przy połączeniu lub podziale spółek – art. 492 § 2 i art. 529
§ 3 k.s.h.), w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych dopłaty pojawiają
się zarówno w definicji „zmiany umowy spółki osobowej”, jak i „zmiany umowy
spółki kapitałowej”. Inną z przyczyn niedoskonałości tej regulacji jest fakt, że pod
formą prawną dopłaty, wykorzystywanej w spółkach osobowych na podstawie
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. DzU 2010, nr 101,
poz. 649 ze zm.), (dalej: u.p.c.c).
25 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 483/15; Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1606/15.
26 H. Filipczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz. System Informacji Prawnej LEX,
2015.
27 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2005, s. 16.
28 Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, red. M. Goettel, M. Lemonnier, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 215.
24
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zasady swobody umów, może kryć się różna treść prawna i ekonomiczna. W praktyce wspólnicy często podejmują decyzje o dokonaniu wpłaty na kapitał zapasowy
spółki. Pojawia się wówczas problem oceny charakteru tego rodzaju czynności.
Z perspektywy skutków tego typu przysporzeń w podatkach dochodowych należy
uznać, że wobec braku przepisów szczególnych, stosuje się przedstawione powyżej zasady kwalifikacji podatkowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych posługuje się określeniem dopłata w odniesieniu do spółek osobowych, choć
kodeks spółek handlowych tej kwestii nie reguluje. Stąd uzasadnione wątpliwości dotyczące tego, czy dopłatami będą czynności ukształtowane według modelu
przyjętego w art. 177–179 k.s.h., czy też pod tym pojęciem należy rozumieć każdą
wpłatę na kapitał zapasowy spółki osobowej. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wymienienie dopłat w przepisach art. 1 ust. 3 pkt 1 i pkt 2
u.p.c.c., odnoszących się do spółek osobowych i kapitałowych, oznacza, że wpłaty
te objęte są opodatkowaniem względem obu rodzajów spółek i że nie są tożsame
pod względem formalnoprawnym29. W niektórych przypadkach podwyższenie
kapitału zapasowego odbywa się ze środków o charakterze wewnętrznym w stosunku do majątku spółki osobowej, jakim jest wypracowany przez nią zysk. Takie
zasilenie spółki osobowej nie ma charakteru czynności, którą ustawodawca uznałby
za zmianę umowy spółki podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Trudno zakwalifikować ją jako wkład, pożyczkę czy dopłatę.
Zasadniczy problem, który należałoby rozstrzygnąć, dotyczy charakteru takich
wpłat. Organy podatkowe i sądy opowiadają się za uznaniem, że dopłaty w ustawie
o podatku od czynności cywilnoprawnych należy rozumieć szeroko – jako każdą
wpłatę. Wobec takiego podejścia każde zasilenie spółki osobowej poprzez dokonanie wpłaty na kapitał zapasowy może zostać uznane za zmianę umowy spółki,
a zatem czynność opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czy
zawsze w takiej sytuacji mamy do czynienia z dopłatą, czyli czynnością opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Jeżeli wspólnicy sami ukształtują swoją czynność na wzór dopłat w spółce z o.o. i będą posługiwali się w umowie
oraz w uchwałach pojęciem dopłaty, to w konsekwencji czynność ta będzie kwalifikowana jako zmiana umowy spółki. Natomiast w tych sytuacjach, w których
czynności te nie będą miały charakteru dopłat (w szczególności gdy np. nie będą
obciążały wspólników proporcjonalnie do udziału w zysku), będzie mamy do czynienia z „wpłatą na kapitał zapasowy”. Co prawda, „wpłata na kapitał zapasowy”

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 483/15 oraz wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 1606/15.
29
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nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych u.p.c.c., ale istnieje ryzyko,
że organy podatkowe potraktują ją tak, jak dopłaty.

6. Zakończenie
Dopłaty wnoszone do spółek osobowych mogą być ukształtowane na wzór
dopłat w spółce z o.o. bądź mogą też mieć zupełnie inny charakter. Od treści czynności, na podstawie których dokonane zostaną wpłaty do spółek, uzależnione
będą skutki występujące w podatkach dochodowych. Wspólnicy mogą ukształtować dopłaty tak, by były neutralne podatkowo. W podatku od czynności cywilnoprawnych, wobec braku ustawowej definicji (zarówno w ustawie o podatku od
czynności cywilnoprawnych, jak i w kodeksie spółek handlowych), przyjmuje się,
że dopłatą będzie praktycznie każda wpłata wspólnika do spółki.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ISTOTA NALEŻNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Wprowadzenie
Gospodarka opiera się na współpracujących ze sobą podmiotach, efektem tej
współpracy są natomiast wzajemne rozliczenia, zarówno gotówkowe, jak i bezgotówkowe. Należności przedsiębiorstwa są głównie rezultatem sprzedaży produktów, towarów lub usług. Powstają w momencie, gdy przedsiębiorstwo realizuje
politykę kredytową oraz sprzedaje dobra bądź usługi na zasadach odroczonego
terminu płatności. Oznacza to, że odbiorca dokonuje zapłaty w okresie późniejszym niż data odbioru towaru. Jest to świadome finansowanie kontrahenta w celu
zwiększenia własnej konkurencyjności oraz zmierzające do dostosowania warunków sprzedażowych do warunków istniejących na rynku. Wraz z powstaniem
należności pojawia się ryzyko braku zapłaty lub ryzyko nieterminowej zapłaty za
dostarczony towar bądź świadczoną usługę. Z terminem należności związany jest
także problem zatorów płatniczych.

2. Definiowanie należności
Należności w przedsiębiorstwie powstają na skutek sprzedaży towarów bądź
usług z odroczonym terminem płatności. Odroczony termin płatności, nazywany
kredytem kupieckim lub kredytem handlowym, umożliwia przedsiębiorcy zakup
towarów lub usług na zasadach uzgodnionych między stronami.
D. Wędzki uważa, że kredyt handlowy jest tożsamy z terminem „należności
z tytułu dostaw i usług”, który obowiązuje w Polsce na mocy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., różnica pomiędzy tymi terminami wynika natomiast
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z posiadania wskazanego składnika w aktywach obrotowych przedsiębiorstwa1.
W publikacji Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna należność oraz wierzytelność są ze sobą utożsamiane i definiowane jako kwota lub świadczenie rzeczowe, których zwrotu ma prawo domagać się wierzyciel od dłużnika2.
Należności przedsiębiorstwa są rezultatem głównie sprzedaży produktów i towarów, jeśli zapłata dokonywana jest przez odbiorcę w okresie późniejszym niż data
odbioru świadczenia i dostarczenia rachunku klientowi3.
W literaturze spotyka się trzy ujęcia terminu należności: ujęcie prawne, rachunkowe oraz finansowe. Z punktu widzenia ujęcia finansowego należność jest rezultatem udzielenia przez dane przedsiębiorstwo kredytu kupieckiego, czyli zawarcia
przez przedsiębiorstwo transakcji z odroczonym terminem płatności. Z rachunkowego punktu widzenia należność jest częścią aktywów trwałych lub aktywów
obrotowych. Są to kwoty pieniężne należne danemu podmiotowi od osób trzecich z tytułu sprzedaży produktów, towarów lub usług. Z kolei z punktu widzenia podejścia prawnego należność jest wierzytelnością powstałą wskutek zawarcia
umowy, która może mieć charakter umowy sprzedaży, umowy kredytowej, umowy
leasingowej itp.

3. Klasyfikacja należności
Należności można podzielić na:
–– Terminowe, w przypadku których termin wymagalności jeszcze nie upłynął.
Należności terminowe dzieli się na krótkoterminowe i długoterminowe.
–– Przeterminowane, które nie zostały uregulowane pomimo zapadnięcia terminu spłaty.
–– Przedawnione: po upływie trzech lat od terminu zapłaty należności nieuregulowane ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że roszczenie o ich zapłatę jest
nieskuteczne, chyba że odpowiednio wcześniej sprawa została skierowana do
sądu lub poczyniono kroki przerywające bieg przedawnienia4.

D. Wędzki, Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 22.
2 Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, WAiP, Warszawa 2007, s. 502;
K. Kreczmańska-Gigol, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności,
Difin, Warszawa 2015, s. 13.
3 W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002, s. 222.
4 J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005, s. 14.
1
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W przypadku należności terminowych wyróżnić można należności krótkoterminowe oraz należności długoterminowe. Należności o charakterze krótkoterminowym są częścią aktywów obrotowych i zaliczyć do nich można należności
z tytułu dostaw i usług, bez względu na okres ich płatności, oraz całość lub część
pozostałych należności, jeśli okres ich płatności jest krótszy niż 12 miesięcy. Należności długoterminowe to natomiast część aktywów trwałych, do których zalicza
się należności z okresem płatności dłuższym niż 12 miesięcy5.
Podział należności przedstawiono na rysunku 1.
krótkoterminowe
terminowe
NALEŻNOŚCI

przeterminowane

długoterminowe

przedawnione

Rysunek 1. Rodzaje należności
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005, s. 14.

Ujmując szerzej kategorię należności, warto zwrócić uwagę na następujące
zróżnicowanie należności6:
–– podmiotowe – z odbiorcami, pracownikami, z bankami itp.;
–– przedmiotowe – z tytułu dostaw usług, podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych;
–– pewne oraz wątpliwe – według pewności dokonania rozliczeń, a także bezwarunkowe i warunkowe;
–– handlowe – z tytułu sprzedaży towarów i usług;
–– terminowe – długo- i krótkookresowe;
–– terytorialne – krajowe i zagraniczne.
Trzeba zaznaczyć, że należności w przedsiębiorstwie różnią się między sobą
jakości oraz możliwością zamiany na gotówkę.

K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013, s. 72.
6 J. Grzywacz, Faktoring, op.cit., s. 14.
5

438

Dorota Strubel

4. Znaczenie należności
Należności są wyrazem stosowania przez przedsiębiorstwo polityki kredytowej
oraz odroczenia zapłaty za produkty dostarczone odbiorcy. Odroczenie to oznacza
w istocie udzielenie odbiorcy kredytu, którego okres może być różny i uzależniony
od polityki kredytowej stosowanej w danym przedsiębiorstwie. Polityka kredytowa
powinna być tożsama z celami ogólnymi przedsiębiorstwa oraz służyć ich sprawnej realizacji7. Jest ona zbiorem zmiennych dotyczących8:
–– okresu kredytowania,
–– standardów kredytowych,
–– polityki ściągania należności,
–– rabatów oferowanych klientom.
Decyzja dotycząca kredytowania, podejmowana na podstawie wytycznych polityki kredytowej ma jednak charakter indywidualny, uzależniony od oceny danego
klienta. Polityka stanowi zatem podstawę do określenia, któremu klientowi przyznać kredyt, w jakiej wysokości i na jaki okres, sama jednak decyzja uzależniona
będzie od indywidualnej jego oceny 9.
Z terminem należności w przedsiębiorstwie ściśle związana jest kwestia powstających zatorów płatniczych. Przedsiębiorstwo świadomie finansuje odbiorcę przez
okres oznaczony np. na 14, 21 czy 28 dni od momentu wystawienia faktury, chcąc
tym samym pozostać konkurencyjnym na rynku lub chcąc zachować warunki
sprzedażowe, które są stosowane przez konkurentów w branży. Jednocześnie naraża
się tym samym na ryzyko poniesienia straty finansowej z powodu niedotrzymania
warunków umowy pomiędzy dostawcą a odbiorcą, przejawiającej się jako ryzyko
przekroczenia ustalonego terminu płatności przez klienta lub jako ryzyko całkowitego braku zapłaty. W przypadku, gdy klient nie wywiąże się z określonego
fakturą terminu płatności, naliczane są należności przeterminowane, które zaczynają generować koszty dla przedsiębiorcy – tym większe, im dłuższa jest zwłoka
w zapłacie. Zobrazowano to na rys. 2.
Wysoki poziom należności przekłada się na wysoki poziom kredytowania
odbiorców. Dlatego też mogą pojawić się trudności w odzyskiwaniu należności,
koszty windykacji oraz utracone przychody.
C. J. Bond, Credit management handbook, McGraw-Hill, New York 1993, s. 17.
E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. Tom 3, PWE 1996, s. 157–158; P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym w małych średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009, s. 96.
9 T. S. Maness, Introduction to corporate finance, McGraw-Hill 1998, s. 378–379.
7
8
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Moment wystawienia
faktury

01.03.2009

Termin wpływu
należności
31.03.2009

Data płatności należności
wynikająca z faktury

Należność
przeterminowana

Rysunek 2. Schemat powstawania należności przeterminowanych
Źródło: R. Szcześniak, Wpływ należności przeterminowanych na wynik finansowy firmy, materiały z konferencji
„Gazety Prawnej” 2008, 16 czerwca.

Przyczyn opóźnienia zapłaty za dostarczone towary, produkty czy wykonane
usługi lub przyczyn braku zapłaty może być wiele. Brak płatności lub jej opóźnienie może wynikać z nieuczciwego działania kontrahenta, który świadomie
wydłuża okres płatności, traktując ten sposób jako metodę pozyskiwania finansowania. Nieuczciwe działanie może przejawiać się także w celowym wyłudzeniu
towarów przez fikcyjne przedsiębiorstwo. Dlatego istotne jest zabezpieczenie przyszłych należności oraz sprawdzenie potencjalnego kontrahenta, zanim zostanie
nawiązana współpraca z klientem oraz zanim zostanie wydany towar. M. Jaworski zauważa, że przedsiębiorcy nie otrzymują zapłaty nawet od tych dostawców,
którzy dobrze prosperują na rynku, są w dobrej kondycji finansowej i nie mają
kłopotów z płynnością10.
Niekiedy opóźnienie nie wynika tylko z nieuczciwego działania odbiorcy.
Zdarza się, że towar, który został dostarczony do odbiorcy zawiera braki, ma nieodpowiednią jakość lub nastąpiły błędy w fazie produkcji, magazynowania czy
transportu. W takim przypadku kontrahent wstrzymuje zapłatę do czasu rozwiązania sporu. Przyczyną opóźnienia lub braku zapłaty mogą być także czynniki zewnętrzne, takie jak: spadek koniunktury, recesja, ograniczona możliwość
pozyskiwania kapitału czy zatory płatnicze11.
10
11

M. Jaworski, Trzeba upominać się o zapłatę faktur, „Gazeta Prawna” 2008, nr 81, 24 kwietnia, s. C1.
P. Rytko, Zarządzanie kredytem …, op.cit., s. 41.

440

Dorota Strubel

Zatory płatnicze to dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw jedna z głównych przyczyn utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Brak zapłaty
może być powodem utraty płynności finansowej. Utrata płynności finansowej,
a w efekcie problemów z odzyskaniem należności, prowadzi do powstania negatywnych zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie, obejmujących pogorszenie
pozycji konkurencyjnej, utratę elastyczności w podejmowaniu decyzji, pogorszenie wyników finansowych oraz ograniczenie rozwoju12.
Powyższe spostrzeżenia znajdują potwierdzenie także w wynikach badań przeprowadzonych przez autorkę13 w 2010 roku. Jedną z kwestii stanowił pytanie: czy
nieuregulowane należności powodują utrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Osoby badane miały do wyboru trzy odpowiedzi: (1) tak, w bardzo dużym
stopniu, (2) tak, w niewielkim stopniu, (3) nie. W tabeli 1 zaprezentowano sposób
udzielania odpowiedzi przez osoby badane. Na wykresie 1 przedstawiono wyniki
przeprowadzonych badań odnośnie wpływu nieuregulowanych faktur na działalność oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Tabela 1. Stopień utrudnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku
nieregulowanych należności
Udzielane odpowiedzi

Liczebność

Procent z ogółu

tak, w bardzo dużym stopniu

69

84,1

tak, w niewielkim stopniu

13

15,9

Nie
Ogółem

0

0,00

82

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że nieuregulowane
należności w bardzo dużym stopniu utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Tylko 15,9% ogółu badanych była zdania, że nieuregulowane należności stanowią
utrudnienie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale w niewielkim stopniu. Jak
dowodzi jednak wynik badania opartego na pytaniu o możliwość upadłości przedsiębiorstwa w przypadku nieuregulowanych należności, można zauważyć zależność między upadłością przedsiębiorstwa a nieuregulowanymi należnościami.
12 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004, s. 161–163.
13 W 2010 r. autorka przeprowadziła badanie ankietowe, którego podmiotem była zbiorowość 82
osób zajmujących się windykacją należności na terenie kraju.
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Na wykresie 2 przedstawiono procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o opinię w sprawie możliwości wystąpienia upadłości przedsiębiorstwa w wyniku nieregulowanych faktur.
84,1%
90
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30
20
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0

15,9%

Tak, w bardzo dużym stopniu

Tak, w niewielkim stopniu

Wykres 1. Stopień utrudnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku
nieregulowanych należności
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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Tak

Nie

Nie mam zdania

Brak danych

Wykres 2. Rozkład częstości – opinie w sprawie możliwości doprowadzenia do upadłości
przedsiębiorstwa w wyniku nieregulowanych faktur
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Otrzymane odpowiedzi różnią się istotnie pod względem statystycznym
w zakresie częstości ich wybierania, χ2 (2) = 45,41, p < 0,001. Według większości
osób badanych (67,1%), nieuregulowanie należności za faktury może doprowadzić
do upadłości przedsiębiorstwa.
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W oparciu o test niezależności χ2 nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy płcią osób badanych a analizowanymi opiniami, χ2 (2) = 2,28,
p > 0,05. Zarówno badane kobiety, jak i mężczyźni są zdania, że brak płatności od
partnerów handlowych może mieć poważne konsekwencje w postaci upadłości
przedsiębiorstwa.
Spóźnione płatności stanowią problem niezależnie od tego, jaka jest ich przyczyna. 40% europejskich przedsiębiorców uważa, że nieuregulowanie przez ich
partnerów handlowych na czas należności hamuje dalszy rozwój przedsiębiorstwa14.
W związku z brakiem zapłaty w terminie określonym na fakturze, w przedsiębiorstwie tworzą się należności przeterminowane, a nawet nieściągalne – w zależności od tego, jaka jest przyczyna opóźnienia lub braku zapłaty. W przedsiębiorstwie
powstają koszty w postaci zamrożonych środków pieniężnych, które w innej sytuacji mogłyby być wykorzystane do dalszego inwestowania bądź lokowania nadwyżki finansowej. Dochodzi do utraty wartości pieniądza w czasie, a także powstaje
koszt zatrudnienia osób zajmujących się windykacją należności przeterminowanych. Oprócz tego powstają również koszty związane z obsługą działań windykacyjnych, takich jak pisemna korespondencja, rozmowy telefoniczne, spotkania
osobiste z dojazdem do dłużnika itp. Zasadą jest natomiast to, że powyższe koszty
obniżają marżę, która została wypracowana podczas sprzedaży danego produktu.
Dlatego jedną z głównych misji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest utrzymanie
płynności finansowej i niedopuszczenie do znacznego przeterminowania faktur.
Należności stanowią element aktywów obrotowych oraz podlegają, lub mogą
podlegać, działaniom zarządczym. Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie nie jest procesem łatwym. Poziom należności świadczy o zakresie kredytowania odbiorców oraz generuje zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Im większy
zakres zamrożenia środków w wierzytelnościach, tym większe jest prawdopodobieństwo powstania kosztów utraconych możliwości, a jednocześnie mniejsza
stopa zwrotu kapitału15.
Jednocześnie należy mieć na względzie, że w krótkim czasie w przedsiębiorstwie
większą wagę należy przywiązywać do płynności niż rentowności. Przedsiębiorstwo
może wykazywać rentowność i równocześnie nie posiadać środków na spłatę bieżących zobowiązań. Możliwa jest również odwrotna sytuacja, w przypadku której
mimo strat finansowych przedsiębiorstwo jest nadal zdolne do regulowania swo14 http://www.eurogospodarka.eu/nieterminowe-platnosci-czyli-o-powodach-bankructw-firm
(28.02.2016).
15 M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 128.
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ich zobowiązań, choć taki stan rzeczy może występować tylko przez krótki czas16.
Potwierdziły to również badania M. Rysia, z których wynika, że wzrost rentowności w krótkim okresie związany jest ze spadkiem płynności w przedsiębiorstwie17.
Dlatego ważne jest, aby w przedsiębiorstwie badane były należności. Zwiększenie zakresu kredytowania odbiorców związane jest ze wzrostem należności, co
jednocześnie może wskazywać na celowe działanie i planową politykę podmiotu,
z drugiej jednak strony może też świadczyć o niskiej skuteczności osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

5. Zakończenie
Reasumując, należy stwierdzić, że w przypadku przedsiębiorstw poziom należności ma istotny wpływ na wyniki finansowe oraz zdolność płatniczą rozumianą
jako możliwość do regulowania bieżących zobowiązań w terminie względem innych
przedsiębiorstw. Od wysokości należności zależy płynność finansowa i dalszy rozwój
przedsiębiorstwa na rynku. Wielkość należności wpływa również na kształtowanie
przez przedsiębiorstwo zasad polityki kredytowej. Istotne jest, aby przedsiębiorstwo dążące do maksymalizacji sprzedaży brało pod uwagę konieczność systematycznego ściągania należności od partnerów handlowych, zanim jeszcze powstaną
należności mocno przeterminowane, a następnie nieściągalne.
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Agnieszka Tłaczała
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KONCEPCJA KAPITAŁU WŁASNEGO
W PRZEPISACH O RACHUNKOWOŚCI
STOSOWANYCH PRZEZ POLSKIE JEDNOSTKI
ORAZ W NAUCE O FINANSACH

1. Wprowadzenie
W literaturze z zakresu finansów i rachunkowości analizuje się problemy
terminologiczne dotyczące pojęcia kapitału1. Można przyjąć, że na płaszczyźnie
finansów przedsiębiorstwa występują zasadniczo dwa podejścia do rozumienia
kapitału. Podejście pierwsze, tzw. zasobowe, utożsamia kapitał z aktywami przedsiębiorstwa. W podejściu drugim – funduszowym, właściwym również dla rachunkowości, kapitał wskazywany jest jako źródło finansowania aktywów (pasywa).
Stosując jednak nawet to drugie podejście, ustalenia z dziedziny finansów oraz
rachunkowości wydają się różnić w sposobie pojmowania podstawowych kryteriów podziału kapitału.
W rachunkowości podstawowa klasyfikacja oparta jest na prawie własności
kapitału. W tym przypadku wymieniany jest kapitał własny i kapitał obcy, które
łącznie odpowiadają wartościowo wszystkim aktywom jednostki. Ujęcie to, zgodnie z równaniem bilansowym, oznacza że kapitał stanowią wszystkie źródła finansowania aktywów.

1 M. Kędzior, Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw. Ujęcie rachunkowości i finansów,
C. H. Beck, Warszawa 2011; K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania
należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013; J. Grzywacz,
Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
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W naukach o finansach (w podejściu funduszowym) stosowane są różne definicje kapitału. Według niektórych podejść, kapitał stanowią wszystkie źródła finansowania (tak jak w ujęciu rachunkowym), z kolei inne definicje zakładają, że kapitał
stanowi węższą kategorię i odpowiadają mu, na przykład, tylko długoterminowe
źródła finansowania aktywów. Podstawowym kryterium przy klasyfikacji kapitału
w finansach stają się jego cechy ekonomiczne i możliwości wykorzystywania go
przy finansowaniu działalności jednostki, a nie kryterium własności. Tym samym,
pojęcie kapitału własnego w literaturze z zakresu finansów często nie jest odrębnie definiowane, gdyż autorzy przyjmują jako oczywiste to, że termin ten został
określony na potrzeby rachunkowości i wywodzi się z równości bilansowej, gdzie:
suma aktywów = kapitał własny + zobowiązania2.
Często równość ta przedstawiana jest graficznie (schemat 1), a na jej podstawie,
w wyniku dalszego podziału zobowiązań na długo- i krótkoterminowe, dokonuje
się przekształceń wzorów, by wyprowadzić wykorzystywane w analizie wskaźnikowej pojęcia, dotyczące np. kapitału obrotowego netto3.
Aktywa trwałe

Kapitał własny

Aktywa obrotowe
Zobowiązania

Schemat 1. Kapitał własny jako jeden ze składników pasywów
Źródło: W. Rogowski, M. Lipski, Wybrane aspekty struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce, w: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, red. J. Grzywacz, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 12–13.

2 Wśród niektórych definicji kapitału własnego można wymienić tę przedstawioną przez A. Skowronek- Mielczarek, gdzie „kapitały własne stanowią odzwierciedlenie zaangażowania właścicieli w firmie
(grupa A pasywów). Jest to z reguły kapitał powierzony przedsiębiorstwu bezterminowo”; oraz „kapitał
własny, który jest odzwierciedleniem kosztów podjęcia działalności przez firmę i wzrostu związanego
z jej rozwojem.” Por. A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 58, 115. W. Bień w odniesieniu do
kapitałów własnych użył określenia „składniki pasywów pozostające do trwałej dyspozycji przedsiębiorstwa”. Por. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009, s. 153.
3 Szerzej: J. Ostaszewski, Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru,
w: O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 187–188; M Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 71–80.
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Autorzy najczęściej zamiast definicji kapitału własnego wymieniają jego składowe (wszystkie lub „najistotniejsze”) wynikające z załącznika nr 1 do ustawy
o rachunkowości4. Biorąc pod uwagę częste zmiany wprowadzane do kategorii kapitału własnego w przepisach bilansowych, należy zauważyć, że publikacje te wymagają zazwyczaj uaktualnienia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, choć i tak
mogą nie być dostosowane do sprawozdań sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF)5. Wprowadzona
od 2005 r. do polskich przepisów możliwość (dla niektórych podmiotów: obowiązek) sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF sprawia, że spółki
mogą zarówno dokonywać innego wyodrębnienia składowych kapitału własnego,
jak i stosować inne nazwy dla poszczególnych składowych kapitału własnego, niż
zostało to określone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości6.
Wykorzystanie w dziedzinie finansów pojęć stosowanych w rachunkowości jest
o tyle uzasadnione, że rachunkowość jest definiowana jako „system pomiaru i opisu
działalności gospodarczej, a podstawowym jej celem jest dostarczenie informacji
finansowych o działalności przedsiębiorstwa”7. Dane wykorzystywane do analizy finansowej pochodzą ze sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych.
W obszarze samej rachunkowości pojęcie kapitału własnego nie jest jednak precyzyjnie zdefiniowane, a ponadto zakres kapitału własnego na przestrzeni ostatnich
lat zmieniał się zarówno w ramach ustawy o rachunkowości, jak i MSSF. Zmieniały się również zasady wyceny i klasyfikowania skutków zdarzeń do poszczególnych składowych kapitału własnego. Obecnie nie jest nawet oczywiste, że wartość
kapitału podstawowego wykazywanego w sprawozdaniu finansowym równa jest
kwocie wpisanej w rejestrze sądowym.
Autorka dokonała analizy zakresu zmian pojęcia kapitału własnego w przepisach ustawy o rachunkowości na przestrzeni ostatnich 25 lat.
Pojęcie kapitału własnego wywodzi się z koncepcji kapitału własności, gdzie centralnym punktem odniesienia są właściciele (akcjonariusze) jednostki g ospodarczej,

Por. J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin,
Warszawa 2009, s. 80; A. Skowronek- Mielczarek, Z. Leszczyński, Analiza działalności …, op.cit., s. 60.
5 W dalszej części artykułu dokonano analizy zmian zakresu kapitału własnego w ustawie
o rachunkowości.
6 Por. Ustawa o rachunkowości art. 45. ust. 1a-1d oraz art. 55 ust. 6–8. Szerzej: A Tłaczała, Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw, w: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. G. Gołębiowski,
Difin, Warszawa, 2014, s. 53–61.
7 E. Walińska, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 22.
Aspekt rachunkowości jakim jest dostarczanie informacji finansowych podkreślany jest w większości
definicji rachunkowości.
4
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a kapitał utożsamiany jest z kapitałem własnym8. Konsekwencją tego stanu rzeczy
staje się wyodrębnienie kapitału własnego z pasywów jednostki. Koncepcji tej odpowiada przekształcone równanie bilansowe, w ramach którego własność akcjonariuszy stanowią aktywa netto, tj. wszystkie aktywa pomniejszone o zobowiązania
jednostki. Obecne definicje kapitału własnego w rachunkowości mają właśnie taki
rezydualny charakter. W Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej
kapitał własny został zdefiniowany jako „udział w aktywach jednostki pozostały
po odjęciu wszystkich jej zobowiązań”9. Analogiczną definicję znajdujemy w ustawie o rachunkowości, choć tam kapitał własny nie został zdefiniowany wprost,
a poprzez porównanie do wartości aktywów netto10. Warto zwrócić uwagę na to,
że w trwającej obecnie dyskusji nad zmianą założeń koncepcyjnych nie przewiduje
się zmiany definicji kapitału własnego11. Kategorie tak zdefiniowanego kapitału
własnego mają niejednorodny charakter. Jego źródłem są wkłady wnoszone przez
właścicieli, kwoty przeznaczone z zysków, wypracowane w wyniku przeprowadzonych przez jednostkę transakcji lub – coraz częściej – kwoty będące skutkiem
wyceny na dzień bilansowy. Stosowana w przypadku coraz większej liczby kategorii
bilansowych wycena według wartości godziwej ma duży wpływ na zmiany wartości kapitału własnego poprzez wynik finansowy lub kapitał z aktualizacji wyceny12.
Do ustawy o rachunkowości definicję kapitału własnego (choć nie wprost)
wprowadzono dopiero w 2002 r., wcześniej w przepisach bilansowych posługiwano
8 Koncepcję tę przeciwstawia się koncepcji kapitału jednostki gospodarczej. W koncepcji tej akcjonariusze występują w podobnej relacji do jednostki gospodarczej jak kredytodawcy – jedni i drudzy
są dostarczycielami kapitału niezbędnego do funkcjonowania jednostki. Podstawowym punktem odniesienia w tej koncepcji jest sama jednostka gospodarcza i posiadane (obecnie: kontrolowane) przez nią
zasoby. Koncepcję kapitału jednostki gospodarczej najlepiej wyraża równanie bilansowe, w którym
aktywa równają się pasywom (kapitałom). Szerzej: D. Krzywda, Istota i klasyfikacja kapitału własnego
oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni” 2006, nr 4; A. Tłaczała, Źródła finansowania – ujęcie księgowe, w: Finansowanie
przedsiębiorstwa, ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis, Wolters Kluwer,
Warszawa 2014, s. 348–354; M. Smejda, Koncepcje kapitału – ich wpływ na proponowane rozwiązania w rachunkowości, w: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, red. pracowników Katedry
Rachunkowości SGH w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 497.
9 IFRS Fundation, Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, w: IFRS Fundation, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tłumaczenie: SKwP, Warszawa 2014, par 49.
10 Aktywa netto zostały zdefiniowane jako równe kapitałowi własnemu (aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania), Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591,
z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 29.
11 IASB, Conceptual Framework for Financial Reporting, Exposure Draft ED/2015/3, maj 2015, www.
ifrs.org, par. 4.4.
12 Zgodnie z przepisami MSSF według wartości godziwej jednostki mogą wyceniać przede wszystkim:rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne, nieruchomości inwestycyjne i instrumenty finansowe.
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się pojęciem „kapitałów własnych”, a następnie „kapitału własnego”, odwołując
się jedynie do przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostki, statutu
lub umowy13.

2. Kapitał własny w prawie bilansowym od 1991 r.
We wzorze bilansu wprowadzonym w Rozporządzeniu z 1991 r., pasywa podzielone były na pięć grup. Były to:
A. Kapitały (fundusze) własne
B. Kredyty i pożyczki
C. Zobowiązania, fundusze specjalne i rozliczenia międzyokresowe
D. Rezerwy i inne pasywa
E. Wynik finansowy14.
W ramach aktywów oprócz majątku trwałego, obrotowego i innych aktywów,
wykazywane były natomiast „aktywa zmniejszające kapitały własne”. Zgodnie
z przepisami rozporządzenia w odrębnej pozycji aktywów „ujmowano należność
z tytułu zaliczonej do kapitału wartości udziałów lub akcji nie wpłaconych przez
udziałowców lub akcjonariuszy”, co oznacza, że kapitał nie był pomniejszany
o „należne lecz niewniesione wpłaty” na jego poczet15.
Warto zwrócić uwagę, że w załączniku do rozporządzenia nie posługiwano
się pojęciem „kapitału własnego”, a „kapitałów własnych”, które nie obejmowały
„wyniku finansowego” za dany okres, stanowiącego odrębną pozycję pasywów16.
Stąd też w literaturze z zakresu analizy finansowej z tamtego czasu pojawiały się
wątpliwości co do kwoty kapitału, którą należy uwzględniać przy wyliczaniu wskaźników. T. Waśniewski zwraca uwagę, że przy wyborze mianownika wskaźnika rentowności należy brać pod uwagę różne warianty, np. sam kapitał zakładowy albo
kapitał zakładowy zwiększony o rezerwy kapitałowe. Autor podaje nawet schemat
obliczania „bilansowego lub rachunkowego kapitału własnego”, który przewiduje
m.in. uwzględnienie zysku (straty) i odjęcie należnych wpłat na poczet kapitału17.
13 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (DzU 1991, nr 10, poz. 35) par. 35. ust. 1.
14 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (DzU 1991, nr 10, poz. 35).
15 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (DzU 1991, nr 10, poz. 35) par. 35, ust. 2.
16 Obejmowały natomiast wyniki z lat ubiegłych.
17 T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
Warszawa 1993, s. 206. W kolejnych wydaniach książki – po zmianach ustawy o rachunkowości – autor
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Dodatkowo, we wzorze bilansu zamieszczonym w rozporządzeniu, w ramach
„kapitałów własnych” dokonywano wyodrębnienia takich kategorii jak:
I. Kapitały
II. Kapitał ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej
III. Fundusze
IV. Zmiany kapitałów (funduszy) na skutek przeszacowania aktywów lub pasywów (przyrost – wielkość dodatnia, zmniejszenie – wielkość ujemna)
V. Nie rozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych
VI. Wieloletnie rezerwy celowe.
Należy również zauważyć, że zgodnie ze wzorem bilansu określonym w załączniku do rozporządzenia, do „kapitałów własnych” zaliczone zostały „wieloletnie
rezerwy celowe”.
W tym czasie nie wyodrębniono z kapitałów własnych równowartości nabytych
akcji (udziałów) własnych, co więcej taka kategoria nie została również wydzielona
w aktywach jednostki, stąd akcje własne wykazywane były w ramach „krótkoterminowych papierów wartościowych”.

3. Kapitał własny według ustawy o rachunkowości
od 1995 r.
Dostosowując polskie rozwiązania w zakresie rachunkowości do dyrektyw
unijnych, we wrześniu 1994 r. uchwalono ustawę o rachunkowości, której przepisy
weszły w życie z początkiem 1995 r.18. W bilansie, którego wzór określono w załączniku nr 1 do ustawy, przyjmując jedną z przewidzianych w IV dyrektywie możliwości, w pasywach wyodrębniono kilka grup, którymi były:
A. Kapitał (fundusz) własny
B. Rezerwy
C. Zobowiązania długoterminowe
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów19.

zrezygnował w wyliczania kapitału własnego. Por. T. Waśniewski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997, s. 178–181.
18 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591).
19 Dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych przewidywały kilka wariantów z czego
jeden został uwzględniony w ustawie o rachunkowości. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591), załącznik 1.
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Co ważne, wraz z wprowadzeniem przepisów ustawy o rachunkowości zmieniono nie tylko zakres, lecz również nazwę tej kategorii, przemianowanej z „kapitałów własnych” na „kapitał własny”20.
Zakres kapitału własnego w sprawozdaniach finansowych różni się znacząco
od poprzednich „kapitałów własnych”, poprzez włączenie do tej pozycji „wyniku
finansowego” oraz wyeliminowanie „wieloletnich rezerw celowych”21. W pasywach nie wyodrębnia się już osobnej kategorii „wyniku finansowego”, który od
tej pory stał się jednym z elementów kapitału własnego. Stąd też innego znaczenia
nabrała dyskusja, czy kategoria „kapitału własnego” wykorzystywana w analizie
finansowej obejmuje wynik finansowy, czy też nie. Ponadto przeniesiono do pasywów kwoty „należnych, lecz nie wniesionych wkładów na poczet kapitału podstawowego”, które dotychczas były wykazywane jako element „aktywów zmniejszających
kapitały własne”, powodując tym samym zmniejszenie wartości kapitału własnego
w bilansie. Wprowadzone zmiany spowodowały, że wykorzystywany w analizie
finansowej „kapitał własny” nie musiał być już wyliczany22.
Kapitał własny został podzielony na następujące kategorie:
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego
(wielkość ujemna)
III. Kapitał (fundusz) zapasowy
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego.
Na wysokość kapitału własnego (w latach 1995–2001) nie miały wpływu koszty
poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej w roku
ich poniesienia, gdyż były wykazywane w ramach aktywów jako element wartości
niematerialnych i prawnych. Dopiero w kolejnych latach poprzez odpisy amortyzacyjne (dokonywane przez 5 lat) koszty te były uwzględniane w wyniku finansowym, a przez to w ogólnej sumie kapitału własnego.

Wprawdzie w bilansie użyto określenia „kapitał własny”, jednak w samej treści ustawy nadal (do
dnia dzisiejszego) ustawodawca używa określenia „kapitały własne”. Por. ustawa o rachunkowości art. 36.
21 Zmiany zakresu kapitału własnego wynikające z kolejnych nowelizacji ustawy o rachunkowości
zostały zaprezentowane zbiorczo na schemacie 2.
22 Por. T. Waśniewski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości
w Polsce, Warszawa 1997, s. 178–181.
20
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Na kapitał własny nie wpływała również wartość nabytych akcji (udziałów)
własnych, gdyż były one wykazywane w majątku obrotowym jako „udziały lub
akcje własne do zbycia”. Dopiero ich sprzedaż była ujmowana w wyniku finansowym jako zysk lub strata.

4. K
 apitał własny według ustawy o rachunkowości
od 2002 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości, która zaczęła obowiązywać
z początkiem 2002 r.23, do przepisów wprowadzono pośrednio definicję kapitałów
własnych, określając aktywa netto jako „aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu”24. Jednocześnie ponownie zmieniono zakres kapitału własnego, gdyż skorygowano go
o wartość akcji i udziałów własnych wykazywanych do tej pory w aktywach. Od
2002 r. akcje lub udziały własne wykazywane były w kapitale własnym jako wielkość ujemna. Dokonano również drobnej zmiany, która nie miała wpływu na całkowitą wartość kapitału własnego. Wyodrębniono z „wyniku finansowego netto”
„odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego”, które wcześniej stanowiły jeden
z elementów składających się na wynik finansowy netto roku obrotowego, stąd
też po zmianach kapitał własny składał się z dziewięciu następujących kategorii:
A. Kapitał (fundusz) własny
I.
Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).
Ponadto w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości zmieniły się zasady
ujmowania kosztów poniesionych przy emisji akcji. Nie są one wykazywane – jak

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm. – stan
prawny na 1.01.2002).
24 Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 29.
23
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dotąd – w aktywach, lecz zmniejszają kapitał zapasowy25. Zmiana ta przyspieszyła
moment uwzględnienia w kapitale własnym kosztów emisji, które od razu zmniejszają kapitał zapasowy (a w przypadku nadwyżki są ujmowane również w wyniku
finansowym), a nie jak dotychczas – sukcesywnie poprzez odpisy amortyzacyjne
od jednej z kategorii wartości niematerialnych i prawnych.
Od 2002 r. wprowadzono również wymóg przygotowywania „zestawienia
zmian w kapitale własnym” przez podmioty, które podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych26. Zestawienie to jest uszczegółowieniem
fragmentu bilansu prezentującego kapitał własny. Jak wynika z tytułu tego sprawozdania, prezentowane w nim są nie tylko stany początkowe i końcowe poszczególnych składników kapitału własnego, lecz również ich zmiany. Wymaga się, aby
jednostka zaprezentowała z jakich tytułów następują zmniejszenia i zwiększenia
kolejnych pozycji kapitału własnego. Dodatkowo, w zestawieniu tym powinna
zostać zawarta informacja o wartości, jaką przyjmie kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty).

5. Kapitał własny według ustawy o rachunkowości
od 2016 r.
Kolejna zmiana w zakresie kapitału własnego jest skutkiem nowelizacji ustawy
o rachunkowości z września 2015 r.27. Po zmianach wrócono do koncepcji prezentowania „należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy” oraz „akcji (udziałów) własnych” w aktywach28. Wprawdzie przepis artykułu 36 ust. 2 nie zmienił
się i tak jak w poprzednich latach czytamy, że „zadeklarowane lecz niewniesione
wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału”, ze zmienionego układu bilansu wynika jednak, że „należne wkłady na poczet kapitału”
wykazywane są w aktywach, a nie jak miało to miejsce wcześniej – w pasywach
ze znakiem ujemnym. Analogiczna zmiana dotyczy akcji (udziałów) własnych.

25 Koszty poniesione przy emisji potrąca się z kapitału powstałego z nadwyżki emisji akcji nad ich
wartość nominalną. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.).
26 Ustawa o rachunkowości, art. 45 ust. 3.
27 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm. – stan
prawny na 1.01.2016).
28 Dodatkowo dokonano wydzielenia z niektórych pozycji kapitałów, które mogą mieć szczególne
znaczenie dla odbiorców sprawozdań finansowych.
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 becnie na kapitał własny, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkoO
wości, składają się następujące kategorie:
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
–– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
–– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
–– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
–– na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).
Kapitał własny po uwzględnieniu ostatnich zmian może przyjmować wyższe
wartości niż przed nowelizacją29.
Porównanie zmian zakresu kapitału własnego, będących następstwem wprowadzenia ustawy o rachunkowości, a później kolejnych jej nowelizacji przeprowadzonych w latach 1991–2016 przedstawiono zbiorczo na schemacie 2.

Znaczenie tych zmian zależy od wartości akcji własnych i należnych wpłat na poczet kapitału.
Przykładowo w sprawozdaniu TP SA za rok 2012 akcje własne miały wartość 400 mln i stanowiły ok. 3%
kapitału własnego.
29

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustawy
o rachunkowości.

Schemat 2. Porównanie zakresu kapitału własnego (i kapitałów własnych) w przepisach bilansowych w latach 1991–2016
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6. K
 apitał własny w sprawozdaniu finansowym
sporządzanym według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej
W przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości w MSSF nie określono wzorca
sprawozdania finansowego, a co za tym idzie wszystkich pozycji składających się
na kapitał własny. Co więcej, z MSR 1 nie wynika wprost konieczność zaprezentowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej pozycji określonej mianem „kapitał
własny”, choć przepisy tego samego standardu wymagają przygotowania „sprawozdania ze zmian w kapitale własnym”.
W przepisach MSR 1 wymienia się jedynie podstawowe pozycje, które powinny
zostać wyodrębnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a wśród nich „wyemitowany kapitał podstawowy”30. Przepisy tego standardu przewidują konieczność
wyodrębnienia z kapitału podstawowego i kapitałów rezerwowych wniesionego
kapitału podstawowego, nadwyżki ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej
udziałów oraz kapitałów rezerwowych, z tym, że wyodrębnienie to może nastąpić w sprawozdaniu zarówno z sytuacji finansowej, jak i informacji dodatkowej31.
Dodatkowe wymogi dotyczą ujawnienia (może ono nastąpić tak w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, jak i w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym) „dla
każdej klasy kapitału podstawowego między innymi:
–– liczby udziałów wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych
i nie w pełni opłaconych;
–– udziałów/akcji własnych jednostki pozostających w jej posiadaniu lub w posiadaniu jednostek zależnych i jednostek stowarzyszonych;
oraz opisu charakteru i przeznaczenia każdego kapitału rezerwowego wchodzącego w skład kapitału własnego”32.
Z przepisów MSR 1, dających tak wiele możliwości ujawnienia kwot dotyczących kapitału własnego, nie wynika wprost, w jaki sposób powinny one zostać
zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. W szczególności nie określono, czy kapitał własny powinien być pomniejszany o wartość akcji własnych czy
też nie. Dopiero z zapisów MSR 32 można wyczytać, że jeżeli „jednostka nabywa
własne instrumenty kapitałowe, to instrumenty te (nabyte udziały / akcje własne)

30
31
32

MSR 1, par 54 r).
MSR 1, par 77 i 78.
MSR 1, par 79.
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odejmuje się od kapitału własnego”33. Równie jednoznaczne stwierdzenie dotyczy
kosztów poniesionych w związku z emisją albo nabyciem własnych instrumentów
kapitałowych, które należy rozliczyć jako zmniejszenie kapitału własnego34.
Sprawia to, że spółki sporządzające sprawozdania według MSSF nie prezentują swoich kapitałów własnych według odgórnie narzuconego szablonu, a czasami poprzestają na wyodrębnieniu z całkowitej kwoty kapitału tylko wybranych
pozycji, przez co pozostałe wartości ukryte są w zbiorczych kwotach, dla których
nie wprowadza się nazw stosowanych w ustawie o rachunkowości. Wiele spółek
dzieli kapitał własny tylko na np. 3 pozycje: ”kapitał podstawowy”, „nadwyżkę
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej” oraz „zyski z lat ubiegłych
i wynik okresu bieżącego”, choć z informacji dodatkowej wynika, że istnieją jeszcze inne kategorie35.

7. Wpływ koncepcji kapitału własnego na wartość
wskaźników w analizie finansowej
Wykorzystywanie w analizie finansowej do wyliczania wskaźników wartości
kapitału własnego wprost ze sprawozdań finansowych jednostek wydaje się być
oczywiste, gdyż sprawozdania finansowe stanowią podstawowe źródło danych
dla analizy. Jednak brak jednoznacznej definicji, a nawet zakresu pojęcia „kapitału własnego”, ze względu na częste zmiany stwarza problem z porównywalnością wskaźników wykorzystujących kapitał własny liczonych w kolejnych latach.
Na zakończenie warto jeszcze przyjrzeć się koncepcji liczenia wskaźników rentowności nie tylko w ramach kapitału własnego, lecz również w przypadku kapitału
podstawowego36. Także w zestawieniach przedstawiających „podstawowe dane” lub
„wybrane dane” ze sprawozdań finansowych podawany jest często kapitał podstawowy (określany jako „kapitał podstawowy”, „kapitał zakładowy” lub „kapitał
wyemitowany”). W sprawozdaniach sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości kapitał zakładowy powinien być „wykazywany w wysokości okre33 MSR 32, par. 33. Wcześniej zagadnienie to zostało uregulowane w ramach interpretacji: SKI-16
Kapitał akcyjny – wykupione własne instrumenty kapitałowe (akcje własne).
34 MSR 32, par. 37.
35 Przykładem jest sprawozdanie finansowe spółki ASSECO POLAND S. A. za rok 2013, gdzie dokonano takiego wyróżnienia w bilansie, a w informacji dodatkowej pokazano szczegółowy podział innej
kwoty kapitału zapasowego niż wykazana w bilansie.
36 T. Waśniewski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997, s. 182.
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ślonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym”, tak więc kwota kapitału podstawowego nie budzi wątpliwości37. Zgodnie z przepisami MSSF wymaga
się natomiast, aby jednostki, które działają na obszarze kraju, którego gospodarkę
uznaje się za gospodarkę hiperinflacyjną, dokonały przeliczenia wszystkich pozycji aktywów i pasywów (z wyjątkiem pozycji pieniężnych) wskaźnikiem uwzględniającym wpływ inflacji38. Takiego przeliczenia musiały dokonać podmioty, które
w 2005 r. sporządzały po raz pierwszy sprawozdania zgodnie z przepisami MSSF,
gdyż musiały uwzględnić wpływ wysokiej inflacji z początku lat 90. Powoduje
to, że kapitał podstawowy wykazywany w sprawozdaniach finansowych niektórych spółek jest pięcio- lub sześciokrotnie wyższy od kapitału wpisanego w rejestrze sądowym39.
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Podyplomowe Studia
Zarządzania Ryzykiem
w Instytucjach Finansowych
Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych jest trudnym zadaniem wymagającym dogłębnej i specjalistyczne wiedzy. Dlatego też naszym Słuchaczom oferujemy
oprócz podniesienia kwalifikacji w obszarze teoretycznym, także nabycie praktycznych
umiejętności w tym zakresie. Jest to możliwe dzięki wykładowcom SGH, którzy posiadają
bogate doświadczenie naukowe i praktyczne, a także wysokiej klasy ekspertom z zakresu
zarządzania ryzykiem pracującym w polskim sektorze finansowym oraz firmach doradczych. Studia skierowane są do kadry zarządzającej, ekspertów i specjalistów z zakresu
zarządzania ryzykiem, a także do osób pracujących w instytucjach sieci bezpieczeństwa
finansowego, odpowiedzialnych za ocenę ryzyka instytucji finansowych.
Studia uruchamiane są co roku w lutym, trwają 2 semestry z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej. Zajęcia odbywają się w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów, średnio
raz miesiącu. Wkrótce rozpoczynamy nabór na jedenastą edycję, która rozpocznie się
w lutym 2017 r.
Partnerem Podyplomowych Studiów Zarzadzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych
jest EY.
Kierownik Studiów: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
e-mail: miwani@sgh.waw.pl
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
dr Irmina Cisek-Cicirko (sekretarz studiów), e-mail: icisek@sgh.waw.pl
tel. 607 484 474

Podyplomowe Studia
Cen Transferowych
oraz Zarządzania Podatkami
stwarzają ich uczestnikom unikatową możliwość pogłębienia i usystematyzowania wiedzy
w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw, w szczególności podatkowej problematyki
cen transferowych. Celem Studiów jest także wykształcenie praktycznych umiejętności
oceny i diagnozowania skutków podatkowych transakcji oraz efektywnego pod względem
podatkowym planowania podatkowego. Jednocześnie ważnym elementem programu jest
zarządzanie ryzykiem podatkowym, w szczególności poprzez sporządzanie dokumentacji
podatkowej. Program Studiów przewiduje analizę wielu przypadków z praktyki, służących
przedstawieniu instrumentów podatkowych mających na celu kształtowanie polityki podatkowej w przedsiębiorstwie. Na program Studiów składają się wykłady specjalistyczne,
konwersatoria, panel dyskusyjny oraz seminarium dyplomowe. Nasi wykładowcy wywodzą
się spośród kadry naukowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, innych ośrodków
akademickich, a także organów podatkowych, jak i międzynarodowych firm doradczych.
Kierownik studiów: dr hab. Marcin Jamroży, e-mail: mjamro@sgh.waw.pl
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Nina Goś (sekretarz studiów), e-mail: jkowal3@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 9656

Podyplomowe Studia
Międzynarodowych Strategii Podatkowych
stwarzają ich uczestnikom unikatową możliwość zdobycia wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, potrzebnych przedsiębiorstwom
międzynarodowym, ich menedżerom lub doradcom. Celem Studiów jest także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym
planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych. Program Studiów przewiduje analizę wielu przypadków dotyczących planowania podatkowego, które umożliwią
Słuchaczom praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Na program Studiów składają
się wykłady specjalistyczne, konwersatoria, panel dyskusyjny oraz seminarium dyplomowe. Nasi wykładowcy wywodzą się spośród kadry naukowej Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, innych ośrodków akademickich, a także Ministerstwa Finansów, jak
i międzynarodowych firm doradczych.
Kierownik studiów: dr hab. Marcin Jamroży, e-mail: mjamro@sgh.waw.pl
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Nina Goś (sekretarz Studiów), e-mail: jkowal3@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 9656

Podyplomowe Studia
Podatkowe
Program Podyplomowych Studiów Podatkowych, łączy elementy wiedzy akademickiej z praktycznymi problemami funkcjonowania obecnego, stale zmieniającego się
systemu podatkowego. Składają się na niego: wykłady podstawowe i wykłady specjalizacyjne. Program wykładów podstawowych obejmuje m.in. źródła i wykładnię prawa oraz
rachunkowość. Program wykładów specjalizacyjnych obejmuje wszystkie zagadnienia
o charakterze ogólnym związane z funkcjonującym obecnie systemem podatkowym,
takie jak np: zadania i struktura organów podatkowych, prawa i obowiązki podatników,
a także szczegółową prezentację poszczególnych kategorii podatków. W grupie tej znajdują się także wykłady uzupełniające bezpośrednio problematykę podatków. Wykłady
specjalizacyjne prowadzone są przez kadrę kierowniczą Ministerstwa Finansów oraz
wybitnych specjalistów z praktyki gospodarczej. Studia mają również pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu
na doradcę podatkowego.
Wykładowcami są pracownicy SGH, pracownicy Ministerstwa Finansów oraz doradcy podatkowi.
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności
zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych
dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).
Kierownik studiów: dr Urszula Kierczyńska
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
dr Michał Matusewicz, e-mail: michal.matusewicz@sgh.waw.pl
tel.: 506 214 683

Podyplomowe Studia
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwai
Podstawowym celem Studiów jest kształcenie pracowników finansowo-księgowych
przedsiębiorstw, pracowników biur rachunkowych oraz kadry kierowniczej w zakresie
aktualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa oraz nabycie praktycznych
umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych
w różnych podmiotach rachunkowości.
Program Studiów obejmuje następujące przedmioty: podstawy rachunkowości rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość podatkowa, prawo
(gospodarcze, cywilne, podatkowe, karno-skarbowe, prawo pracy), podatki (podatek
dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, podatki
lokalne, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych) analiza finansowa
rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, finanse i zarządzanie finansami (zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, finanse – wybrane zagadnienia),
ubezpieczenia społeczne, efektywność w finansach i rachunkowości.
Studia trwają 2 semestry i obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych.
Zajęcia odbywają się 11 sesjach trzydniowych, po 20 godz. w każdej sesji i w salach
dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Osoby prowadzące wykłady to pracownicy naukowi SGH oraz osoby spoza Uczelni
(praktycy gospodarczy i specjaliści zwłaszcza w zakresie problemów podatkowych).
Studia uruchamiane są w semestrze zimowym i letnim. Rekrutacja na najbliższą
edycję (38) zostanie uruchomiona we wrześniu 2016 r.
Kierownik Studiów: prof. dr hab. Irena Olchowicz, kierownik Zakładu Podatków
w Instytucie Finansów SGH
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Alicja Ozga, e-mail: if@sgh.waw.pl
tel. 503–143–798

Podyplomowe Studia
Windykacji Należności
Studia skierowane są do przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za skuteczne
zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwach niefinansowych, instytucjach finansowych i jednostkach budżetowych. Program zajęć obejmuje 200 godzin dydaktycznych
z zakresu – zarządzania należnościami, windykacji jako sposobu odzyskiwania należności, psychologicznych aspektów windykacji, windykacji wewnętrznej prowadzonej
samodzielnie przez przedsiębiorstwo, windykacji wspieranej przez zewnętrzne podmioty
oraz prawnych aspektów windykacji.
Wykładowcami są pracownicy naukowi SGH i innych ośrodków akademickich oraz
praktycy z dużym doświadczeniem w dziedzinie windykacji – członkowie Stowarzyszenia
Polskich Skarbników Korporacyjnych, instytucji windykacyjnych, Krajowego Rejestru
Długów, banków i innych instytucji finansowych.
Rekrutacja na IX ed. Podyplomowych Studiów Windykacja Należności trwa.
Zajęcia trwają dwa semestry z przerwą wakacyjną. Rozpoczynają się w lutym 2017,
a kończą w grudniu 2017.
Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol,
adiunkt w Instytucie Finansów
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Katarzyna Wasilewska, e-mail: if@sgh.waw.pl
tel. 504 095 061, 22 564 93 20
www.sgh.waw.pl/if/

Podyplomowe Studia
Zarządzanie Bankiem
Zapraszamy na PS Zarządzanie Bankiem, dzięki którym uzyskacie Państwo możliwość zdobycia wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy o funkcjonowaniu banków (i innych
instytucji depozytowo-kredytowych) w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Zarządzanie
bankiem wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, ekonomii i prawa,
ale także z zarządzania. Dlatego też włączyliśmy do programu m.in. zarządzanie relacjami
z klientami, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, restrukturyzację.
Rekrutacja na II ed. Podyplomowych Studiów Zarządzanie Bankiem rusza w maju 2016.
Zajęcia trwają dwa semestry z przerwą wakacyjną. Rozpoczynają się w lutym 2017,
a kończą w styczniu 2018.
Kierownik studiów: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
profesor w Instytucie Finansów
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Katarzyna Wasilewska, e-mail: if@sgh.waw.pl
tel. 504 095061, 22 564 93 20
www.sgh.waw.pl/if/

Podyplomowe Studia
Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy przedsiębiorców i pracowników odpowiedzialnych za płynność finansową w przedsiębiorstwie. Program zajęć obejmuje 200 godzin
dydaktycznych z zakresu – finansów przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem, zarządzania
kapitałem obrotowym netto, współpracy przedsiębiorstwa z bankiem i pozyskiwania
finansowania, obrotu wierzytelnościami, metod zabezpieczania i windykacji należności,
wykorzystania informacji w zarządzaniu płynnością, prawa gospodarczego, ubezpieczeń
gospodarczych oraz wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu płynnością finansową.
Wykładowcami są pracownicy SGH i innych ośrodków akademickich, członkowie
Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, Krajowego Rejestru Długów, spółek
windykacyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń oraz innych instytucji finansowych.
Rekrutacja na XI ed. Podyplomowych Studiów Zarządzania Płynnością Finansową
Przedsiębiorstw rozpocznie się w kwietniu 2016 r.
Planowany termin uruchomienia zajęć to grudzień 2016 r. zaś zakończenia studiów
to październik 2017 r.
Kierownik studiów: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, Dyrektor Instytutu Finansów
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Katarzyna Wasilewska, e-mail: if@sgh.waw.pl
tel. 504–095–061
www.sgh.waw.pl/pszpfp/

Podyplomowe Studia
Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem różnorodnych
narzędzi i rozwiązań. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń w laboratorium
komputerowym oraz seminarium. Wykładowcy SGH, którzy będą prowadzić zajęcia na tych
studiach, posiadają bogate doświadczenie naukowe i praktyczne. Współpracujemy także
z wysokiej klasy ekspertami z zakresu zarządzania ryzykiem, pracującymi w polskim
sektorze finansowym oraz firmach doradczych. Studia skierowane są do kadry zarządzającej, a także ekspertów i specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym,
audytorów wewnętrznych oraz specjalistów i ekspertów z obszaru IT.
Rekrutacja na III ed., trwa. Zajęcia odbywają się w formie sobotnio – niedzielnych
zjazdów, średnio raz miesiącu. Planowane uruchomienie III edycji to październik 2016.
Kierownik studiów: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
miwani@sgh.waw.pl
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Katarzyna Wasilewska, e-mail: if@sgh.waw.pl
tel. 504–095–061

Podyplomowe Studia
Zarządzanie Finansami Organizacji w Okresie Zmian
(Fuzje I Przejęcia, Reorientacja Strategiczna,
Reorganizacja, Kryzys)
Studia adresowane są do osób, które zajmują się obecnie lub planują zajmować się
w przyszłości zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, obsługą finansową przedsiębiorstwa oraz współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie wprowadzania zmian
– przeprowadzania fuzji i przejęć, reorientacji strategicznej przedsiębiorstwa, reorganizacji, oraz zajmują się zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa w kryzysie. Celem
dydaktycznym studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców
i pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie, pracowników
działów finansowych, pracowników instytucji finansowych, skarbników korporacyjnych
oraz osób zatrudnionych w departamentach skarbowych, przygotowanie uczestników do
wprowadzania zmian w organizacji z uwzględnieniem aspektów finansowych tych zmian.
Program studiów obejmuje 174 godziny dydaktyczne. Studia stanowią kompendium
wiedzy na temat finansowych aspektów wprowadzania zmian, z uwzględnieniem różnego
rodzaju czynników zmian – i pozytywnych i negatywnych.
Wykładowcy na naszych studiach mają unikatową wiedzę, a także doświadczenie.
Oprócz naukowców będących ekspertami z zakresu finansów, zarządzania i prawa,
wykładowcami są także praktycy – zajmujący się na co dzień wprowadzaniem zmian.
Czas trwania studiów: październik 2016 r. – wrzesień 2017 r.
Zajęcia będą odbywały się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden zjazd
w miesiącu.
Aktualnie trwa rekrutacja na I edycję.
Kierownik studiów: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, Dyrektor Instytutu Finansów
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Alicja Ozga, e-mail: if@sgh.waw.pl
tel. 503–143–798
www.sgh.waw.pl/if/

Podyplomowe Studia
Akademia Controllingu Finansowego
w Grupach Kapitałowych
Te nowatorskie pod względem programowym oraz co do formy prowadzenia zajęć
Studia Podyplomowe skierowane są do kadry średniego i wyższego szczebla pionów finansowych zarówno w organizacjach transnarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstwach
– osób, które posiadają już dyplom szkoły wyższej i zamierzają poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie controllingu finansowego. Rekomendowane Studia są efektem współpracy
pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Controllerów ICV (Internationaler Controller Verein) z siedzibą w Monachium, firmą
ABC Akademia Sp. z o.o oraz firmą Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o., dzięki czemu
zajęcia dydaktyczne są urozmaicone przez wystąpienia praktyków – przedstawicieli obu
Partnerów oraz ich wkład merytoryczny w program Studiów.
Celem Studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom
praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej, poprzez wybór właściwych narzędzi
analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie
ich wykonania oraz przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.
Program dostosowany jest do standardów przyjętych w praktyce gospodarczej, aktualnych międzynarodowych trendów i potrzeb controllerów finansowych.
Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych Akademia Controllingu Finansowego
w Grupach Kapitałowych obejmują łącznie 188 godzin w formie wykładów, ćwiczeń
w laboratorium komputerowym oraz warsztatów w formie gry symulacyjnej pod nazwą
Profit Quest opracowanej przez Pracownię Gier Szkoleniowych.
Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio – niedzielnych, z częstotliwością
2–3 tyg. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz
stosowne zaświadczenie wystawione przez ICV. Obecnie prowadzimy nabór na szóstą
edycję. Zajęcia będą uruchomione w październiku 2016 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.sgh.waw.pl/psacf
Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Cicirko, tomasz.cicirko@sgh.waw.pl
Sekretarz studiów: dr Renata Pajewska-Kwaśny, e-mail: rpajew@sgh.waw.pl,
tel. 602 58 98 08

