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Wstęp
Z wielką przyjemnością i satysfakcją oddajemy do rąk czytelników kolejne opracowanie będące efektem pracy Zakładu Finansów oraz Wydawnictwa Społecznej Akademii
Nauk. Jest to 10. zeszyt naukowy wydany w ramach tomu XIX serii „Przedsiębiorczość
i Zarządzanie”.
Zeszyt ten, zatytułowany „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki
i lokalnej przedsiębiorczości – teoria i praktyka – część I”, składa się z 34 artykułów
naukowych pochodzących z następujących obszarów tematycznych:
•

wybrane aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw,

•

finanse samorządów jako element systemu finansów publicznych w Polsce,

•

rachunkowe i globalne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Treść zawartych w zeszycie publikacji jest zróżnicowana i dotyczy teoretycznych
oraz praktycznych obszarów uniwersalnej dziedziny, jaką są nauki o finansach i zarządzaniu.
Niniejszy tom stanowi efekt przeprowadzonych przez autorów badań i analiz, jak
i studiów literatury przedmiotu. Wartość publikacji podnosi fakt, iż 11 artykułów zostało napisanych w języku angielskim, a autorzy reprezentują 17 ośrodków naukowych z całej Polski.
Warto podkreślić, że wszystkie artykuły zostały bardzo szczegółowo zrecenzowane. Po uwzględnieniu uwag sformułowanych przez recenzentów otrzymały one zgodę na opublikowanie w czasopiśmie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Oznacza to, że
zamieszczone w nim opracowania charakteryzują się odpowiednim poziomem, doj-
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rzałością przeprowadzonych analiz i stanowią cenny materiał o charakterze naukowym oraz dydaktycznym.
Serdecznie zapraszamy do lektury niniejszego zeszytu. W imieniu autorów składamy wyrazy podziękowania recenzentom za szybki proces weryfikacji artykułów naukowych. Wartościowe uwagi w procesie recenzowania opracowań pozwoliły nadać
prezentowanemu tomowi ostateczną formę.
Mirosław Wypych
Iwona Gawryś
Paweł Trippner
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1. Wstęp
Odkrycie zjawiska fotoelektrycznego na początku XX w. zapoczątkowało intensywny
rozwój badań nad pozyskaniem energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.
To z kolei zaowocowało powstaniem nowej interdyscyplinarnej dziedziny, zwanej fotowoltaiką. Łatwo zauważyć, że Europa wchodzi w epokę trzeciej rewolucji przemysłowej, inaczej zwanej rewolucją cyfrową. Decydującym czynnikiem tej rewolucji ma
być m.in. rozwój rozproszonej, prosumenckiej energetyki, bazującej na odnawialnych źródłach energii. W 2009 r. pojawiła się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych1. W założeniach tej dyrektywy w dość jasny sposób
wskazano na rozwój tzw. energetyki obywatelskiej. W preambule tej dyrektywy
zaznaczono, że produkcja energii elektrycznej w dużej mierze powinna zależeć od
lokalnych i regionalnych, małych i średnich przedsiębiorstw i wykorzystywać odnawialne źródła energii.
Celem artykułu jest próba zastosowania podstaw matematyki finansowej do
oceny ekonomicznej programu Prosument dla instalacji fotowoltaicznej (PV). Autorzy weryfikują hipotezę, że dotyczący fotowoltaiki program Prosument jest w Polsce
opłacalny.
Indywidualny charakter instalacji PV, związany z przyjętym kosztem montażu,
kredytowania, warunków lokalizacji, sprawności technicznej, powoduje, że prezentowane obliczenia wskazują na modelowy sposób kalkulacji. Przeprowadzone kalkulacje, niemające profesjonalnego charakteru, skutkują nierzetelną interpretacją i oceną
opłacalności. Można zatem stwierdzić, że istnieje luka wiedzy w tym zakresie, która
wynika z występowania luki badawczej. Biorąc powyższe pod uwagę, warto podjąć
próbę jej wypełnienia, a przynajmniej zmniejszenia. Artykuł składa się z trzech części,
w których przedstawiono program Prosument w perspektywie regulacji prawnych
oraz uwarunkowania jego efektywności w postaci czynników zewnętrznych, zwłaszcza klimatycznych i technicznych. Następnie zanalizowano czynniki wpływające na
efektywność ekonomiczną instalacji PV. W ostatniej części dokonano kalkulacji opłacalności PV na badanym przykładzie.
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1

Zmieniająca i uchylająca poprzednią dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
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2. Charakterystyka programu Prosument
Przepisy prawne, dotyczące energetyki prosumenckiej, uległy wielu zmianom. Obszerny zarys zmian w ustawodawstwie przeprowadzili B. Pejas i S. Bielecki, wskazując
na najważniejsze ich zdaniem ustalenia [Pejas, Bielecki 2017, ss. 527–532]. Wyżej wymienieni autorzy wykazują, że rynek energii prosumenckiej z opóźnieniem reaguje
na uchwalone przepisy. Ciągłe zmiany przepisów, brak stabilizacji powodują, że potencjalni prosumenci podchodzą ostrożnie do inwestycji. Autorzy słusznie podkreślają, że newralgicznym punktem mikroinstalacji są jej parametry ekonomiczne, a także
wsparcie finansowe (kredyty).
Zgodnie z Ustawą o OZE z 1 lipca 20162 r. prosumentem jest: „odbiorca końcowy
dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością
gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie gospodarczej z dnia 2 lipca 2014 r.”.
Podkreślić należy, że jest to energia wyprodukowana na własne potrzeby. Zaletę
uzyskanej w ten sposób rozproszonej energetyki stanowi m.in. uniknięcie strat energii, które powstają w trakcie jej przesyłania na duże odległości. Program Prosument
przeznaczony był dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, a także jednostek samorządu terytorialnego [Nesiłowska 2015, ss. 37–41]. Program ten cieszył się dużym
zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłaszanych wniosków [Kępka 2014,
ss. 22–23]. Jednakże na przeszkodzie rozwoju energetyki obywatelskiej stanęły biurokracja administracyjna i działania, które ukierunkowano na ograniczenie środków dla
tego programu.
W art. 4.1 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. czytamy:
„Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną, nie wykonującą działalności gospodarczej regulowanej ustawą
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... który wytwarza energię
elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby może sprzedać niewykorzystaną
energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej [Dz. U. z 2015 r., poz. 478]. Warto odnotować, że w dniu 3 kwietnia
2017 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie
2

 owa o Ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektóM
rych innych ustaw [Dz. U. z 2016 r., poz. 925].
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kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii w 2017 r. [Dz. U. z 2017 r., poz. 713]. Rozporządzenie to dopuszcza wytwórców energii o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW do sprzedaży wytworzonej energii do sieci dystrybucyjnej. Dla tych wytwórców, którzy wygrali na aukcji,
przewidziane zostały ceny referencyjne sprzedaży energii elektrycznej z OZE3.
Prosumpcja zawiera w sobie dwa elementy: produkcję danego dobra i jego konsumpcję na własne potrzeby [Toffler 1989, s. 76]. Prosumentem w przypadku produkcji energii elektrycznej nazywać będziemy osobę, która produkuje prąd z danego źródła energii odnawialnej, wykorzystuje go na cele własne, zaś nadwyżkę odsprzedaje
do sieci energetycznej.
Analizę pojęcia o klasyfikacji prosumpcji, prosumentów podejmowało wielu autorów [Jasińska 2017, ss. 43–52]. Współcześni prosumenci to ludzie posiadający wiedzę,
których charakteryzuje: pomysłowość, innowacyjność, operatywność, skłonność do
podejmowania ryzyka, racjonalizatorstwo. Zwłaszcza rozwój nowych technologii internetowych (prosumpcja internetowa i pozainternetowa), informatyzacja i automatyzacja, robotyzacja sprzyjają temu zjawisku4.
Istnieje wiele dziedzin gospodarczych, w których występuje to zjawisko. Nowym
obszarem prosumpcji jest produkcja energii elektrycznej m.in. za pomocą instalacji fotowoltaicznych (PV) [Okraszewska 2016]. Zgodnie z informacjami zawartymi
w ENTSD-E (Yearly Statistics & Adequancy Retrospect 2013), moc zainstalowanych
instalacji fotowoltaicznych na koniec 2013 r. w krajach Unii Europejskiej wyniosła
78 GW, przy czym aż 36 GW to instalacje niemieckie.
Krajowy Plan Działań przewiduje, że do 2020 r. ponad 2,5 tys. prosumentów będzie wykorzystywać mikroinstalacji OZE, z czego ok. 500 instalacje fotowoltaiczne
[Rosłonek 2013, s. 30].
 godnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii
Z
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców którzy wygrali aukcję w 2017 r. [Dz. U. z 2017 r., poz. 634].
4
W 2003 r. firma Pentor przeprowadziła badania nad portretami psychologicznymi współczesnych Polaków.
Wśród kryteriów uwzględniono stosunek do nowoczesności i trendów, tego, co modne, także konkretne
zachowania rynkowe konsumentów. Otrzymane wyniki pozwoliły na dokonanie podziału respondentów
na 6 typów Polaków: dojrzali, zdobywcy, sceptycy, swojacy, sfrustrowani, tradycjonaliści. Ci, którzy zainteresowali się fotowoltaiką, znaleźli się w grupie dojrzali i zdobywcy lub swojacy. Dojrzali charakteryzowali się
solidnością, z pewną dozą tolerancji obyczajowej, cenili jakość i zaufanie. Zdobywcy to zwolennicy gospodarki rynkowej, są dynamiczni, otwarci, prą do przodu, a także najbardziej konsumpcyjnie nastawieni do
życia, poszukujący produktów najwyższej jakości. Swojacy to grupa najbardziej powszechna, lubią zrobić
coś, co będzie zgodne z ich gustem, są roztropni, pewni siebie, nie kupują na pokaz, reagują na argumenty
[Fesnak 2013, s. 40].
3
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Energetyka prosumencka jest:
•

rozproszoną produkcją, o malej mocy do 10 kWh;

•

wspierana przez państwo;

•

umieszczana na budynkach i wolnostojąca, z instalacjami do 10 kW (mikroinstalacje);

•

dołączana do sieci inteligentnych.

Informacje na temat rozwoju energetyki prosumenckiej przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Średnia moc mikroinstalacji oraz średni współczynnik autokonsumpcji
energii elektrycznej w Polsce w okresie I półrocze 2013 – IV kwartał 2015
Rok
I półrocze 2013
I półrocze 2014
II półrocze 2014
III kwartał 2015
IV kwartał 2015

Średnia moc mikroinstalacji
[kW]
6,18
5,58
4,92
7,36
7,46

Średni współczynnik
autokonsumpcji1) [%]
36,31
23,68
29,26
31,41
24,27

1) Pod pojęciem autokonsumpcji rozumie się „iloraz wolumenu energii elektrycznej wyprodukowanej
przez mikroinstalacje a zużytej na zapotrzebowania bieżącego oraz łącznego wolumenu energii elektrycznej wyprodukowanej, przez mikroinstalację” [Pejas, Bielecki 2017, s. 527].
Źródło: na podstawie Pejas, Bielecki 2017, s. 531.

Z informacji zawartych w tab. 1 wynika (biorąc pod uwagę moc mikroinstalacji),
że średni współczynnik autokonsumpcji wyprodukowanej energii z mikroinstalacji
wynosi ok. 30%. Warto zwrócić uwagę na rozwój energetyki prosumenckiej w Niemczech, gdzie podstawowy trzon tej energetyki stanowią spółdzielnie [Spółdzielnie
energetyczne... 2014, ss. 24–27].

3. Zewnętrzne czynniki wpływające na efektywność
funkcjonowania paneli fotowoltaicznych
3.1. Czynniki klimatyczne
Ilość energii pozyskiwanej ze słońca w Polsce w oparciu na panelach fotowoltaicznych jest wypadkową wielu zmiennych. Do nich zaliczamy usłonecznienie, położenie
geograficzne, zacienienia, nadążne systemy (zastosowanie trackerów – tracker solar13
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ny jest urządzeniem, dzięki któremu systemy fotowoltaiczne podążają za faktycznym,
najmocniejszym w danym momencie poziomem promieniowania słonecznego),
temperaturę otoczenia, zmiany klimatyczne.
Według słownika meteorologicznego „Usłonecznienie rzeczywiste to liczba godzin, podczas których tarcza słoneczna nie jest zasłonięta przez chmury, czyli czas
występowania promieniowania bezpośredniego” [Niedźwiedź 2003]. Do pomiaru
usłonecznienia służy przyrząd zwany heliografem [Matuszko 2011, ss. 27– 30].
Stopień usłonecznienia na terenie Polski przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Usłonecznienie – średnie roczne sumy (godziny)

Źródło: Atlas klimatu Polski, pod red. H. Lorenc, IMGW, s. 21.

Kolejnym czynnikiem decydującym o ilości energii słonecznej otrzymywanej z PV
jest zjawisko zacienienia. Zacienienie może być spowodowane przez sąsiednie budynki [Chwieduk 2004, ss. 18–22], zachmurzenie, odgromniki, korony drzew, śnieg,
14

zabrudzenia ogniw PV, wywietrzniki, kominy, anteny dachowe, itp. [Schwarz, Bursian
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2013, ss. 42–48]. Powyższe czynniki wpływają na to, że słabnie wówczas intensywność promieniowania [Kazimierski 2011, ss. 5–15]. Ponadto należy zwrócić uwagę, że
na usłonecznienie wpływa aglomeracja, zanieczyszczone powietrze, mgły oraz zamglenia [Fortuniak 1994, ss. 169–183].
3.2 Techniczne czynniki instalacji wpływające na efektywność funkcjonowania
paneli słonecznych
Aby w dostatecznie dużym stopniu wykorzystać energię słoneczną wprowadza się
panele, które podążają za słońcem. Mówi się wówczas o tzw. „systemach nadążnych”.
Duże panele zainstalowane na tzw. trackerach obracają się, podążając za słońcem
[Panele podążające... 2015, ss. 22–25]. Ilość energii wyprodukowanej w systemach nadążnych w ciągu roku jest o ok. 27,5% większa niż w systemie stałego zamocowania.
Mówimy tutaj o tzw. uzysku energetycznym w skali roku. Jednakże znacząco wzrasta
koszt instalacji dla systemów nadążnych.
Efektywność wykorzystania na potrzeby własne energii elektrycznej zależy od:
•

kąta nachylenia połaci dachowych,

•

możliwości gromadzenia energii,

•

kąta ustawienia paneli PV,

•

współczynnika sprawności.

Ogniwa fotowoltaiczne mogą być wykorzystane na połaciach dachów, na otwartej powierzchni ziemi, a także w postaci dachówek [Aspekty ekonomiczne... 2014,
ss. 42–43].
Tabela 2. Miesięczna produkcja energii elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego
o mocy 21 kW (kWh)
I

II

72

75

III

IV

V

1335 1329 1840

VI
1477

VII

VIII

IX

X

XI

XII Razem

2133 1869 1683 1061 352 146 13372

Źródło: Gradziuk 2012, s. 21.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że w polskiej przestrzeni geograficznej występuje zróżnicowany uzysk energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach.
Panele fotowoltaiczne ulegają „starzeniu się” wraz ze wzrostem okresu ich eksploatacji. Badania wykazały zmienne tempo starzenia się instalacji PV. Przewiduje się, że
w ostatnim okresie jej eksploatacji sprawność paneli PV wyniesie ok. 85%. Po zakończeniu eksploatacji ogniw PV i urządzeń towarzyszących zachodzić będzie zrecykli-
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nowanie tych urządzeń. Wiadomym jest, że w wyniku recyklingu odzyskujemy wiele
cennych surowców, jak: krzem, szkło (krzem czysty) [Krzywda, Jurasz 2014b, ss. 38–
–41]. Dotychczas opracowane zostały ogniwa I, II i III generacji. Trwają dalsze prace
nad ogniwami o większej sprawności [Szlachta, Chrobak 2013, ss. 56–59; Klugmann-Radziemska 2014, ss. 40–42]. Ceny modułów fotowoltaicznych (PV) systematycznie
spadają w wyniku działania konkurencji międzynarodowej, spadają także ceny materiałów, z których są zbudowane.
Biorąc powyższe pod uwagę, widzimy, że będzie stopniowo wzrastał udział energii
słonecznej. Jak każde urządzenie, także i urządzenia fotowoltaiczne narażone jest na różnego rodzaju zdarzenia losowe. Aby choćby w części zrekompensować straty w urządzeniach fotowoltaicznych, koniecznością staje się objęcie ich ochroną ubezpieczeniową.

4. Czynniki wpływające na efektywność ekonomiczną
instalacji PV
4.1. Wykorzystanie energii elektrycznej z PV przez gospodarstwa domowe
Określenie rzeczywistego stopień wykorzystania instalacji PV przez określone gospodarstwo domowe jest możliwe poprzez analizę odczytów z licznika dwukierunkowego.
Niestety ilość instalacji PV jest niewielka, stąd występują trudności w ustaleniu stopnia
konsumpcji energii elektrycznej na cele własne. W tym miejscu zwróćmy uwagę na
czynniki różnicujące potrzeby własne w zakresie konsumpcji energii elektrycznej przez
gospodarstwa domowe. Jest to ważne dla ustalenia części energii elektrycznej z instalacji PV odprowadzonej do sieci dystrybucyjnych.
O potrzebach własnych w zakresie konsumpcji energii elektrycznej decydują
m.in. takie czynniki, jak:
•

moc i liczba odbiorników prądu elektrycznego (pralki, lodówki, sprzęt RTV,
kuchenki elektryczne, piece gazowe, piekarniki elektryczne, suszarki, żarówki
oświetleniowe itp.).

•

częstotliwość korzystania w ciągu doby z w/w urządzeń ,

•

stan świadomości w zakresie gospodarstwa domowego w zakresie wydatków ponoszonych za energię elektryczną,
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•

zamożność (dochody) gospodarstwa domowego,

•

okresy obecności i nieobecności w ciągu doby mieszkańców budynku mieszkalnego.
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Stawiamy tutaj tezę, że każde gospodarstwo domowe posiada własny, indywidualny (rewir) rytm funkcjonowania. To z kolei powoduje, że stopień wykorzystania instalacji PV w ciągu roku jest zróżnicowany.
Aby lepiej wykorzystać energię z PV, wskazanym jest, aby największe obciążenie
występowało w godzinach 11.00–15.00. (Dla gospodarstw domowych przez wykonywanie takich czynności jak: pranie, gotowanie, prasowanie, suszenie, itp., następuje
maksymalne uruchomienie odbiorników prądu elektrycznego).
Należy podkreślić, że zainstalowanie urządzeń PV w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym może nastręczać trudności technicznych.
Do trudności technicznych możemy zaliczyć m.in.:
•

umocowanie ogniw PV na dachach,

•

umieszczenie falownika i urządzeń zabezpieczających,

•

przeprowadzenie wewnątrz budynku przewodów elektrycznych i podłączenie ich do sieci dystrybucyjnej,

•

zainstalowanie licznika dwukierunkowego.

Możemy zauważyć, że dotychczas istniejące rozwiązania projektowe w budownictwie mieszkaniowym nie przewidywały, że w przyszłości nastąpi zainstalowanie
instalacji PV. Powyższe trudności mogą oddziaływać na wzrost kosztów instalacji PV.
4.2. Uwarunkowania ekonomiczne instalacji PV
Pierwsze studia nad efektywnością ekonomiczną PV wykazały, że:
•

inwestycja jest nierentowna, gdy całość wyprodukowanej energii sprzedawana jest na zewnątrz;

•

inwestycja jest rentowna, gdy wyprodukowana jest na własne potrzeby, a jej
nadwyżki sprzedawane są do sieci (energetycznej) dystrybucyjnej [Pstraś
2013];

•

efektywność ekonomiczna uzależniona jest od cen energii sprzedawanej i zakupywanej;

•

inwestycje są opłacalne, jeśli dotacja do ich zakupu i instalacji wynosi co najmniej 50% całości kosztów [Gradziuk 2012, s. 22];

•

występuje nierównomierne traktowanie pod względem stosowanych stóp
dyskontowych korzystających z tzw. stóp gwarantowanych (FIT) dla prosumentów i dla systemu aukcyjnego [Bolesta 2015, s. 9].

Już w 2008 r. obowiązujące przepisy prawa przewidywały uzyskanie publicznej
pomocy przy inwestycjach związanych z OZE [Głów, Kurz 2013, ss. 275–281]. Była
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również przewidziana pomoc, w postaci kredytów preferencyjnych lub pożyczek
(§2 p.2, 3 i 5) na zakup urządzenia fotowoltaicznego §2 p.1 pp9. W myśl Rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2008 r., do kosztów inwestycji zaliczono m.in. prace projektowe,
roboty budowlane związane z instalacją.
W latach 2015–2016 dotacja do produkcji energii elektrycznej wyniosła 40%. Oferowano kredyt o oprocentowaniu 1% w skali roku, udzielany na 15 lat.
Art. 41 p. 15 ustawy o OZE mówi, że sprzedawca zobowiązany jest do zakupu
energii elektrycznej nowobudowanych instalacji odnawialnych źródeł energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy 3–10 kW włącznie po określonej stałej cenie
jednostkowej, która w przypadku PV wynosi 0,65 zł za 1 kWh. W art. 41 p.10 analogicznie dla mikroinstalacji do 3 kW cena jednostkowa wynosi 0,75 zł za 1kWh.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 22 czerwca
2016 r. obowiązek rozliczania wprowadzonej do sieci energii powstaje „od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i trwa
przez okres kolejnych 15 lat ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.”. Przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii rozumie się
„dzień, w którym energia elektryczna została wprowadzona do sieci dystrybucyjnej”.
W biuletynach informacyjnych reklamujących urządzenia PV wykazuje się następujące parametry [Zestawienie paneli..., 2014, ss. 42–45]:
•

utrzymanie 80% mocy przez 25 lat,

•

10 lat gwarancji dla mocy 90%,

•

10 lat gwarancji na produkt,

•

sprawność max. 98%5,

•

stopień odzysku do recyklingu 98% [Krzywda, Jurasz 2014a, s. 40],

•

roczny spadek sprawności modułów PV o ok. 0,7% [Krzywda, Jurasz 2014a,
s. 24],

•

optymalny kąt nachylenia 35º–45º ogniw PV [Pochylenie i kierunek... 2013,
ss. 34–35].

W świetle danych z 2013 r. struktura kosztów małych instalacji PV ulega zmianom
[Szymański 2013, s. 31]. Badanie wykazało, że im większa moc instalacji, tym bardziej
koszt 1 kW maleje. Możemy założyć, że dla przeciętnej rodziny koszt instalacji o mocy
5 kW wynosi ok. 30 000 zł czyli 1 kW mocy kosztuje 6000 zł.

5
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 od pojęciem stopnia sprawności ogniw PV rozumieć będziemy zdolność do konwersji promieniowania
P
słonecznego na prąd elektryczny.
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5. Kalkulacje opłacalności PV. Studium przypadku
Pierwsze próby opłacalności instalacji PV przeprowadzono już w 2012 r. Przeprowadzone kalkulacje ekonomicznej efektywności PV w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Dydaktycznym Zwierzyniec – Biały Słup wykazały, że NPV(i)>0, dopiero przy dotacji pow. 50% kosztów kwalifikowanych [Gradziuk 2013, s. 32]. Uzyskuje się wówczas
NPV(i)=0 dla i =9,3%. Na skutek starzenia się maleje sprawność techniczna PV. Załóżmy, że sprawność techniczna w umownie przyjętych przedziałach czasu eksploatacji
jest następująca:

Obliczmy skorygowany współczynnik z uwzględnieniem sprawności ogniw PV.
Roczna stopa procentowa i = 0,025. Obecna wartość całości przychodów wyniesie:

gdzie
gdyby w całym okresie sprawność PV nie ulegała obniżeniu, wówczas współczynnik
korygujący wyniósłby:

Zatem współczynnik utraty przychodu z produkcji energii wynosi :
dla całego okresu eksploatacji.
Wiadomym jest, że nasłonecznienie w Polsce jest zróżnicowane w każdym miesiącu i położeniu geograficznym. Gdyby znana była comiesięczna ilość wyprodukowanej energii w watach, wówczas wzór na obliczenie obecnej wartości, przy ustalonej
cenie p zł w ciągu 30 lat i = 0,025, byłby następujący:
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gdzie ai = wartość wyprodukowanej energii w watach

Na koniec okresu eksploatacji PV zajdzie potrzeba rozmontowania instalacji
i poddania jej recyklingowi. Przyjmiemy założenie, że koszty rozmontowania i recyklingu PV wyniosą 2% rocznego przeciętnego przychodu. Koszt recyklingu i rozbiórki
wyniesie:

gdzie k – przeciętny roczny przychód
Instalacja PV wymaga obsługi serwisowej przez fachowców. Załóżmy, że koszty
serwisu wynoszą 0,5% przychodów rocznych przeciętnych dokonywanych co 2 lata
na początku okresu. Jeśli n=30 i=0,025 przeciętny przychód z fotowoltaiki wyniesie
k zł łatwo obliczyć, że obecna wartość tej obsługi z całego okresu eksploatacji wyniesie po 10-letnim okresie gwarancyjnym:

jeśli k = 2546 to koszt serwisowania wyniesie ok. 784,6 zł, gdzie

Obliczenie raty kredytu i kosztu kredytu
Przyjmujemy założenia: kredyt na PV w wysokości 30 000, oprocentowany 1% w skali
roku, udzielony na 15 lat. Obliczmy ratę kredytu i jego koszt.
Rozwiązanie
1°
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gdzie 			

2° Przypadek, gdy prosument (osoba) otrzymuje dotację w wysokości 40% kosztów instalacji, rata wyniesie:

Udzielenie dotacji w zdecydowany sposób zmniejsza wysokość raty spłaty kredytu.
3° Obliczenia kosztu kredytu:
dla 1°

			

2°				

(bez dotacji))
(z dotacją 40%)

Widzimy, że dotacja zmniejsza koszt kredytu.
4° Jeśli udzielana dotacja traktowana jest jako przychód prosumenta, obciążona
jest podatkiem VAT = 23%6, zatem:
Ze względu na zagrożenia naturalne np. gradobicie o gradzinach o średnicy pow.
2 cm, huragany, pożary, drgania sejsmiczne i parasejsmiczne, powodzie, zachodzi potrzeba objęcia instalacji PV ochroną ubezpieczeniową [Kurowski 2013, ss. 20–21].
Załóżmy, że stopa składki wynosi 1‰ kosztu instalacji (sumy ubezpieczenia)
okres eksploatacji PV 30 lat, obecna wartość kosztów ochrony ubezpieczeniowej wyniesie, gdy i=0,025

6

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.
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Oszacujmy obecnie roczny przychód w zł wyprodukowanej energii elektrycznej.
Przyjmijmy założenie, że instalacja o mocy 4500kW generuje prąd w wysokości
3800kW rocznie. Stąd obecna wartość:

Podsumowując, obliczmy łączny koszt instalowania i obecną wartość kosztów
utrzymania instalacji w całym okresie jej eksploatacji:
koszt zainstalowania (z 40% dotacją)
koszt ubezpieczenia			

= 18000

Współczynnik

= 627,90

auto konsumpcji 30%

koszt kredytu				= 1473,30
koszt serwisowania			

= 748,6

koszt podatku VAT			

= 2760

Razem				= 23609,0
Po ilu latach zwróci się koszt?

Z otrzymanych obliczeń wynika, że po ok. 13–14 latach zwrócą się poniesione nakłady i koszty utrzymania instalacji PV.
Gdyby ceny energii wzrosły, wówczas czas zwrotu ulega skróceniu.

Uwagi końcowe
Dokonany przegląd fotowoltaiki i charakterystyka programu Prosument nie wyczerpują złożoności zagadnienia. Otrzymane wyniki badania opłacalności tego programu
– jak łatwo zauważyć – uwzględniają zaledwie kilka okoliczności i przyjętych założeń.
O opłacalności tego typu przedsięwzięcia w szczególności decydują wysokość kredytu, jego parametry, ceny energii elektrycznej. Uzyskane wyniki badań potwierdzają
wcześniej prowadzone obliczenia opłacalności instalacji PV [Brodzik 2012, s. 23]. Do22

datkowo zauważono, że:
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1° obciążenie otrzymanej dotacji podatkiem dochodowym zdecydowanie zwiększa koszt zainstalowania tej instalacji,
2° o wynikach decyduje roczna stopa procentowa przyjmowana w kalkulacji parametrów dla rent pewnych.
Przeprowadzone rozważania teoretyczne i analiza empiryczna pozwalają na
stwierdzenie, że zastosowanie podstaw matematyki finansowej do oceny ekonomicznej programu Prosument dla instalacji fotowoltaicznej (PV) stanowi istotne narzędzie
wspierające podejmowanie decyzji o jego wykorzystaniu. Natomiast ocena opłacalności programu Prosument nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy od wielu uwarunkowań, co może być tematem dalszych pogłębionych badań.
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Akty prawne
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz.
478 wraz z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 925).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2017 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 634).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 89
wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 713).
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Ekspansywność oraz restrykcyjność polityki
pieniężnej i fiskalnej a wzrost gospodarczy w Polsce1
Expansiveness and Restrictiveness of Monetary and Fiscal
Policy and Economic Growth in Poland
Abstract: The purpose of the article is to indicate periods of restrictive and expansive
monetary, fiscal and economic policy with respect to GDP growth in Poland. The research
area concerns fluctuations in economic growth over time of various options of economic
policy (divided into monetary and fiscal policies) in 2001-2017 in Poland. To achieve the
objective, Author used the methods for presenting and analyzing statistical data. We note
that during the economic slowdown (2001-2002), the financial crisis (2008-2009) and as
a consequence the crisis in public finance in Poland, an expansive fiscal policy prevailed. In
turn, in periods of higher GDP dynamics, a restrictive fiscal policy prevailed. On the other
hand, the central bank’s policy for the most part of the analyzed period was expansive
which could have a positive impact on GDP growth. The following research hypothesis
was verified in the article: the fiscal and monetary policy had a significant influence on the
economy in Poland in the discussed period.
Key words: expansiveness, restrictiveness, fiscal policy, monetary policy, economic
growth

Wprowadzenie
Praca dotyczy wahań wzrostu gospodarczego w Polsce w czasie różnych opcji polityki gospodarczej, rozumianej jako składowa polityki pieniężnej i fiskalnej w latach
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2001–2017. Badanie oparto na wskazaniu okresów restrykcyjnej i ekspansywnej polityki pieniężnej, fiskalnej i gospodarczej, a następnie na tym tle przedstawiono dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. Strategie władz monetarnych i fiskalnych
– restrykcyjna i ekspansywna – były rozpatrywane np. przez A. Blinder [1983], a potem H. Bennett i N. Loayza [2001] w kontekście gry monetarno-fiskalnej, w rezultacie
której niezależne decyzje władz gospodarczych mogą prowadzić do równowagi Nasha, chociaż nieoptymalnej w sensie Pareto, to jednak stanowi to argument za koordynacją omawianych polityk. Z kolei J. Libich i in. [2014] zajęli się porównaniem
wybranych krajów w kontekście przywództwa monetarnego czy fiskalnego. Biorąc
pod uwagę różne strategie banku centralnego i rządu oraz grę monetarno-fiskalną
władz gospodarczych, przedstawiono czynniki makro i mikroekonomiczne, które
miały wpływ na decyzje gospodarcze banku centralnego i rządu. Celem artykułu jest
wskazanie okresów restrykcyjnej i ekspansywnej polityki pieniężnej, fiskalnej i gospodarczej w odniesieniu do dynamiki PKB w Polsce. Do osiągnięcia celu wykorzystano metody prezentacji i analizy danych statystycznych. W artykule zweryfikowano
następującą hipotezę badawczą: polityka fiskalna i monetarna w istotnym stopniu
oddziaływały na gospodarkę w Polsce w omawianym okresie.

Przegląd literatury
Keynesiści przedstawiali oddziaływanie polityki fiskalnej i pieniężnej na gospodarkę
za pomocą prostego modelu IS-LM. Ekspansywność czy restrykcyjność obu polityk
wyrażano w tym modelu poprzez odpowiednie przesunięcie krzywych. Płaska krzywa LM i stroma IS to założenia ortodoksyjnego podejścia keynesowskiego – w tym
wariancie polityka fiskalna była skuteczniejsza. Z kolei preferowanie ekspansywnej
polityki fiskalnej wiązało się z odejściem od klasycznej teorii finansów publicznych
– utożsamianej z popieraną przez ekonomistów klasyczną zasadą zrównoważonego
budżetu. Keynesiści uważali, że ekspansywna polityka fiskalna i często związany z nią
deficyt budżetowy pozwala przeciwdziałać krótkookresowym spadkom aktywności
gospodarczej, a dodatkowe wydatki poprzez efekty mnożnikowe przyczyniają się do
wzrostu zatrudnienia i produktu [Snowdon, Vane, Wynarczyk 1996, ss. 105–106; Kiedrowska, Marszałek 2003, ss. 73–74].
I. Woroniecka-Leciejewicz [2013] przeprowadziła badanie interakcji decyzyjnych
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i wzajemnych uwarunkowań między władzami monetarnymi i fiskalnymi na podsta-
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wie badań symulacyjnych z wykorzystaniem gry fiskalno-monetarnej, w której strategie polityki fiskalnej i pieniężnej są różne pod względem restrykcyjności czy ekspansywności. Analizując grę, przyjęto pewne założenia, zakładając, że wzrost stopy
procentowej ceteris paribus wywołuje spadek tempa wzrostu gospodarczego i ograniczenie inflacji; oraz wzrost deficytu budżetowego ceteris paribus przyczynia się do
wzrostu inflacji (związek deficytu budżetowego z inflacją szeroko omawiają m.in.:
Sargent, Wallace [1981], L. Catao, M. Terrones [2003]; J. Bauc, M. Belka, A. Czyżewski,
A. Wojtyna [1996]). Przyjęto również założenie, że wzrost deficytu budżetowego ceteris paribus powoduje zwiększenie tempa wzrostu PKB. Takie wnioski prezentują przedstawiciele szkoły keynesowskiej, m.in. J.M. Keynes [1936], J.R. Hicks [1937], twierdząc,
że zazwyczaj deficyt i dług publiczny prowadzą do wzrostu produkcji [Misztal 2011,
s. 101]. Ponadto skupiono się na dwóch wariantach: pierwszym przypadku, kiedy
władze monetarne dążą do minimalizacji inflacji, a fiskalne do maksymalizacji tempa
wzrostu PKB oraz drugim przypadku, kiedy władze monetarne i fiskalne wyznaczają własne cele, które chcą osiągnąć, określając pożądany cel inflacyjny i planowaną
dynamikę PKB. Zastosowana w badaniu funkcja logistyczna do wskazania zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i inflacją a instrumentami polityki fiskalnej
i monetarnej pozwoliła na zauważenie, że możliwości obniżania inflacji przez stosowanie coraz bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej są ograniczone, podobnie jak
możliwości pobudzania wzrostu gospodarczego przez coraz bardziej ekspansywną
politykę fiskalną. Zauważono, że wpływ instrumentu fiskalnego (tj. deficytu budżetowego) na wzrost tempa PKB może charakteryzować rosnąca funkcja logarytmiczna, ale do pewnego przedziału wahań wartości instrumentu. Zarówno coraz bardziej
ekspansywna polityka fiskalna ogranicza pobudzanie wzrostu gospodarczego, jak
i coraz bardziej restrykcyjna polityka fiskalna ma ograniczone możliwości wpływu na
dynamikę produkcji. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oddziaływania deficytu budżetowego na inflację. Z kolei wraz ze wzrostem stopy procentowej następuje zmniejszenie tempa wzrostu PKB z maksymalnego –przy skrajnie ekspansywnej
polityce pieniężnej – do najniższego, gdy stopa procentowa osiąga skrajnie wysoki
poziom. Analogicznie wraz ze wzrostem stopy procentowej następuje ograniczenie
inflacji – ze skrajnie wysokiego poziomu przy skrajnie ekspansywnej polityce pieniężnej do ekstremalnie niskiego przy skrajnie restrykcyjnej polityce pieniężnej [Woroniecka-Leciejewicz 2013].
Woroniecka-Leciejewicz [2015] przeprowadziła również analizę oddziaływania
instrumentów policy mix na gospodarkę [Stawska 2014], wykorzystując dynamiczny
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model makroekonomiczny i powołując się między innymi na badania W.D. Nordhaus
[1994]. W pracy tej instrumenty polityki monetarnej – realna stopa procentowa oraz
polityki fiskalnej – deficyt budżetowy w relacji do PKB wpływają na gospodarkę,
w tym na tempo wzrostu PKB i inflację (np. model IS-LM) [Hall, Taylor 2009]. Ponadto na prezentowanym dynamicznym modelu makroekonomicznym przeprowadzono symulacje dla dwóch wariantów policy mix: ekspansywnego i restrykcyjnego.
W modelu założono, że władze gospodarcze dążą do minimalizacji odchyleń – odpowiednio wzrostu PKB i inflacji – od wartości pożądanych. Przyjęto zatem, że dla
każdej strategii monetarnej władze fiskalne wybierają optymalną strategię fiskalną,
minimalizując kwadrat odchylenia wzrostu PKB od wartości pożądanej; z kolei władze
monetarne dla każdej strategii fiskalnej wybierają optymalną strategię monetarną,
minimalizując kwadrat odchylenia inflacji od wartości pożądanej czyli celu inflacyjnego. Wykonane symulacje przedstawiają obserwowane w czasie efekty, wywołane
zmianą nastawienia polityki makroekonomicznej na bardziej ekspansywną bądź restrykcyjną. Stopień ekspansywności/restrykcyjności polityki monetarnej, opisywany przez realną stopę procentową, przyjęto dla wariantu polityki ekspansywnej na
poziomie 1,5 punktu procentowego poniżej stopy neutralnej, z kolei dla wariantu
polityki restrykcyjnej na poziomie 1,5 punktu procentowego powyżej wartości neutralnej. Stopień ekspansywności/restrykcyjności polityki fiskalnej, charakteryzowany
przez poziom deficytu budżetowego w relacji do PKB, ustalono na poziomie 4% wartości PKB dla polityki ekspansywnej, zaś dla polityki restrykcyjnej na poziomie -1%
(czyli 1% nadwyżki budżetu państwa). W rezultacie następuje osiągnięcie nowego
stanu równowagi na rynku produktu i rynku pieniądza, a wyniki symulacji pozwalają
zaobserwować w jakim kierunku i w jakim stopniu zmieniały się główne zmienne tj.
produkcja, inwestycje, konsumpcja, finanse publiczne i inflacja.

Badanie restrykcyjności i ekspansywności polityki
pieniężnej i fiskalnej a wzrost gospodarczy w Polsce
Niniejsze badanie oparto na metodzie wykorzystanej przez Czyżewskiego i Kułyk,
jak również przez innych autorów m.in. przez B. Kopeć [2015]. Obszar badań dotyczy
wahań wzrostu gospodarczego w czasie różnych opcji polityki gospodarczej (dzielonej na politykę monetarną i fiskalną) w latach 2001–2017. W celu ustalenia domi30

nującej opcji polityki gospodarczej wykorzystano model wahadła, w którym polityka
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gospodarcza była postrzegana jako syntetyczny wskaźnik wypadkowej polityk fiskalnej i monetarnej. W pracy jako instrument polityki monetarnej (prowadzonej przez
bank centralny) wykorzystano nominalną długoterminową stopę procentową, a jako
instrument polityki fiskalnej (prowadzonej przez rząd) deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (General Government – GG) w relacji do PKB. Dla polityki
monetarnej wyliczono standaryzowany wskaźnik długoterminowej stopy procentowej, a dla polityki fiskalnej standaryzowany wskaźnik GG deficytu w relacji do PKB. Do
wyznaczenia wskaźników standaryzowanych obliczono średnią arytmetyczną oraz
odchylenie standardowe, zarówno dla stopy procentowej, jak i dla deficytu budżetowego. W przypadku gdy standaryzowany wskaźnik długoterminowej stopy procentowej jest dodatni, wtedy mówimy o restrykcyjnym charakterze polityki monetarnej
(gdyż stopy procentowe wzrosły) a gdy jest ujemny, wtedy polityka monetarna ma
charakter ekspansywny (stopy procentowe zmalały w stosunku do poprzedniego
okresu). Natomiast gdy standaryzowany wskaźnik deficytu budżetowego jest dodatni, wtedy rząd prowadzi ekspansywną politykę fiskalną (ponieważ deficyt wzrósł).
a gdy jest ujemny – rząd prowadzi restrykcyjną politykę fiskalną (ponieważ deficyt
zmalał w stosunku do poprzedniego okresu). Ze względu na wysoką częstotliwość
zmian na rynkach finansowych w ostatnich dekadach, zdecydowano się na wykorzystanie w badaniu 3-letniego cyklu koniunkturalnego (opartego na krótkich cyklach
Kitchina). Określając kierunek polityki gospodarczej, zastosowano wypadkową opcji
stosowanych w polityce pieniężnej i fiskalnej.
W tabeli 1 zaprezentowano kierunki polityki pieniężnej i fiskalnej na tle polityki
gospodarczej opracowane w publikacji B. Kopeć [2015] w latach 1994–2002. Zauważamy, że polityka pieniężna w latach 1994–2001 była ekspansywna przy również ekspansywnej polityce fiskalnej z wyjątkiem okresu 1997–1999 (kiedy rząd postanowił
stabilizować gospodarkę poprzez ograniczanie i redukcję deficytu budżetowego).
W tabeli 2 zaprezentowano wyniki dotyczące kierunku polityki fiskalnej w latach
2001–2017. Zauważamy, że rozpoczęty w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2001–2002 wzrost GG deficytu budżetowego wynikał z ekspansywnej polityki fiskalnej, której kierunek zmienił się dopiero w 2005 roku na restrykcyjny. Z kolei
ekspansywność polityki fiskalnej w latach 2002–2004 mogła wynikać z konieczności
zwiększenia wydatków publicznych w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze
w Polsce w latach 2001–2002. W 2004 roku ekspansywność polityki fiskalnej miała
swoje podłoże we wzroście wydatków budżetowych związanych z akcesją Polski do
Unii Europejskiej. W odpowiedzi na uzyskanie korzystnych wskaźników makroeko-
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nomicznych w latach 2005–2007, władze fiskalne zdecydowały się na ograniczanie
deficytu budżetowego, stąd w okresie omawianych 3 lat zmieniono kierunek polityki
fiskalnej na restrykcyjny.
Lata 2008–2010 to okres kryzysu finansowego 2008–2009, który przyczynił się do
pogorszenia wskaźników gospodarczych, do słabszej kondycji finansowej i rozwojowej przedsiębiorstw i niższych wpływów budżetowych oraz do wzrostu deficytu budżetowego, a tym samym do wzrostu ekspansywności polityki fiskalnej [Konstanciak
2011, ss. 58–59].
Tabela 1. Kierunki polityki pieniężnej, fiskalnej i gospodarczej w latach 1994–2002
Lata

Kierunek polityki
fiskalnej

Kierunek polityki
pieniężnej

Kierunek polityki
gospodarczej

ekspansywna

ekspansywna

ekspansywna

restrykcyjna

ekspansywna

restrykcyjna

ekspansywna

ekspansywna

ekspansywna

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Źródło: Kopeć 2015.

W związku z nałożeniem na Polskę w 2009 roku procedury nadmiernego deficytu
(określonej w art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w Protokole nr
12 do tego Traktatu) władze fiskalne w celu stabilizacji sytuacji finansów publicznych
zdecydowały się na prowadzenie restrykcyjnej polityki fiskalnej w latach 2011–2016.
Procedurę nadmiernego deficytu zniesiono w 2015 roku. Zauważamy, że w omawianym okresie 2001–2017 rząd decydował się na ekspansywną politykę fiskalną w czasie zaburzeń na rynkach finansowych i spowolnienia gospodarczego, co często skutkowało podwyższonymi wskaźnikami deficytu budżetowego, a następnie prowadził
restrykcyjną politykę fiskalną, ograniczając deficyt budżetowy.
W tabeli 3 zaprezentowano wyniki dotyczące kierunku polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP w Polsce w latach 2001–2017. W latach 2002–2007 oraz w latach
2011–2016 bank centralny w Polsce prowadził ekspansywną politykę pieniężną, co
zapewne wynika ze stabilności cen w długim terminie. Jedynie w latach 2008–2010
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NBP zdecydował się na prowadzenie restrykcyjnej polityki pieniężnej, co może mieć
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uzasadnienie w kryzysie finansowym, który był przyczyną wahań na rynkach finansowych, wpłynął na stan finansów publicznych, a także niekorzystnie oddziaływał na
stabilność cen w gospodarce.
Tabela 2. Kierunek polityki fiskalnej w Polsce w latach 2002–2016
Lata

GG
deficyt
budżetowy w [%]

Roczna
względna
zmiana
deficytu

Standaryzowany wskaźnik
zmiany deficytu

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-4,78
-4,85
-6,08
-5,04
-3,96
-3,56
-1,85
-3,6
-7,25
-7,34
-4,83
-3,71
-4,11
-3,59
-2,64
-2,47
-1,70

0,0146444
0,2536082
-0,1710526
-0,2142857
-0,1010101
-0,4803371
0,9459459
1,0138889
0,0124138
-0,3419619
-0,2318841
0,1078167
-0,1265207
-0,264624
-0,0643939
-0,3117409

0,029633747
0,614261293
-0,424675766
-0,530445933
-0,25331602
-1,181343239
2,30807235
2,474295435
0,024176664
-0,842806874
-0,573500455
0,257580852
-0,315727908
-0,65359894
-0,163734216
-0,76887099

Polityka
fiskalna
w określonych
latach

Restrykcyjność/
Ekspansywność
polityki fiskalnej

0,073073

ekspansywna

-0,65504

restrykcyjna

1,602181

ekspansywna

-0,38624

restrykcyjna

-0,37769

restrykcyjna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do,
dostęp: 07.05.2018.

W tabeli 4 na podstawie standaryzowanych wskaźników polityki fiskalnej i pieniężnej obliczono różnicę pomiędzy nimi (polityka monetarna minus polityka fiskalna) i wskazano tym samym na opcję polityki gospodarczej. Ujemna wartość różnicy
oznacza ekspansywną politykę gospodarczą, a wartość dodatnia oznacza restrykcyjną politykę gospodarczą.
Polityka gospodarcza jako całość była ekspansywna w okresach spowolnień gospodarczych i kryzysu finansowego, z kolei restrykcyjna w okresach po kryzysie finansowym czy po spowolnieniu gospodarczym. Wydaje się, że omawianym okresie
dominującą polityką władz gospodarczych była polityka fiskalna. Należy również
podkreślić, że w niektórych okresach polityki mogły się wzajemnie znosić, co ozna-
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cza, że gdy jedna z nich miała charakter restrykcyjny, druga wykazywała ekspansywność.
Na wykresie 1 zaprezentowano dane dotyczące dynamiki PKB oraz zmiennych
z zakresu polityki pieniężnej (długoterminowa stopa procentowa) i polityki fiskalnej
(GG deficyt budżetowy).
Zauważamy, że w latach 2002–2004 w okresie ekspansywnej polityki gospodarczej
dynamika PKB zaczęła rosnąć począwszy od 2003 r., z kolei w latach 2005–2007 w czasie restrykcyjnej polityki gospodarczej dynamika PKB była już relatywnie wysoka.
Tabela 3. Kierunek polityki pieniężnej w Polsce w latach 2002–2016
Lata

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

RestrykcyjDługoter- Roczna względ- Standaryzowa- Polityka
ny wskaźnik pieniężna ność/Ekspanminowa na zmiana dłuzmiany stopy w okreś- sywność polinominal- goterminowej
lonych tyki pieniężnej
procentowej
stopy procenna stopa
latach
towej
procentowa [%]
10,68
7,36
-0,310861423
-1,66956
5,78
-0,214673913
-1,03919
-0,35705
ekspansywna
6,9
0,193771626
1,637586
5,22
-0,243478261
-1,22796
5,23
0,001915709
0,380247
-0,05558
ekspansywna
5,48
0,047801147
0,680959
6,07
0,107664234
1,073276
6,12
0,008237232
0,421675
0,499519
restrykcyjna
5,78
-0,055555556
0,003605
5,96
0,031141869
0,571782
5
-0,161073826
-0,68792
-0,33994
ekspansywna
4,03
-0,194
-0,9037
3,52
-0,126550868
-0,46167
2,7
-0,232954545
-1,15899
-0,14257
ekspansywna
3,04
0,125925926
1,192955
3,42
0,125
1,186887

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do,
dostęp: 07.05.2018.

Lata 2008–2010 to okres ekspansywnej polityki gospodarczej i niższego PKB
w porównaniu do wcześniejszych trzech lat. W rezultacie w latach 2011–2016 dominowała restrykcyjna polityka gospodarcza na tle relatywnie umiarkowanego wzrostu
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Tabela 4. Kierunek polityki gospodarczej w Polsce w latach 2002–2016
Lata
2002-2004
2005-2007
2008-2010
2011-2013
2014-2016

Polityka
fiskalna
0,073073
(ekspansywna)
-0,65504
(restrykcyjna)
1,602181
(ekspansywna)
-0,38624
(restrykcyjna)
-0,37769
(restrykcyjna)

Polityka
pieniężna

Ekspansywność/
Polityka
Restrykcyjność polityki
gospodarcza
gospodarczej

-0,35705
-0,430125674
(ekspansywna)
-0,05558
0,59945125
(ekspansywna)
0,499519
-1,102662833
(restrykcyjna)
-0,33994
0,046298196
(ekspansywna)
-0,14257
0,235119816
(ekspansywna)

ekspansywna
restrykcyjna
ekspansywna
restrykcyjna
restrykcyjna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Wykres 1. Wykres długoterminowej stopy procentowej, GG deficytu budżetowego
oraz dynamiki PKB w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Zakończenie
W literaturze ekonomii często podkreśla się, że korzystna dla gospodarki jest kombinacja restrykcyjnej polityki fiskalnej i ekspansywnej polityki pieniężnej. Czasami

35

Joanna Stawska

jednak istnieje uzasadnienie dla prowadzenia ekspansywnej polityki fiskalnej, która przyczynia się do ograniczenia skutków recesji [Działo 2012, s. 36]. Na podstawie
analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule zauważono, że Polsce w omawianych
latach 2001–2017 dominującą opcją polityki gospodarczej była polityka fiskalna.
W Polsce w okresach niższej dynamiki PKB, tj. w czasie spowolnienia gospodarczego (2001–2002), kryzysu finansowego (2008–2009) jak również kryzysu finansów publicznych, dominowała ekspansywna polityka fiskalna. Z kolei restrykcyjna polityka
fiskalna przeważała w okresach relatywnie wyższej dynamiki PKB. Ponadto pozytywnie na dynamikę PKB mogła oddziaływać polityka pieniężna, która w przeważającej
części badanego okresu była ekspansywna. Zatem pozytywnie zweryfikowano postawioną w artykule hipotezę badawczą, że polityka fiskalna i monetarna w istotnym
stopniu oddziaływały na gospodarkę w Polsce w omawianym okresie. Oryginalność
analizy przeprowadzonej w tym artykule ma na celu podkreślenie znaczenia właściwego prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej oraz ich istotności w procesach
gospodarczych w badanym kraju. Wartościowe mogą być ustalenia, czy polityka gospodarcza w omawianym okresie była słuszna oraz że decyzje władz gospodarczych
oddziałują na sytuację gospodarczą w kraju, co jest istotne w kontekście podejmowania kolejnych decyzji.
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Wstęp
Tekst wprowadza w pojęcia konkurencyjności, innowacji i sposobów budowy przewagi konkurencyjnej. Przedstawia wyniki badań przeprowadzone wśród małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które skorzystały z funduszy unijnych przy wdrożeniu innowacji. Przebadanych zostało 210 przedsiębiorstw.
Celem naukowym było zbadanie wpływu wdrożonych innowacji finansowanych
ze środków unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach na konkurencyjność
tych przedsiębiorstw.
W badaniu zostały uwzględnione instrumenty konkurencji takie jak nowe produkty
w ofercie, metody produkcji czy świadczenia usług, jakość oferowanych produktów czy
usług, kształtowanie relacji z klientem, organizacja pracy. Został zbadany również wpływ
na koszty, udział w rynku, wartość marki, przychody ze sprzedaży i również zysk netto.
W postawionej hipotezie zakłada się wpływ zrealizowanych innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych na poszczególne instrumenty konkurencyjności w badanych przedsiębiorstwach
Przy wprowadzaniu inwestycji z funduszy unijnych zastosowane zostały definicje:
innowacji produktowych, innowacji procesowych, innowacji nietechnologicznych.
Wyniki badań zostały przedstawione ze względu na rodzaj wdrożonej innowacji
w przedsiębiorstwie.

Pojęcie konkurencyjności i innowacji
Konkurencyjnością nazywa się zdolność podmiotu do konkurowania. Jest to pojęcie
wieloznaczne i relatywne. Konkurencyjność jako kategoria teoretyczna wydaje się
niełatwa do zastosowania w badaniu realnie kształtujących się procesów gospodarczych, gdyż wymaga porównania z otoczeniem zewnętrznym, z obiektem konkurencyjnym. W polskiej i światowej literaturze ekonomicznej również trwa pewnego
rodzaju spór o zakres pojmowania tego pojęcia oraz dobór mierników oceny i warunków, które kształtują wzrost konkurencyjności. Zgodnie wskazuje się jednak na
potrzebę aktywnej polityki państwa mającej na celu poprawę konkurencyjności [Mączyńska 1997, ss. 53–55; Skawińska 2002, ss. 73–74].
Konkurencyjność przedsiębiorstwa to zdolność do projektowania, wytwarzania
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i sprzedawania towarów, których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne

Wpływ wdrożonych innowacji współfinansowanych z funduszy unijnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

od odpowiednich cech towarów oferowanych przez konkurentów [Flejterski 1984,
s. 391, cyt. za: Skawińska 2002].
Istnieje wiele definicji konkurencyjności przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw jest postrzegana jako proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swoich interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od pozostałych oferty pod
względem ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzje o zawarciu transakcji [Cyrkon 2000, s. 35].
Konkurencyjność przedsiębiorstw to rywalizacja i współpraca prowadząca do
poznawania zarówno istotnych technologii, jak i potrzeb oraz wymagań klientów
[Hampden-Turner, Trompenaars 2000, ss. 121–122].
Natomiast innowacja postrzegana jest przez autorów Paul Hildreth i Chris Kimble jako efekt wymiany między różnymi dziedzinami wiedzy, a później integracji
wiedzy w całkowicie nowy, odmienny sposób. W wyniku tej integracji powstają zupełnie nowe materiały, produkty, a także usługi i procesy w organizacji [Hildreth,
Kimble 2004, ss. 80–81].Według Joe Tidda i Johna Bessanta innowacja jest procesem
zmian, gdy możliwości są ponownie wykorzystane w nowych pomysłach, a następnie
w praktyce [Tidd, Bessant 2009, ss. 10–16].
W literaturze wymienia się następujące źródła konkurencyjności:
•

technologiczne: konkurencyjność firmy wynika z pierwszeństwa osiągniętego dzięki innowacyjności technologicznej,

•

produkcyjne: konkurencyjność firmy wynika z przywództwa kosztowego lub
wyższej jakości,

•

dystrybucyjne: konkurencyjność firmy wynika z niższego kosztu transportu
oraz lepszej obsługi nabywców,

•

marketingowe: konkurencyjność firmy wynika z lepszego rozpoznania potrzeb rynku i w efekcie lepszego dostosowania produktu oraz jego dystrybucji do tych potrzeb,

•

jakość zarządzania: fachowość zarządzania, talenty menedżerskie itp.,

•

wiedza i informacja: dużą rolę odgrywa zdobywanie wiedzy o procesie produkcji, produkcie itp.,

•

miejsce na rynku: znak firmowy, patenty, reputacja,

•

reakcja na zmiany i gospodarowanie czasem: zdolność do szybszego niż konkurenci reagowania na zmiany rynkowe [Brodowska-Szewczuk 2016, s. 10].

Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw według Eulalii Skawińskiej obejmuje
m.in. następujące elementy struktury:
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•

kapitał ludzki: jakość kadr marketingowych (logistyka, dystrybucja, sprzedaż), jakość kadr technicznych i finansowych, jakość kadr menedżerskich
(skłonność do ryzyka, przedsiębiorczość i zaangażowanie w sprawy jakości),
pracownicy (kwalifikacje, wydajność pracy, kreatywność),

•

zasoby fizyczne (jakość, substytucyjność, komplementarność, struktura): maszyny, urządzenia, środki transportu, infrastruktura informatyczna,

•

zasoby finansowe: rozmiar zysku, wartość aktywów netto, rentowność kapitałów własnych, płynność finansowa, środki pieniężne i należności,

•

zasoby niewidoczne: informacja, technologie, innowacje, renoma firmy, unikatowe umiejętności, powiązania nieformalne z ośrodkami decyzyjnymi,
patenty, licencje, klimat pracy, kultura organizacyjna, marki produktów, doświadczenie, kontakty,

•

zasoby organizacyjne: system podejmowania decyzji, organizacja sieci dystrybucji i logistyki, wielkość przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, zarządzanie jakością, sposoby powiązań z dostawcami i odbiorcami, system monitoringu [Skawińska 2002, s. 65].

Autor Sharma Robin podkreśla, jak duże znaczenie dla konkurencyjności ma inspiracja i podejmowanie innowacji w przedsiębiorstwach, a nie tylko podążanie za
innymi przedsiębiorstwami [Sharma 2010, s. 64].
Marian Gorynia wyróżnia znaczenie potencjału konkurencyjności w wąskim i szerokim ujęciu. W tym pierwszym przyjmuje, że są to wszystkie zasoby wykorzystywane
przez przedsiębiorstwo. Wydzielono tu zasoby pierwotne, wtórne i wynikowe. W szerszym znaczeniu potencjał konkurencyjności obejmuje: kulturę przedsiębiorstwa,
jego zasoby, strukturę organizacyjną, wizję strategiczną i proces tworzenia strategii
[Gorynia 2002, s. 93].
Teoria neoklasyczna zakłada stan idealnej konkurencji w gospodarstwie, w którym istnieje bardzo duża liczba dostawców konkurujących ze sobą i żaden nie ma
wpływu na cenę. Na rynku maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa jest warunkiem
przetrwania [Gruszecki 2002, s. 156].
Do przejawów rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności można zaliczyć:
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•

wzrost zysku,

•

zwiększenie udziału w obrotach na rynku,

•

poszukiwanie nowych rynków zbytu,

•

wprowadzenie na rynek nowych i zmodyfikowanych wyrobów,

•

zwiększenie potencjału finansowego,
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•

skomputeryzowanie systemu ewidencji,

•

zdolność dostosowywania się do nowych zmian w otoczeniu,

•

poszerzenie wiedzy technicznej,

•

zwiększenie zakresu stosowanych badań [Stanienda 2006, s. 13].

Na proces wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa składają się następujące
strumienie:
•

źródła przewagi konkurencyjności: restrukturyzacja, postęp technologiczny,
innowacje, koncentracja, konsolidacja, przejęcie, system kształcenia, inwestycje bezpośrednie, preferencje konsumenckie,

•

potencjał konkurencyjności i umiejętności: potencjał rzeczowy i finansowy,
jakość procesów (ISO, HACCP), zarządzanie logistyką, kultura organizacji,
zarządzanie wiedzą, realizacje z dostawcami i odbiorcami, niskie koszty, informacje o klientach, jakość kadr marketingu, zarządzanie dystrybucją, więzi
nieformalne z dostawcami i odbiorcami, posiadanie systemu jakości, marka,

•

instrumenty konkurowania: jakość wyrobu, warunki płatności, cena produktu i usługi, renoma firmy, szerokość asortymentu, promocja sprzedaży, zakres
usług posprzedażnych, promocja, marka wyrobu, wizerunek firmy, zróżnicowanie produktu, jakość produktów i usług,

•

otoczenie: siła przetargowa odbiorców, pozycja konkurentów, polityka kredytowa i fiskalna, struktura organizacyjna podmiotów, faza cyklu rozwoju
gospodarki, prawne aspekty ekologizacji środowiska, stopień edukacji technicznej społeczeństwa, system finansowy, zwyczaje i normy etyczne, stopa
bezrobocia, liberalizacja ceł, siła przetargowa odbiorców, dochody realne
konsumentów [Skawińska 2002, s. 83].

Czynniki, które kształtują konkurencyjność przedsiębiorstw, można podzielić
zgodnie z dwoma kryteriami:
1.

charakter rynkowości:
•

czynniki konkurencyjności o charakterze rynkowym, wśród których za
podstawowe można uznać: wielkość oferty rynkowej, cenę towaru lub
usługi, jakość towaru lub usługi, warunki sprzedaży;

•

czynniki konkurencyjności o charakterze pozarynkowym, wśród których
za najważniejszy można uznać postęp technologiczny;

2.

charakter podejmowania decyzji:
•

czynniki konkurencyjności o charakterze zewnętrznym, wśród których
za podstawowe można uznać normy: techniczne, ekonomiczne, prawne;
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•

czynniki konkurencyjności o charakterze wewnętrznym, wśród których
za najistotniejsze można uznać: charakter własności przedsiębiorstwa,
system organizacji i zarządzania, marketing, a w szczególności public
relations, kwalifikacje pracowników, decyzje produkcyjne (wielkość produkcji, koszty itp.) [Adamkiewicz-Drwiłło 2002, ss. 130 i nast.].

Strategie konkurencji i przewaga konkurencyjna
Powszechnie przyjmuje się, że przewaga konkurencyjna oznacza lepsze usytuowanie
przedsiębiorstwa na rynku w stosunku do konkurentów. Firma ma więc lepszą efektywność działalności w porównaniu z konkurentami, co umożliwia większy stopień
realizacji oczekiwań inwestorów, kadry zarządzającej i pracowników. W rezultacie
„istota przewagi konkurencyjnej sprowadza się do tego, że przedsiębiorstwo robi coś
lepiej, dzięki czemu osiąga lepsze rezultaty” [Godziszewski 2001, s. 59].
Czasami określa się przewagę jako zdolność do realizacji strategii konkurencyjnej
przedsiębiorstwa, która polega na osiąganiu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.
Konkurencyjne na rynku może być bowiem przedsiębiorstwo mające przewagę konkurencyjną w określonym miejscu i czasie – jest to ujęcie statyczne. Z kolei umiejętność zdobywania i wzmacniania tej przewagi to ujęcie dynamiczne [Gorynia 1998,
ss. 106–107]. Przewaga konkurencyjna jest osiągana w wyniku lepszego niż konkurencja dostosowywania się do otoczenia poprzez źródła wewnętrzne wynikające
z zasobów firmy i jej umiejętności.
Strategie to według Petera Druckera podejmowane przez firmę działania mające
na celu utrzymanie pozycji w danym sektorze rynku, skuteczne radzenie sobie z konkurencją i osiągnięcie wyższej niż inni stopy zysku. Ich typologia jest różnorodna, wymienia się strategie takie jak: być pierwszym i najsilniejszym, uderzyć tam, gdzie ich
nie ma, znaleźć wyspecjalizowaną niszę, zmienić ekonomiczne właściwości wyrobu,
rynku, przemysłu [Kotowicz-Jawor 1998, ss. 20–21].
Hugh MacLeod podkreśla kwestię pobudzania kreatywności z punktu widzenia
osiągnięcia celu, co można zastosować również w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej [MacLeod 2002, ss. 32–36].
Podejście pozycjonowania do analizy strategii konkurencji rozwinął i upowszechnił Michael E. Porter. Teoretyczne uogólnienia oraz praktyczne wskazania oparł on na
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analizie przedsiębiorstw działających w okresie gospodarki przemysłowej. Teoria ta
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bazuje na trzech podstawowych koncepcjach: siłach konkurencji określających atrakcyjność strukturalną gałęzi, ogólnych strategiach konkurencji umożliwiających firmie
stawienie czoła konkurencji oraz łańcuchu wartości.
Można wyróżnić trzy ogólne strategie konkurencji, umożliwiające osiągnięcie ponadprzeciętnej efektywności w danej gałęzi:
1.

Strategia przywództwa kosztowego – wymaga, by firma była liderem w produkcji przy niskich kosztach. Jeśli przedsiębiorstwo zdobędzie i utrzyma
przywództwo kosztowe, to będzie miało zyski wyższe od przeciętnych w gałęzi, oczywiście pod warunkiem że będzie oferowało ceny na przeciętnym
poziomie gałęziowym. Lider kosztowy nie może również ignorować zróżnicowania. Jeśli jego produkt nie będzie postrzegany na rynku jako porównywalny z produktami konkurentów lub nie będzie akceptowany przez nabywców,
to w celu osiągnięcia pożądanych obrotów zostanie zmuszony do ustalenia
ceny poniżej cen konkurentów. Zneutralizuje to jego zyski wynikające z korzystnej pozycji kosztowej [Barney 2001, s. 234];

2.

Strategia zróżnicowania – zakłada, że przedsiębiorstwo stara się być w swej
gałęzi szczególne według pewnych określonych kryteriów, które są wysoko
cenione przez nabywców. Przedsiębiorstwo stosujące strategię koncentracji
wybiera w gałęzi segment docelowy i ściśle dostosowuje strategię do jego
obsługi z wyłączeniem innych firm. Koncentrując się na koszcie lub zróżnicowaniu, uzyskuje przewagę konkurencyjną w swym segmencie, mimo że nie
ma ogólnej przewagi konkurencyjnej w całej gałęzi. Strategia ta opiera się na
różnicach między segmentem docelowym a pozostałymi segmentami w gałęzi [Barney 2001, ss. 264];

3.

Strategia koncentracji – źródła przewagi konkurencyjnej wynikają z wielu
działań, które firma podejmuje w zakresie projektowania, wytwarzania, marketingu, sprzedaży i wspierania swojego produktu. Analiza źródeł przewagi
konkurencyjnej wymaga usystematyzowanego sposobu badania wszystkich
działań przedsiębiorstwa oraz zachodzących między nimi interakcji [Porter
1980, s. 34 i nast., cyt. za: Skawińska 2002, ss. 16–17].

Wśród elementów analizy zasobów przedsiębiorstwa można wyróżnić zasoby organizacyjne, ludzkie, finansowe, produkcyjne, marketingowe. Zasoby to zbiór
środków materialnych i niematerialnych będących własnością przedsiębiorstwa lub
znajdujących się w jego użytkowaniu. Wchodzą one wraz z umiejętnościami (zdolnościami i procesami) w skład kluczowych kompetencji firmy [Bratnicki 2002, s. 48]. Aby
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zasoby mogły się przyczynić do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej, powinny według Jaya B. Barneya mieć następujące cechy:
•

być strategicznie wartościowe, co oznacza, że mogą być podstawą wykorzystania szans lub przeciwstawienia się zagrożeniom;

•

charakteryzować się rzadkością posiadania przez obecnych i przyszłych konkurentów;

•

być trudne do imitacji i kopiowania przez konkurentów;

•

być niemożliwe do substytuowania przez inne zasoby [Barney 1991, s. 112].

Badanie przedsiębiorstw przeprowadzone pod kierunkiem prof. Joanny Kotowicz-Jawor wskazuje na różnorodne działania podejmowane przez przedsiębiorstwa
w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Do najważniejszych, na które wskazały
przebadane przedsiębiorstwa, należą:
•

jakość obsługi klienta: 56,9%,

•

szeroka oferta produktów: 55,4%,

•

potencjał tkwiący w ludziach: 53,8%,

•

wyróżniająca się lub wyjątkowa jakość produktów: 47,7%,

•

innowacyjność technologiczna: 46,2%,

•

szybkość działania: 37,7%,

•

doskonała kadra zarządzająca: 31,5%1.

Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa wskazują na zmiany zachodzące na rynkach i w potrzebach klientów. Następuje wzrost
oczekiwań konsumentów w stosunku do oferowanych na rynku produktów. Coraz
częściej klient wybiera wysokiej jakości produkt, chce mieć wybór z wachlarza ofert,
żąda zróżnicowania wyrobów i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Oczekuje także dobrej obsługi i solidnych usług posprzedażowych. Z tych powodów, aby
przedsiębiorstwo było konkurencyjne na rynku, musi się dopasować do potrzeb
klientów [Gierszewska 2008, s. 125].

1
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 adania „Pierwsze doświadczenia adaptacji polskich przedsiębiorstw do zintegrowanego rynku UE”, kieB
rownik naukowy Joanna Kotowicz-Jawor, wśród 132 przebadanych podmiotów gospodarczych przedsiębiorstwa produkcyjne stanowią 63%, usługowe zaś – 37%. Obserwacja dotyczy 58 jednostek średniej skali,
23 małych i 5 firm mikro oraz 46 dużych przedsiębiorstw.
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Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa
Ze względu na zakres analizy metody konkurencyjności można podzielić na:
1.

bazujące na ocenie efektów działalności przedsiębiorstw,

2.

bazujące na ocenach porównawczych cech najistotniejszych z punktu widzenia odbiorców,

3.

bazujące na ocenach czynników produkcji przedsiębiorstwa,

4.

metody mieszane.

Oceny zasobów bazujące na ocenach czynników produkcji przedsiębiorstwa
polegają na poddaniu ocenie czynników produkcji istniejących w danym przedsiębiorstwie. Analizy porównawcze dotyczą umiejętności siły roboczej danego przedsiębiorstwa, jej kosztów, umiejętności technologicznych, marketingowych, zarządzania,
zasobów finansowych, lokalizacji, kontaktów itd. Jest ona właściwa zwłaszcza w wypadku oceny potencjalnej konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw. Określa zdolność firmy do śledzenia zmian preferencji rynku oraz dostosowania się do tych
zmian, czyli: wprowadzania nowych produktów, zmian w zarządzaniu, także dla firm
zdywersyfikowanych – firma, która reprezentuje odpowiedni, bardziej zrównoważony portfel produktów i rynków, ma wyższą konkurencyjność.
Metody mieszane bazują zarówno na ocenie efektów działań konkurencyjnych
przedsiębiorstwa oraz na ocenach porównawczych cech istotnych dla odbiorców, jak
i na ocenach czynników produkcji. Metoda kluczowych czynników sukcesu pozwala
na syntetyzowanie wielu parametrów i określenie ich wagi [Pierścionek 2003, ss. 184
i nast.].

Wyniki przeprowadzonych badań
Przy ocenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych bierze się pod uwagę
wskaźniki efektywności mikroekonomicznej. Są to wyniki ekonomiczno-finansowe,
głównie wynik finansowy netto oraz źródła budowy potencjału konkurencyjności
(innowacje, B+R, inwestycje) i sposoby kształtowania mikrootoczenia. Określają one
pozycję firmy na rynku, tj. jej udział i siłę finansową oraz możliwość uzyskania trwałej
przewagi wobec konkurentów. [Brodowska-Szewczuk 2016, Vol. 2, ss. 181–182.]
W procesie badawczym jakościowych aspektów konkurencyjności stosuje się
powszechnie metodę kwestionariuszową. W poszukiwaniu bardziej precyzyjnych,
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ujednoliconych odpowiedzi respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu
ankiet czy wywiadów bezpośrednich coraz częściej wykorzystuje się metody ocen
eksperckich.
Badania zostały przeprowadzone na początku 2018 r. wśród małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce, które chociaż raz skorzystały z funduszy unijnych na inwestycje. Wyniki przedstawiono według przeprowadzonej innowacji, tj. innowacji
produktowych, procesowych i nie technologicznych. Przy wprowadzaniu inwestycji
z funduszy unijnych zastosowane zostały definicje:
1.

Innowacje produktowe – wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego wyrobu lub usługi;

2.

Innowacje procesowe – zastosowanie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcyjnych, łącznie z metodami (systemami) dostawy produktów,
obejmujące zmiany w wyposażeniu lub organizacji produkcji bądź kombinację tych zmian.

3.

Innowacje nietechnologiczne – głównie innowacje organizacyjne i menedżerskie takie jak: wdrażanie zaawansowanych technik zarządzania (np. Total
Quality Management), wprowadzanie ulepszonych struktur organizacyjnych,
wdrażanie nowych lub istotnie zmienionych strategii działania przedsiębiorstwa. Ponadto można do nich zaliczyć istotną zmianę koncepcji/strategii
marketingowej przedsiębiorstwa.

Przebadano 210 przedsiębiorstw. Badane instrumenty konkurencji to m.in. nowe
produkty w ofercie, nowocześniejsze metody produkcji czy świadczenia usług, jakość
oferowanych produktów czy usług, kształtowanie relacji z klientem, lepsza organizacja pracy, udział w rynku, ale również wpływ koszty, przychody ze sprzedaży czy zysk
netto. W artykule został przedstawiony wpływ na istotne instrumenty konkurencji.
Wiele przedsiębiorstw wskazuje na wprowadzenie nowych produktów i usług
dzięki przeprowadzonym inwestycjom. Unowocześnienie oferty wystąpiło nie tylko
w przedsiębiorstwach, które wprowadziły innowacje produktowe, lecz także w 70%
tych przedsiębiorstw, w których wprowadzono innowacje procesowe.
Przedsiębiorstwa twierdzą, że w wyniku realizacji inwestycji wzrosła rentowność
produkcji lub świadczenia usług. Najwięcej przedsiębiorstw wykazuje wzrost rentowności dzięki przeprowadzonym innowacjom produktowym i procesowym.
Przeprowadzone innowacje produktowe czy procesowe w ponad 50% wpłynęły
na to, że przedsiębiorstwa wprowadziły nowsze metody produkcji czy świadczenia
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usług. Nieco niższy jest wynik przy innowacjach nietechnologicznych.
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Wykres 1. Wpływ innowacji na unowocześnienie oferty przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne

Wykres 2. Wpływ innowacji na rentowność produkcji / świadczenia usług

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 3. Wpływ innowacji na metody produkcji / świadczenia usług

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Wpływ innowacji na jakość oferowanych produktów/usług

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje nietechnologiczne, osiągnęły 68proc. wzrost jakości sprzedawanych produktów lub świadczenia usług. Wyniki są zaskakujące, gdyż przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe i procesowe,
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miały te wyniki niższe (wzrost jakości produktu lub świadczenia usług wyniósł ok. 55%).
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Wykres 5. Wpływ innowacji na poprawę relacji z klientem

Źródło: opracowanie własne.

Najlepsze rezultaty w poprawie relacji z klientem wykazały przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje nietechnologiczne. Około 30-proc. wzrosty wykazały te
przedsiębiorstwa, które realizowały innowacje produktowe czy procesowe.
Wykres 6. Wpływ innowacji na zwiększenie możliwości produkcyjnych / wydajności pracy

Źródło: opracowanie własne.
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Dobre rezultaty w zwiększeniu możliwości produkcyjnych czy wydajności pracy
wykazały przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe i procesowe.
Wykres 7. Wpływ innowacji na organizację pracy

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 8. Wpływ innowacji na wzrost liczby klientów

Źródło: opracowanie własne.
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Najlepsze rezultaty w kwestii polepszenia organizacji pracy (68%) wykazały te
przedsiębiorstwa, które zrealizowały innowacje procesowe i nietechnologiczne.
Największy wzrost liczby klientów – aż 65% – pojawił się w przedsiębiorstwach,
które wdrożyły inwestycje produktowe. Nieco poniżej 60% odnotowały te, w których
wystąpiły inwestycje procesowe.
Wykres 9. Wpływ innowacji na wzrost udziału w rynku

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa, w których realizowano innowacje nietechnologiczne, wskazują,
że w 63% nastąpił wzrost udziału w rynku, a tam, gdzie realizowano innowacje produktowe, było to ponad 61%.
Z kolei przedsiębiorstwa, w których wdrożono innowacje produktowe, wykazują
prawie 70-proc. wzrost znajomości marki.
Po wprowadzeniu innowacji przedsiębiorstwa wskazały, że zwiększyły zasięg rynku, na którym działa firma. Najlepszy wynik miały przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe.
Wzrost przychodów ze sprzedaży jako efekt przeprowadzonych inwestycji wykazało 57% przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje produktowe, 54% przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje procesowe, i tylko 26% przedsiębiorstw, które
wdrożyły nietechnologiczne innowacje.
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Wykres 10. Wpływ innowacji na wzrost znajomości marki na rynku

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 11. Wpływ innowacji na zwiększenie zasięgu rynku

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 12. Wpływ innowacji na wzrost przychodów ze sprzedaży

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 13. Wpływ innowacji na wzrost zysku netto

Źródło: opracowanie własne.

Podobną tendencję jak przy wzroście przychodów ze sprzedaży wykazały przedsiębiorstwa przy wzroście zysku netto. Ponad 55% przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje produktowe, wykazało wzrost zysku netto, podobnie: 50% przedsiębiorstw,
które wdrożyły innowacje procesowe, wykazało zysk netto.
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Zakończenie
Z badań przeprowadzonych w 2010 r., dotyczących wpływu działania 2.3 SPO
WKP 2004–2006 na konkurencyjność przedsiębiorstw, obejmujących wszystkie
przedsiębiorstwa w Polsce, które wprowadziły inwestycje w ramach tego działania,
wynika, że wpływ inwestycji na konkurencyjność tych przedsiębiorstw jest widoczny. Wykazana została zależność wpływu inwestycji na konkurencyjność od wielkości
przedsiębiorstwa. Okazało się, że małe przedsiębiorstwa osiągnęły lepsze rezultaty
z przeprowadzonych inwestycji poprawiających konkurencyjność swoich firm niż
przedsiębiorstwa średnie [Brodowska-Szewczuk 2016, ss. 124–126]. Wyniki badań
nie były prezentowane według podziału na rodzaj przeprowadzonych innowacji
w przedsiębiorstwach.
W aktualnych badaniach z 2018 r. autorzy przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach, które choć raz skorzystały z funduszy unijnych przy wprowadzaniu inwestycji. Badania uwzględniały rodzaj wdrożonych innowacji tj. innowacje procesowe, produktowe i nietechnologiczne.
Badania wykazują, że dzięki wdrożeniu innowacji, szczególnie produktowych
i procesowych, przedsiębiorstwa unowocześniły metody produkcji, co spowodowało
obniżkę kosztów, i osiągnęły większą rentowność produkcji czy świadczenia usług.
Elastyczne, nowoczesne technologie umożliwiają przygotowanie zróżnicowanej
oferty produktowej, dostosowanej do potrzeb klientów i ich wymagań co do jakości
wyrobów. Przedsiębiorstwa wzbogaciły więc swoją ofertę produktową czy usługową
przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości.
Z badań wynika, że wdrożone innowacje nietechnologiczne miały większy wpływ
niż innowacje produktowe i procesowe na lepsze relacje z klientem i lepszą organizację pracy.
Uogólniając, inwestycje w przedsiębiorstwach – niezależnie od tego, czy były
to innowacje produktowe, procesowe, czy nietechnologiczne – wpłynęły na wiele
instrumentów konkurencyjności przedsiębiorstw. Firmy wykazują wpływ na ulepszenie metod produkcji czy świadczenia usług, wpływ na lepszą organizację pracy, a te efekty przekładają się na obniżenie kosztów. W związku z wprowadzonymi
zmianami i ulepszeniami przedsiębiorstwa zauważyły wzrost liczy klientów, wzrost
udziału w rynku czy wzmocnienie marki. Efektem finansowym wykazanym przez
ponad połowę przedsiębiorców był wzrost przychodów ze sprzedaży i wzrost zy56

sku netto.
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Ostatnim pytaniem w ankiecie skierowanej do przedsiębiorstw było pytanie dotyczące tego, czy w wyniku inwestycji nastąpił wzrost konkurencyjności ich firmy. Niezależnie od wdrożonej innowacji ponad połowa przedsiębiorstw stwierdziła, że nastąpił wzrost konkurencyjności ich firmy. Należy zauważyć, że innowacje realizowane
w przedsiębiorstwach współfinansowane z funduszy unijnych nie zawsze wpływają
bezpośrednio na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, ale na wiele aspektów
konkurencyjności faktycznie mają istotny wpływ.
Jest oczywiste, że wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
jest niezwykle ważny dla całej gospodarki, gdyż to właśnie ten sektor jest najbardziej stabilny. Badania przeprowadzone między innymi przez Joannę Kotowicz-Jawor
wskazują na różnorodne działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Do najważniejszych, które wskazały przebadane
przedsiębiorstwa, należą: jakość obsługi klienta, szeroka oferta produktów, potencjał
tkwiący w ludziach, wyjątkowa jakość produktów, innowacyjność technologiczna,
szybkość działania. Natomiast omawiane badania przeprowadzone w latach 2010
i 2018 potwierdzają, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw efektywnie wykorzystuje przyznane środki na innowacje z funduszy unijnych co wpływa istotnie na
podniesienie ich konkurencyjności. Niestety, do sektora małych i średnich przedsiębiorstw trafia jednak niewystarczająca ilość środków.
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Postawy przedsiębiorcze studentów kierunku
logistyka – wyniki badań
Entrepreneurial Attitudes of Logistics Students – Research
Results
Abstract: Entrepreneurship is becoming the main creative force of enterprises. Employees’
entrepreneurial attitudes can determine the development potential of the organization.
For this reason, the recognition of the skills, attitudes and activity of graduate students
may allow to determine their entrepreneurial potential and consequently – in the
future – possibility to create and use opportunities inside and outside the organization
(development of the entity, increase in its efficiency, etc.).
The article is of a theoretical and empirical nature. It refers to entrepreneurial attitudes
presented in the light of selected literature. Its empirical part presents own research
results on self-evaluation of entrepreneurial attitudes – in terms of problem-solving and
interpersonal skills or selected managerial competences – of the final year students of
logistics (both of undergraduate and graduate studies). The accepted thesis – the selfevaluation of undergraduate students will be significantly (i.e. 25%) higher than that of
the graduate students – was not confirmed in the light of the study.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial attitudes, students of logistics

Wprowadzenie
Przedsiębiorczość jest jedną z kluczowych kompetencji wymienionych przez Komisję Europejską – stanowi podstawę rozwoju gospodarczego (i co się z tym wiąże – rozwoju społeczeństw) [Marszałek 2012]. Można ją traktować jako główną siłę
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kreatywną przedsiębiorstw, wpisaną na trwałe w kulturę organizacyjną. Dlatego
proaktywne postawy właścicieli i/lub pracowników (ich motywacje, kompetencje,
umiejętności) stają się głównym źródłem sukcesu firmy. Zachowania, podejmowane
działania wpływają na przedsiębiorczą orientację, a przez to na wyższą efektywność
całego podmiotu. Badania wykazują, że przedsiębiorczość pracowników w przedsiębiorstwach (intraprzedsiębiorczość) pozytywnie wpływa na: wydajność, rentowność, poziom sprzedaży, przychody, zysk netto, stopę zwrotu z aktywów [Antoncinc,
Hisrich 2008; Mokaya 2012]. Z tego względu proaktywne postawy pracowników
mają duże znaczenie dla optymalnego działania podmiotów rynkowych (m.in.
w zakresie wykorzystywania zasobów będących w dyspozycji podmiotu czy okazji
biznesowych). Z tego względu uczelnie wyższe powinny być skupione nie tylko na
przekazywaniu wiedzy studentom, lecz także na kształtowaniu ich umiejętności samodzielnego działania, zdolności do szybkiej samoorganizacji i reagowania na zmieniające się warunki otoczenia – wspieraniu postaw przedsiębiorczych studentów [de
Vos i in. 2009, ss. 761–777].
Problematyka przedsiębiorczości akademickiej, w tym przedsiębiorczości studentów, a także edukacji na rzecz przedsiębiorczości jest dość szeroko omawiana
w literaturze [Popczyk 2018, ss. 219–227; Pilarczyk 2017, ss. 107–117; Wyrwa, Sołtysiak 2016, ss. 259–270; Kraśnicka i in. 2014, ss. 316–329; Buchta, Jakubiak 2014, s. 177])
i można znaleźć opinie, że absolwenci szkół wyższych (potencjalni przedsiębiorcy
i intraprzedsiębiorcy) mają zbyt niskie kompetencje społeczne i nie wykazują postaw
przedsiębiorczych [Detyna 2013, ss. 145–157; Skala 2015, ss. 11–31]. Aby zmierzyć
się z tym stwierdzeniem, autorka artykułu postanowiła zdiagnozować postawy studentów kończących studia. Techniką bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych – z wykorzystaniem autorskiej ankiety w formie papierowej – w czerwcu 2017 r.
zrealizowano badanie, którym objęto studentów kierunku logistyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na próbie 105 o sób, z których:
•

29 kończyło studia pierwszego stopnia,

•

76 kończyło studia drugiego stopnia.

Celem badania było rozpoznanie i ocena postaw przedsiębiorczych studentów.
Problemem badawczym było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jaki jest poziom
samooceny studentów kończących studia w odniesieniu do ich postawy przedsiębiorczej (w obszarze umiejętności rozwiązywania problemów, interpersonalnych,
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do modyfikacji (opcjonalnie gruntownej zmiany) treści nauczania i/lub programów
uczenia na badanym kierunku.
Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja wyników badań z zakresu diagnozy postaw przedsiębiorczych studentów kierunku logistyka (Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ), które mogą mieć kluczowe znaczenie dla ich przyszłych
osiągnięć zawodowych (zarówno w perspektywie przedsiębiorczości, jak i intraprzedsiębiorczości). Przyjęto hipotezę, że samoocena studentów drugiego stopnia będzie
znacząco (tj. o 25%) wyższa niż studentów pierwszego stopnia. Artykuł ma charakter
teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej do przedstawienia istoty przedsiębiorczości zastosowano przegląd literatury przedmiotu, a do przygotowania części
empirycznej wykorzystano metodę ankietową.

Przedsiębiorczość w literaturze – zarys zagadnienia
Współcześnie „przedsiębiorczość” jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin
nauki: ekonomii i nauk o zarządzaniu, psychologii i socjologii, prawa, etyki itp. Powoduje to trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu tego pojęcia, ale jego korzeni
można się doszukiwać wśród osiemnastowiecznych ekonomistów – jako pierwszy
wyróżnił je R. Cantillon w 1755 r., określając „przedsiębiorczość” jako „zdolność do
przewidywania, skłonność do podejmowania ryzyka” [Łuczak 2003, s. 11].
Wiek XX przyniósł eksplozję zainteresowania tematem1 – swoje teorie przedstawili m.in. J.A. Schumpeter, F. Knight, I.M. Kirzner, a ich silny wpływ można nadal obserwować w literaturze dotyczącej problematyki przedsiębiorczości.
Zainteresowanie tym, dlaczego jedni ludzie są mniej przedsiębiorczy, a inni bardziej, znalazło swoje odzwierciedlenie w podejściu psychologii, która w latach 60.
XX w. przyjęła, że zachowanie człowieka wynika z cech osobowości (takich jak: kreatywność, otwartość na zmiany, dążenie do niezależności) [McClelland 1961]. Kolejnym krokiem w badaniach nad przedsiębiorczością było podejście behawioralne
zaproponowane przez W. Gartnera [Gartner 1989, s. 47], zgodnie z którym ważniejsze w zdefiniowaniu przedsiębiorcy jest spojrzenie na jego zachowanie (np. zakła1

 historycznym rozwoju badań nad przedsiębiorczością wyłoniło się kilka szkół: 1) neoklasyczna teoW
ria równowagi (R.E. Kihlstrom, J.J. Laffont), 2) teoria psychologiczna (T.M. Begley, D.P. Boyd), 3) ekonomiczna szkoła austriacka (I.M. Kirzner, F.A. Hayek). Każda z nich przyjmuje różne założenia i definicje
przedsiębiorczości.
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danie przedsiębiorstwa, podejmowanie ryzyka). W połowie lat 90. XX w. rozwinął się
nurt, w którym coraz wyraźniej zaczęto dostrzegać człowieka i jego indywidualizm
w myśleniu jako centrum procesu przedsiębiorczego (podejście kognitywne) [Tounés 2006]. Dorobek psychologii i edukacji wdrożono do nauk o przedsiębiorczości
i w konsekwencji oprócz czynników zewnętrznych, kształtujących zachowanie człowieka, zajęto się czynnikami psychologicznymi i kognitywnymi.
Literatura z zakresu zarządzania wyróżnia trzy główne sposoby definiowania
przedsiębiorczości [Piasecki 1998]:
•

przez pryzmat funkcjonalnego opisu działań – ta kategoria pojęciowa przedsiębiorczości przyjmuje za punkt wyjścia działania związane z inicjowaniem
i wprowadzaniem zmian (w celu osiągnięcia sukcesu), zwraca uwagę na elastyczność w działaniu i przyjmowaniu nowych wzorców postępowania oraz
możliwość uczenia się nowych zachowań (ułatwiających rozwiązywanie problemów przy użyciu posiadanych środków) [Crozier 1993];

•

w aspekcie cech indywidualnych danej osoby;

•

jako sposób zachowania.

W tabeli 1 przedstawione są cechy indywidualne i sposoby zachowania charakterystyczne dla postawy przedsiębiorczej.
Tabela 1. Cechy charakterystyczne dla postaw przedsiębiorczych w świetle wybranych pozycji literatury
Autor
J.A. Schumpeter
[1960, s. 104]

P.F. Drucker
[1992, s. 36]
B. Piasecki
[2001]

M. Kets de Vries
[Pieluch 2004,
s. 46]
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Grupa cech charakterystycznych dla postawy przedsiębiorczej
aktywność, pracowitość, zaradność, zorganizowanie, odwaga,
inicjatywa, skłonność do podejmowania ryzyka, kreatywność,
innowacyjność, determinacja, konsekwencja, cierpliwość, przebojowość, łatwość nawiązywania kontaktów, inspirowanie innych
nastawienie na wynik, potrzeba osiągnięć, elastyczność, spostrzegawczość, determinacja, konsekwencja,
aktywność, pracowitość, zaradność, zorganizowanie, odwaga,
inicjatywa, skłonność do podejmowania ryzyka, nastawienie na
wynik, potrzeba osiągnięć, elastyczność, spostrzegawczość, kreatywność, innowacyjność, determinacja, konsekwencja, przebojowość, łatwość nawiązywania kontaktów,
odwaga, inicjatywa, skłonność do podejmowania ryzyka, aktywność, pracowitość, zaradność, zorganizowanie, opanowanie,
asertywność, elastyczność, spostrzegawczość, kreatywność,
innowacyjność, przebojowość, łatwość nawiązywania kontaktów,
inspirowanie innych
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P. McGowan
[Stewart 1994,
s. 76]
W. Dobrołowicz
[1995]

opanowanie, asertywność, determinacja, konsekwencja, cierpliwość

aktywność, pracowitość, zaradność, zorganizowanie, odwaga,
inicjatywa, skłonność do podejmowania ryzyka, nastawienie na
wynik, potrzeba osiągnięć, determinacja, konsekwencja
Pocztowski
elementy emocjonalne (uczucia, nastroje), elementy poznawcze
[Juchnowicz 2004, (wiedza, umiejętności, opinie, informacje), behawioralne (predyss. 232]
pozycje do pewnych zachowań w określonych sytuacjach)
R. Lessem [1990]
zdolność do intensywnej pracy; entuzjazm i umiejętność wywoływania go u współpracowników; inteligencja; pomysłowość;
kreatywność; odporność psychiczna; liczenie się z ryzykiem; silna
wola; zdolności improwizacyjne; odkrywanie i wykorzystywanie
pojawiających się szans; przewidywanie ewentualnych szans
i zagrożeń.
W.G. Nickels [2000] dojrzałość w kierowaniu swoją osobą; wiara we własne siły (sprowadzająca się do umiejętności przeforsowania własnych pomysłów
oraz podtrzymywania uczucia entuzjazmu zawodowego); orientacja na działanie; energia psychiczna i fizyczna do wykonywania
ciężkiej i długotrwałej pracy; liczenie się z ryzykiem.
M. Bratnicki
inicjatywa, twórczość, skłonność do przewodzenia, podejmowa[2002, s. 52]
nie ryzyka, tolerancja niepewności, elastyczne myślenie i działanie, umiejętne rozwiązywanie problemów, potrzeba osiągnięć,
wyobraźnia, wizja rozwojowa, konsekwencja w osiąganiu celów,
skłonność do eksperymentowania i improwizowania, umiejętność
konsolidowania zasobów, dążenie do niezależności, zdolność do
uczenia się na błędach, umiejętności społeczne, oparcie działań na
konkretnej rzeczywistości, agresywność, wykorzystywanie intuicji.
B. Glinka,
wiedza (ogólna i specjalistyczna); poczucie skuteczności i sprawS. Gudkowa
czości swoich działań oraz motywacje, jakie kierują ludźmi w życiu
[2011, s. 123]
zawodowym i prywatnym; znajomość i umiejętność korzystania
z mechanizmów poznawczych, które warunkują proces odbierania
i przetwarzania informacji z otoczenia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Zgodnie z myślą zawartą w raporcie „EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework” [Bacigalupo i in. 2016] przedsiębiorczość w XXI w. staje się
swoistą kompetencją, która ma wspierać obywateli w ich aktywnym uczestnictwie
w życiu społecznym, w zarządzaniu ich własnym życiem (w tym karierą zawodową),
a także podejmowaniu inicjatyw tworzących wartość (finansową, kulturalną, społeczną) dla innych.
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Kompetencje przedsiębiorców
Przyjmując, że działania i postawy przedsiębiorcze stanowią zasób niematerialny
przedsiębiorstwa, można je opisać językiem kompetencji. Koncepcja kompetencji
przedsiębiorczych została zapoczątkowana przez R. Boyatzisa [1982], który – na bazie
badań realizowanych w przedsiębiorstwach – stworzył model kompetencji, jakie powinni mieć skuteczni menedżerowie. W kolejnych latach wyłonione zostały kompetencje przedsiębiorcze (tj. wewnętrzne czynniki warunkujące powodzenie przedsiębiorcy na rynku): wiedza, motywy, cechy osobowości, poczucie własnej skuteczności
oraz mechanizmy poznawcze [Glinka, Gudkova 2011]. W kwestii kompetencji przedsiębiorców istnieją różne nurty koncepcyjne [Kazibudzki 2010, ss. 25–36]:
•

podejście behawioralne (reprezentowali je m.in. D. McClelland i C. Woodruffe) nawiązuje do charakterystyki samego przedsiębiorcy i zakłada, że najlepszymi predykatorami sukcesu przedsiębiorcy są jego kompetencje (składają
się na nie głównie cechy osobowościowe przedsiębiorcy i różnego rodzaju
umiejętności, które uwidaczniają się w jego zachowaniach);

•

podejście funkcyjne (przedstawiane m.in. przez R. Boyatzisa i G. Chandlera)
wywodzi kompetencje z funkcji pełnionych przez przedsiębiorców i menedżerów i łączy je z umiejętnością rozwijania wizji biznesowej [Milton 1989,
ss. 9–19], rozpoznawania możliwości biznesowych [Vesper 1990] itp.;

•

podejście akademickie (reprezentowane przez np. E. Chella, T. McEvansa)
wiąże kompetencje z różnymi obszarami wiedzy i umiejętności;

•

podejście zintegrowane (reprezentowane m.in. przez T. Laua, K. Chana,
T. Mana) preferuje wszechstronne podejście do kompetencji, do których zalicza podstawowe obszary charakterystyczne: cechy osobowościowe, umiejętności i wiedzę; to podejście zostanie wykorzystane w empirycznej części
artykułu.

Synteza definicji kompetencji pozwala na postrzeganie kompetencji, jako wewnętrznej charakterystyki jednostki, która pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z opartymi na określonych kryteriach wyjątkowymi osiągnięciami w danej
sytuacji [Spencer, Spencer 1993]. Można przyjąć następujące postulaty [Kazibudzki 2007, s. 46]:
•

podstawą kompetencji są: wiedza, umiejętności (zarówno stricte zawodowe,
jak i m.in. z obszaru komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem,
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postawa; należy jednak mieć na uwadze fakt, że same cechy danej osoby nie
przynoszą wartości dodanej, o ile nie zostaną wykorzystane do sprawnego
i przynoszącego wymierne efekty działania;
•

identyfikacja kompetencji zależy od przyjętej (istotnej z punktu widzenia
specyfiki przedsiębiorstwa – branża, wielkość, forma własności, styl zarządzania itp.) koncepcji struktury obszarów kompetencji (na którą wpływa – szeroko rozumiane – otoczenie biznesu i w związku z tym obok kompetencji uniwersalnych występują kompetencje specjalistyczne).

Do oceny postaw przedsiębiorczych studentów logistyki wykorzystano kompetencje uniwersalne, obejmujące m.in. umiejętności interpersonalne, umiejętności analityczne, szeroko pojętą chęć rozwoju, a także wybrane kompetencje menedżerskie.

Postawy przedsiębiorcze studentów – ujęcie empiryczne
Do badania – przeprowadzonego w czerwcu 2017 r. – wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety (w formie papierowej), który obok metryczki zawierał pytania
zamknięte. Respondenci musieli ustosunkować się do podanych kwestii – korzystając ze skali od 1 do 6 (1 – całkowity brak umiejętności, 6 – bardzo wysokie umiejętności). Dokonywali samooceny w obszarze: umiejętności z zakresu rozwiązywania
problemów, umiejętności interpersonalnych, wybranych umiejętności menedżerskich. Ponadto przedstawili swoje wybrane dodatkowe aktywności w trakcie studiów i plany – w kontekście zakończenia studiów – na najbliższą przyszłość. Tym
samym przedmiotem badania nie był jedynie aspekt związany z przedsiębiorczością założycielską (co jest wiodącym nurtem podejmowanych badań w zakresie
przedsiębiorczości studentów różnych kierunków [Dąbrowska, Skowron 2015,
ss. 121–131], [Łuczka 2011, ss. 150–158], [Buchta, Jakubiak 2014, ss. 167–179], [Popczyk 2018, ss. 219–228], [Detyna 2018, ss. 11–27]), ale również z umiejętnościami
będącymi składowymi postawy przedsiębiorczej. Konkludując, w przeprowadzonym badaniu pytano nie tylko o fazę start-up, ale skupiono się na szczegółowym
rozpoznaniu fazy pre-start-up [Scheiner 2009, s. 83], związanej z potencjałem
przedsiębiorczym respondentów.
Dobór grupy badawczej miał charakter celowy – włączono do niej studentów
kierunku logistyka (na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego):
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•

76 studentów 2. roku drugiego stopnia studiów,

•

29 studentów 3. roku pierwszego stopnia studiów.

W badanej grupie respondentów kończących studia drugiego stopnia 72,4% studiowało stacjonarnie, a 27,6% – w trybie niestacjonarnym. Jeśli chodzi o studia pierwszego stopnia, było to odpowiednio 38% i 62%. Struktura płci studentów przedstawia
się następująco: 2. rok – 48,7% kobiet, 51,3% mężczyzn, 3. rok: 48,3% kobiet i 51,7%
mężczyzn. Z uwagi na fakt, że odpowiedzi miały rozkład normalny, wyniki są zaprezentowane za pomocą klasycznych miar statystycznych – średniej arytmetycznej, dominanty, mediany.
Realizacja celu artykułu – znalezienie odpowiedzi na pytanie: jaki jest poziom samooceny studentów kończących studia w odniesieniu do ich postawy przedsiębiorczej – będzie możliwa dzięki analizie danych zawartych w tabelach 2–4.
Jeśli chodzi o umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów – dostrzeganie
go, opisanie, na czym polega i kogo dotyczy, wskazanie przyczyn i ewentualnych
jego skutków, gromadzenie informacji, umiejętność dzielenia się wiedzą, wskazania
alternatywnych rozwiązań, zasobów koniecznych do rozwiązania problemu – to we
wszystkich kategoriach samoocena badanej grupy była wysoka – powyżej 4 (por. tabela 2). Tylko w dwóch obszarach (podkreślonych w tabeli) samoocena studentów 2.
stopnia była wyższa niż pierwszego, ale w żadnym nie była wyższa niż 25%.
Tabela 2. Wybrane umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów
Umiejętność
identyfikacja problemu
gromadzenie informacji
analiza problemu
dzielenie się informacją
rozwiązywanie problemów

2. rok
4,49
4,51
4,48
4,49
4,32

Do
2. rok
4
4
4
4
5

Me
2. rok
4
4
4
5
4

3. rok
4,38
4,55
4,24
4,66
4,76

Do
3. rok
4
4
3
4
5

Me
3. rok
4
4
4
4
5

– średnia ocena studentów odpowiednio 2. roku drugiego stopnia studiów i 3. roku pierwszego stopnia studiów; Do – dominanta wskazań studentów 2. roku drugiego stopnia studiów i 3. roku
pierwszego stopnia studiów; Me 2 rok – mediana wskazań studentów 2. roku drugiego stopnia studiów i 3. roku pierwszego stopnia studiów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Umiejętności interpersonalne (na wysokim lub bardzo wysokim poziomie) są
konieczne u osób, które mają efektywnie działać w zespole, np. umiejętność pracy
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zespołowej determinuje akumulację kapitału relacyjnego (kreującego m.in. zaufanie,
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solidarność i lojalność oraz wzmacniającego poczucie tożsamości organizacyjnej)
[Popczyk 2018, s. 224]. Wewnętrzna motywacja (m.in. do wprowadzania zmian) warunkuje natomiast rozwój człowieka. Przyglądając się wynikom zawartym w tabeli 3,
należy stwierdzić, że samoocena studentów kończących studia na kierunku logistyka w odniesieniu do wybranych umiejętności interpersonalnych utrzymuje się relatywnie na niezbyt wysokim poziomie, co jest zgodne z wynikami otrzymanymi przez
W. Popczyka [2018, s. 224]. Należy podkreślić, że współczesny przedsiębiorca powinien mieć umiejętności społeczne i nauczyć się szanować innych (w tym współpracowników i podwładnych) [Dees 1998].
Tylko w jednym obszarze (komunikacja) studenci drugiego stopnia ocenili się nieco lepiej niż studenci kończący studia pierwszego stopnia, co stanowi sygnał o konieczności zwrócenia uwagi na edukację w zakresie umiejętności społecznych na badanym kierunku.
Tabela 3. Wybrane umiejętności interpersonalne i postawy intrapersonalne
Umiejętność/postawa
komunikacja
interpersonalna
negocjacje
przywództwo
współpraca w grupie
zarządzanie stresem
gotowość/chęć do pracy
chęć rozwijania własnych
kompetencji
chęć do nabywania nowych
umiejętności
gotowość do uczestnictwa
w nieodpłatnych stażach/
praktykach

2. rok

Do
2. rok

Me
2. rok

3. rok

Do
3. rok

Me
3. rok

4,55

4

5

4,41

4

4

3,92
3,83
4,83
3,72
5,25

3
4
5
3
6

4
4
5
4
5

4,17
4,24
4,97
3,83
5,24

4
5
5
4
6

4
5
5
4
5

5,04

6

5

4,79

6

5

5,16

6

5

5,07

6

6

3,25

1

3

3,21

2

3

– średnia ocena studentów odpowiednio 2. roku drugiego stopnia studiów i 3. roku pierwszego stopnia studiów; Do – dominanta wskazań studentów 2. roku drugiego stopnia studiów i 3. roku pierwszego stopnia studiów; Me 2 rok – mediana wskazań studentów 2. roku drugiego stopnia studiów i 3.
roku pierwszego stopnia studiów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W tabeli 3 znalazła się również samoocena studentów w odniesieniu do zaangażowania – chęci do pracy, rozwijania własnych kompetencji i umiejętności. Na po-
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ziomie deklaracji studenci 2. roku ocenili wysoko swoje nastawienie do rozwoju (dominanta odpowiedzi 6, a mediana – 5). Samoocena studentów 3. roku była na nieco
niższym poziomie. Biorąc pod uwagę realne zaangażowanie respondentów w trakcie
studiów (por. tabela 5), sytuacji nie można ocenić już tak optymistycznie – tylko około
jednej trzeciej respondentów 2. roku brało udział w stażu w trakcie studiów i zajęciach z praktykami, a połowa w dodatkowych warsztatach/szkoleniach. Realne zaangażowanie studentów pierwszego stopnia miało jeszcze niższy odsetek. O ile można
zrozumieć relatywnie niewielką gotowość studentów 2. roku do uczestnictwa w nieodpłatnych stażach/praktykach – jako absolwenci studiów chcieliby już zarabiać na
własne utrzymanie, to pasywna postawa studentów pierwszego stopnia raczej nie
stanowi zapowiedzi intraprzedsiębiorczości w przyszłości.
Definiując przedsiębiorczość – za P. Druckerem – jako specyficzne podejście do
zarządzania, polegające na najlepszym wykorzystaniu zasobów, można wskazać, że
uczelnia, wyposażając studentów w określoną wiedzę i umiejętności (dostarczając
im zasobów), tworzy warunki do ich przedsiębiorczości. W tabeli 4 przedstawione są
wyniki badań dotyczące samooceny studentów w zakresie wybranych umiejętności
menedżerskich. Wbrew oczekiwaniom autorki w większości obszarów samoocena
studentów kończących studia drugiego stopnia była niższa niż respondentów kończących studia pierwszego stopnia na kierunku logistyka. Trudno jednoznacznie interpretować tę sytuację – może to być spowodowane większą świadomością – stanu
własnej wiedzy – starszych (średnio o dwa lata) i bardziej doświadczonych zawodowo
respondentów. Może również wynikać z faktu, iż w planach zajęć drugiego stopnia
studiów nie ma przedmiotów bezpośrednio korespondujących z marketingiem, finansami (określonymi w ankiecie jako rozumienie istoty pojęcia „finansów”, umiejętność dokonywania analizy zjawisk zachodzących na rynku finansowym, umiejętność
wyjaśnienia znaczenia wybranych instrumentów finansowych – np. stóp procentowych, podatków, kredytu), a blisko połowa respondentów nie studiowała na pierwszym stopniu studiów na kierunku logistyka2 (na którym omawiane są te zagadnienia), i może mieć formalne deficyty w tych obszarach.

2
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 westia ta staje się wyzwaniem dla pracowników Wydziału odpowiedzialnych za kształcenie na kierunku
K
logistyka. Kontynuacja badań pozwoli zająć stanowisko co do kierunku modyfikacji w programie studiów
drugiego stopnia.
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Tabela 4. Wybrane kompetencje menedżerskie studentów
Obszary wiedzy
i umiejętności
zarządzanie projektami
zarządzanie relacjami
z klientami
zarządzanie zmianą
znajomość technologii
informacyjnych
finanse
marketing
zarządzanie strategiczne
zarządzanie ryzykiem

Do 2r.

Me 2r.

3

4

3r.
3,83

3,48

3

3

3,35

3

4,75
3,14
4,21
3,79
3,38

2r.
3,76

Do 3r.

Me 3r

4

4

4,21

5

4

3

3,90

3

4

5

5

4,03

4

4

3
4
3
3

3
4
4
3

3,66
4,38
3,59
3,52

4
4
4
3

4
4
4
3

– średnia ocena studentów odpowiednio 2. roku drugiego stopnia studiów i 3. roku pierwszego stopnia studiów; Do – dominanta wskazań studentów 2. roku drugiego stopnia studiów i 3. roku pierwszego stopnia studiów; Me 2 rok – mediana wskazań studentów 2. roku drugiego stopnia studiów i 3.
roku pierwszego stopnia studiów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci 2. roku najwyżej ocenili swoje umiejętności w zakresie znajomości
technologii informacyjnych; studenci 3. roku ocenili się w tym zakresie powyżej 4.
Żadna osoba nie oceniła swoich umiejętności na 1 i 2, co może wynikać z faktu, iż respondenci należą do „pokolenia Z” (pokolenia internetowego), dorastającego w świecie nowoczesnych technologii (nastawionego na szybkie wyszukiwanie informacji
i chętnego do dzielenia się informacjami w sieci, co znalazło również swoje potwierdzenie w ocenach zawartych w tabeli 2).
Wyniki przedstawione w tabelach 2–4 nie pozwalają na potwierdzenie hipotezy,
iż samoocena studentów drugiego stopnia będzie znacząco (tj. o 25%) wyższa niż
studentów pierwszego stopnia.
Na kompetencje pracowników czy kandydatów do pracy – oprócz wiedzy i umiejętności – składa się również ich postawa. W badaniu znalazło się również odniesienie
do aktywności studentów w trakcie studiów3 (por. tabela 5), co pozwoliło na pokazanie proaktywnych postaw respondentów na średnim poziomie. Warto zaznaczyć, że
udział w stażach jest jedynym obszarem, w którym zaangażowanie studentów drugiego stopnia było zdecydowanie większe niż respondentów studiujących na pierwszym stopniu.
3 Dodatkowe aktywności pozauczelniane jako czynnik kształtujący postawy przedsiębiorcze studentów
można znaleźć u T. Bernat [2015, ss. 53–57].
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Tabela 5. Aktywność studentów w trakcie studiów
Respondent uczestniczył

2. rok

3. rok

Tak (%)

Nie (%)

Tak (%)

Nie (%)

w płatnym stażu

35,5

64,5

10,3

89,7

w bezpłatnym stażu

30,3

69,7

10,3

89,7

w warsztatach/szkoleniach

55,3

44,7

38,9

62,1

zajęciach z praktykami

39,5

60,5

51,7

48,3

w badaniach prowadzonych
przez instytucje/przedsiębiorstwa

14,5

85,5

20,7

79,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Otrzymane wyniki są podobne do wyników4 przedstawianych przez B. Detynę
[2018, s. 25] – studenci raczej niechętnie podejmują ryzyko i dodatkowy wysiłek na
rzecz własnego rozwoju. Zbyt często wykazują bierną postawę, oczekując na propozycje ze strony np. wykładowców. Choć uczestniczą w wizytach studyjnych, warsztatach, to nie angażują się w ich organizowanie. Niewielką aktywność wykazują
Również jeśli chodzi np. o udział w kołach naukowych – 3,9% badanych studentów
drugiego stopnia i 6,9% studentów pierwszego stopnia. Postawa ta może nie wynikać jedynie z pasywnej postawy respondentów, ale może być pochodną braku czasu
– 68,4% respondentów z 2. roku i 62% z 3. roku deklarowało, że łączy studia i pracę
zawodową (zarówno w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze godzin). Jednak tylko
dwie osoby w całej grupie badanej prowadziły działalność gospodarczą. Również
w przyszłości większość respondentów widzi siebie jako pracowników najemnych,
a nie przedsiębiorców. Na pytanie dotyczące planów po studiach:
•

34,2% badanych z 2. roku i 20,7% studentów 3. roku odpowiedziało, że chciałoby podjąć pracę,

•

25% respondentów z 2. roku i 10,3% z 3. roku – zadeklarowało, że chce założyć własną firmę, co znacząco odbiega od wyników badań B. Detyny [2018,
s. 13]: 66,3% badanych studentów planuje w przyszłości założenie własnej
działalności gospodarczej. Wyniki innych badań mówią o 38% respondentów
rozważających możliwość podjęcia działalności gospodarczej [Wyrwa, Sołtysiak 2016, s. 267]. Z drugiej strony z opracowania A. Pilarczyk5 wynika, że dzia-
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4 Badanie przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na grupie 87 studentów
kierunku logistyka (PWSZ AS w Wałbrzychu) – 41% wszystkich studentów stacjonarnych na tym kierunku).
5 Analizą objęto 170 raportów (dotyczących 45 uniwersytetów i 18 uczelni technicznych, które kształcą
studentów na kierunku zarządzanie) opracowanych w ramach ogólnopolskiego systemu monitoringu zawodowych losów absolwentów szkół wyższych wdrożonego przez MNiSW.

Postawy przedsiębiorcze studentów kierunku logistyka – wyniki badań

łalność gospodarczą po ukończeniu studiów prowadziło 6,5% absolwentów
studiów drugiego stopnia (oraz jednolitych studiów magisterskich), co jest
wyraźnym sygnałem, że deklaracje studentów dotyczące przedsiębiorczości
założycielskiej są bardzo optymistyczne.

Podsumowanie
G. Hamel i C.K. Prahalad [1994, s. 122] wskazują, iż z punktu widzenia efektywności
w przyszłości dla organizacji szczególnie ważne jest skoncentrowanie się na rozwoju
tych kompetencji, które prowadzą do wykształcenia nowych usług oraz wyróżniającej obsługi, która w podmiotach sektora TSL – wobec rosnącej konkurencji – nabiera szczególnego znaczenia, a przedsiębiorczość staje się główną siłą kreatywną
przedsiębiorstw. Przedsiębiorcze postawy pracowników mogą stanowić o potencjale rozwojowym organizacji. Z tego względu rozpoznanie umiejętności, postaw i aktywności studentów kończących studia może pozwolić na określenie ich potencjału
przedsiębiorczości, a w konsekwencji w przyszłości tworzenie i wykorzystywanie
szans wewnątrz i na zewnątrz organizacji (by rozwijać podmiot, zwiększać efektywność jego funkcjonowania itp.). Wyniki badania pokazują, że samoocena przyszłych
pracowników (m.in. branży TSL) w zakresie kompetencji przedsiębiorczych jest na
średnim poziomie, co może stanowić ostrożny zwiastun przyszłej intraprzedsiębiorczości. Jednak przyjęta we wstępie hipoteza – samoocena studentów drugiego
stopnia będzie znacząco (tj. o 25%) wyższa, niż studentów pierwszego stopnia – nie
znalazła potwierdzenia w świetle przeprowadzonego badania.
Gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o potencjał respondentów do rozpoczynania
działalności na własny rachunek – 25% studentów kończących studia drugiego stopnia i 10,3% kończących studia pierwszego stopnia zadeklarowało chęć rozpoczęcia
działalności gospodarczej po zakończeniu studiów. Może to być wynikiem warunków
na rynku pracy, który – nie tylko w województwie łódzkim – jest otwarty na osoby
o wykształceniu logistycznym. Tym samym absolwenci mogą rozpoczynać i rozwijać
swoją karierę zawodową jako pracownicy (oby intraprzedsiębiorcy).
Zaprezentowane wyniki badania pozwalają na sformułowanie następujących
wniosków:
•

samoocena studentów drugiego stopnia w zakresie umiejętności i postaw
przedsiębiorczych nie jest znacząco (tj. o 25%) wyższa niż studentów kończą-
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cych pierwszy stopień, co implikuje konieczność modyfikacji efektów i programów kształcenia na kierunku logistyka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, aby wzmocnić wielowymiarowe kompetencje przedsiębiorcze
absolwentów (i takie działania są aktualnie podejmowane na badanym kierunku) zgodnie ze stanowiskiem D.F. Kuratko [2005, ss. 577–598], że kompetencje przedsiębiorcze podlegają doskonaleniu;
•

badania postaw przedsiębiorczych studentów na danym kierunku będą
kontynuowane i zostaną nimi objęci również studenci pierwszego roku, by
ustalić wartość dodaną uczelni w procesie kształcenia kompetencji przedsiębiorczych (będzie to mogło stanowić wskazówki co do kierunku dalszych
modyfikacji treści kształcenia);

•

konieczna jest dyskusja i poszukiwanie nowych form przekazywania wiedzy
i umiejętności, a także kreowania pożądanych postaw przedsiębiorczych (nie
tylko na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, ale w szerszym gremium
[Bieniok 2018, ss. 183–194]), przydatnych w życiu osobistym, zawodowym
i społecznym;

•

uczelnie wyższe powinny poszukiwać sposobu (jeśli dotąd tego nie robią), by
włączyć przedsiębiorczość w kulturę uniwersytetu [Segal i in. 2005], a przygotowując studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym
kraju (m.in. upraktyczniając proces kształcenia, np. w formie prowadzenia
części zajęć przez praktyków biznesu6), powinny przekształcić się w „uniwersytety trzeciej generacji”.

6
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 a badanym kierunku jest to realizowane w ramach Akademii Praktyka Logistyka – zajęć prowadzonych
N
przez przedstawicieli otoczenia rynkowego, którzy omawiają specyfikę rozwiązań logistycznych w swoich
podmiotach (nie tylko biznesowych – np. Raben Group, ale również non profit – np. Zakład Karny nr 2
w Łodzi).

Postawy przedsiębiorcze studentów kierunku logistyka – wyniki badań

Bibliografia
Antoncinc B., Hisrich R.D. (2008), Intrapreneurship modeling in transition economies:
A comparison of Slovenia and United States, „Journal of Developmental Entrepreneurship”, nr 14.
Bacigalupo M., Kampylis P., Punie Y., Van den Brande G. (2016), EntreComp: The
Entrepreneurship Competence Framework, Luxembourg, Publication Office of the European Union, EUR27939 EN.
Bernat T. (2015), Przedsiębiorczość studentów a dodatkowe aktywności pozauczelniane, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 401, Wrocław.
Bieniok H. (2018), Powszechna edukacja w zakresie przedsiębiorczości osobistej, „Horyzonty Wychowania”, nr 17 (42), Akademia Ignatianum, Kraków.
Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd.
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Buchta K., Jakubiak M. (2014), Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów
jako element innowacyjności w procesie kształcenia, „Zeszyty Naukowe WSEI”, seria Ekonomia, nr 9(2).
Boyatzis R. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John
Wiley&Sons, Nowy Jork.
Cantillon R. (2003), Assai sur la nature du commerce en general [cyt. za:] Łuczak M.,
Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo WSzE w Warszawie, Warszawa.
Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa.
Dees J.G. (1998), The meaning of social entrepreneurship, Kaufman Foundation and
Stanford University, Kansas City.
Detyna B. (2018), Pomiar i próba oceny postaw przedsiębiorczych oraz zaangażowania
studentów w proces doskonalenia kompetencji zawodowych – propozycje metodyczne [w:]
„Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, SGH, Warszawa.
Detyna B. (2013), Realizacja praktyk zawodowych przez studentów studiów inżynierskich kierunku logistyka – ocena i oczekiwania pracodawców [w:] Szołtysek J., Detyna
B, (red.), „Logistyka. Współczesne wyzwania”, nr 3, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ AS
w Wałbrzychu, Wałbrzych.

75

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

De Vos A., Dewilde T., De Clippeleer I. (2009), Proactive career behaviours and career
success during the early career, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, nr 82(4).
Dobrołowicz W. (1995), Przedsiębiorczość [w:] Encyklopedia biznesu, t. I, Fundacja Innowacja, Warszawa.
Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
Gartner W. (1989), Who is an Entrepreneur? Is the wrong question, „Entrepreneurship
Theory and Practice”, nr 5.
Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer business, Warszawa.
Hamel G., Prahalad C.K. (1994), Competing for the Future, „Harvard Business Review”,
lipiec–sierpień.
Juchnowicz M. (red.) (2004), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext,
Warszawa.
Kazibudzki P. (2007), Kompetencje przedsiębiorcy-menedżera. Ideologia kształtowania, Wydawnictwo My Book, Szczecin.
Kazibudzki P. (2010), Wzorzec kompetencji przedsiębiorcy przyszłości i jego empiryczna walidacja, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, nr 1.
Kraśnicka T., Głód G., Ludvik L., Peterkova J. (2014), Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 10, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
Kuratko D.F. (2005), The Emergence of Entrepreneurship Education: Development,
Trends, and Challenges, „Entrepreneurship Theory and Practice”, nr 29 (5).
Lessem R. (1990), Global Management Principles, Prentice Hall International, Nowy
Jork.
Łuczka T. (2011), Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze studentów: wybrane
aspekty, „Ekonomiczne Problemy Usług”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 63, Szczecin.
Marszałek A. (2012), Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów [w:] e-mentor, nr 3(45), www.e-mentor.edu.pl/artykul/numer/45/id/932 (28.10.2018).
76

McClelland D. (1961), The achieving society, „The Free Press”, Londyn.

Postawy przedsiębiorcze studentów kierunku logistyka – wyniki badań

McGowan P. (1994), Innowacja i przedsiębiorczość wnętrza [w:] Stewart D. (red.), Praktyka kierowania, OWE, Warszawa.
Milton D.G. (1989), The complete entrepreneur, „Entrepreneurship Theory and Practice”, nr 13.
Mokaya S.O. (2012), Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance.
Theoretical Perspectives, Approaches and Outcomes, „International Journal of Arts and
Commerce”, t. 1, nr 4.
Nickels W.G. (2000), Zrozumieć biznes, Wyd. Dom Wydawniczy „Rytm”, Warszawa.
Piasecki B. (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001.
Piasecki B. (1998), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. UŁ, Łódź.
Pieluch T. (2004), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość
i innowacyjność małych średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, „Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 11, Wrocław.
Pilarczyk A. (2017), Przedsiębiorczość studentów i absolwentów kierunku zarządzanie
– wybrane aspekty, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, t. 9(45), nr 2, KUL, Lublin.
Popczyk W. (2018), Kompetencje i motywacje studentów zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego, „Horyzonty Wychowania”, nr 17(42), Akademia Ignatianum, Kraków.
Scheiner Ch.W. (2009), Fundamental Determinant’s of Entrepreneurial Behaviours,
Grabels, Wiesbaden.
Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
Segal G., Borgia D., Schoenfeld J. (2005), The Motivation to Become an Entrepreneur,
„International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, t. 11, z. 1.
Skala A. (2015), Przedsiębiorczość – wyzwanie dla edukacji [w:] Pastuła A., Majczyk J.,
Darecki M. (red.), Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa.
Spencer L.M., Spencer S.M. (1993), Competence at work: models for superior performance, John Wiley&Sons Inc., Nowy Jork.
Tounés A. (2006), L’intention entrepreneuriale des étudiants: les cas français, „La Revue
des Sciences de Gestion, Direction et Gestion“, nr 219, [cyt. za:] Kurczewska A. (2010),

77

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Intencje przedsiębiorcze, czyli co decyduje o przedsiębiorczości człowieka, „Przegląd Organizacji”, nr 10.
Wyrwa D., Sołtysiak M. (2016), Przedsiębiorczość akademicka – postawy przedsiębiorcze studentów, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, t. XXIV, Płock.
Vesper K.H. (1990), New venture strategies, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Nowy
Jork.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XIX | Zeszyt 10 | Część I | ss. 79–96

Michał Comporek*
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Zarządzanie zyskiem a operacyjne bezpieczeństwo
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Earnings Management and Operational Financial Security
of Industrial Listed Companies
Abstract: The main objective of the study is to examine the relations between the
scale and directions of earnings management, measured by the discretionary accruals
coefficient and diagnostic variables illustrating operational financial security of industrial
listed enterprises (which include: liquidity, productivity of current assets, operating
profitability, cash efficiency and short-term reserve management strategies). For the
operationalization of the adopted research objective, the main research hypothesis was
formulated claiming that in the studied population the values of discretionary accruals
are more related to accrual operational financial safety indicators than to their cash
counterparts. Empirical studies were conducted among industrial public companies,
whose shares have been traded on the stock market for at least 13 years in the assumed
horizon of 2002-2016.
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Wprowadzenie
Zjawisko zarządzania zyskiem (earnings management) kojarzone jest z działaniami
nakierowanymi na intencjonalne i świadome kształtowanie wykazywanego poziomu
zysku (straty) netto przez kadrę kierowniczą jednostki. Praktyki te mają swoje główne
odzwierciedlenie w manipulacji wartościami generowanych przez przedsiębiorstwo
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przychodów i kosztów, choć do spektrum potencjalnych technik zarządzania zyskiem
zalicza się również zabiegi księgowe mające jedynie pośredni wpływ na wynik finansowy podmiotu (takie, jak tworzenie zobowiązań warunkowych; finansowanie pozabilansowe itp. – zob. Kutera i in. 2006, ss. 57 i nast.). Abstrahując od rozpatrywanych
motywów i przyczyn zarządzania zyskiem w podmiocie gospodarczym słuszne wydaje się stwierdzenie, że każdorazowo zasadniczym celem implementacji tego typu
działań jest przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w „lepszym świetle”,
aniżeli wskazywałaby na to rzeczywistość gospodarcza. Wynik finansowy jest bowiem
jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych, które pomagają w podejmowaniu
decyzji dotyczących planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Pokusa intencjonalnego „podretuszowania” dokonań przedsiębiorstwa może
być szczególnie istotna z perspektywy oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego jednostki utożsamianego z finansową zdolnością podmiotu gospodarczego
do kreowania i wykorzystania sprzyjających warunków efektywnego i skutecznego
prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, jej dalszej kontynuacji i rozwoju
[Duraj 2013, ss. 63–79]. Wypracowanie i utrzymanie wymaganego poziomu operacyjnego bezpieczeństwa finansowego jest bowiem warunkiem koniecznym do zapewnienia przedsiębiorstwu poczucia pewności funkcjonowania z jednoczesną gwarancją jej zachowania w najbliższej przyszłości. Jest to także warunek sine qua non
wypełnienia innych nadrzędnych celów podmiotu gospodarczego z maksymalizacją
korzyści dla właścicieli w drodze osiągania możliwie wysokiego zwrotu z zainwestowanego kapitału włącznie.
Zasadniczym celem opracowania jest zbadanie relacji zachodzących między skalą i kierunkami zarządzania zyskiem w spółkach publicznych, mierzonymi za pomocą współczynnika intencjonalnych korekt zysku netto a zmiennymi diagnostycznymi
obrazującymi ogół finansowych warunków efektywnej i skutecznej kontynuacji działalności tychże przedsiębiorstw (do których zaliczono: płynność finansową, przychodowość aktywów obrotowych, rentowność eksploatacyjną, wydajność pieniężną oraz
implementowane strategie gospodarowania rezerwami krótkoterminowymi). Dla
operacjonalizacji przyjętego celu badawczego sformułowana została główna hipoteza
badawcza: w przemysłowych spółkach giełdowych wartości współczynnika dyskrecjonalnych korekt zysku netto są w większym stopniu powiązane z memoriałowymi
wskaźnikami operacyjnego bezpieczeństwa finansowego aniżeli z ich kasowymi odpowiednikami. Jednocześnie, o czym orzeka postawiona hipoteza pomocnicza H.1.,
80

we wspomnianych publicznych spółkach akcyjnych występuje silny pozytywny zwią-
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zek korelacyjny między wartością intencjonalnych różnic memoriałowych a osiąganą
rentownością i wydajnością gotówkową przedsiębiorstwa. Z drugiej zaś strony, o czym
orzeka hipoteza pomocnicza H.2, notuje się negatywne relacje zachodzące między
wartością nieoperacyjnych korekt zysku netto a płynnością finansową oraz współczynnikami zabezpieczenia finansowego opartymi na rezerwach krótkoterminowych.

Istota oraz ewaluacja operacyjnego bezpieczeństwa
finansowego spółek giełdowych
Operacyjne bezpieczeństwo finansowe podmiotu gospodarczego rozumiane jest
jako ogół finansowych warunków efektywnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, zdolnych do wykreowania i utrzymania dobrego standingu finansowego, rynkowego, produkcyjnego oraz kadrowego [Karbownik 2014, s. 18]. Ma ono swój wyraz
w istniejącej w danym momencie (ujęcie statyczne) bądź zmieniającej się w przyjętym
horyzoncie odniesienia (ujęcie dynamiczne) sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
ukazującej pozycję konkurencyjną jednostki, jej wiarygodność, siłę ekonomiczną, reputację itp. [Bień 1996, s. 81]. Kategoria operacyjnego bezpieczeństwa finansowego
– o czym warto nadmienić – jest na tyle szeroka, że może być ona odmiennie postrzegana i oceniana przez poszczególnych interesariuszy podmiotu gospodarczego. Fakt
ten implikuje konieczność zastosowania w jej ewaluacji odpowiednio wyselekcjonowanej i zróżnicowanej wiązki mierników ekonomicznych należących do grona krytycznych zmiennych współdecydujących o działalności i rozwoju przedsiębiorstwa.
Jak już wspomniano, dla realizacji celu badawczego pracy do grona wskaźników
ekonomicznych opisujących operacyjne bezpieczeństwo finansowe podmiotu gospodarczego zaklasyfikowano miary: płynności finansowej, rentowności eksploatacyjnej, przychodowości aktywów obrotowych, wydajności pieniężnej oraz gospodarki
rezerwami krótkoterminowymi (zob. tabela 1). Wskazane sfery analityczne pozwalają
na dokonanie oceny bezpieczeństwa finansowego jednostki w wymiarze memoriałowym i kasowym. Jest to o tyle istotne, że zdaniem L. Karbownik [2014, s. 49] wykorzystanie wskaźników opartych na rachunku przepływów pieniężnych „pozwala lepiej
zaspokoić potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań i jednocześnie łagodzi
niektóre słabości rachunkowości memoriałowej”. Wyznaczają one nadto stosunkowo
szerokie spektrum możliwych badań nad zależnościami zachodzącymi między zarządzaniem zyskiem a zabezpieczeniem finansowym jednostki.
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Wydajność gotówkowa

Rentowność eksploatacyjna

Przychodowość

Płynności finansowa

Obszar oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego
współczynnik bieżącej płynności
finansowej
współczynnik przyspieszonej
płynności finansowej
współczynnik natychmiastowej
płynności finansowej
współczynnik zdolności do obsługi
zobowiązań krótkoterminowych
gotówką osiąganą z działalności
operacyjnej
współczynnik przychodowości
aktywów obrotowych
współczynnik eksploatacyjnej
rentowności sprzedaży
współczynnik eksploatacyjnej
rentowności aktywów
współczynnik wydajności gotówkowej sprzedaży
współczynnik wydajności gotówkowej aktywów

Miernik oceny operacyjnego
bezpieczeństwa finansowego

kasowy

kasowy

OCFt /St
OCFt /
[(TAt + TAt–1 )/2]

memoriałowy

memoriałowy

PoSt /St
PoSt /
[(TAt + TAt–1 )/2]

memoriałowy

kasowy

OCFt /CLt
St/CAt

memoriałowy

memoriałowy

(CAt – Invt – SDEt )/CLt
STIt/CLt

memoriałowy

Charakter
miernika

CAt/ CLt

Formuła obliczeniowa
opisywanego miernika

Tabela 1. Mierniki wykorzystywane do oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego

m9

m8

m7

m6

m5

m4

m3

m2

m1

Oznaczenie
opisywanego
miernika

Michał Comporek

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Karbownik L. 2014, ss. 23 i nast.

gdzie:
CAt – aktywa obrotowe na koniec okresu,
Invt – zapasy na koniec okresu,
SDEt – rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (czynne) na koniec okresu,
STIt – inwestycje krótkoterminowe na koniec okresu,
CLt – zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu,
OCFt – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na koniec okresu,
PoSt – wynik na sprzedaży na koniec okresu,
TAt – aktywa ogółem na koniec okresu,
St – przychody ze sprzedaży w okresie,
SRt – krótkoterminowe rezerwy na koniec okresu,
SALt – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne na koniec okresu.

Krótkoterminowe rezerwy finansowe

współczynnik zabezpieczenia
finansowego rezerwami krótkoterminowymi nr 1
współczynnik zabezpieczenia
finansowego krótkoterminowymi
rozliczeniami międzyokresowymi
nr 1
współczynnik zabezpieczenia
finansowego rezerwami krótkoterminowymi nr 2
współczynnik zabezpieczenia
finansowego krótkoterminowymi
rozliczeniami międzyokresowymi
nr 2
kasowy

kasowy

∆SALt/TAt

memoriałowy

SALt/TAt

∆SRt/TAt

memoriałowy

SRt/TAt

m13

m12

m11

m10
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Specyfika oraz instrumenty pomiaru księgowego
zarządzania zyskiem w spółkach giełdowych
W literaturze przedmiotu nie wykształciła się jedna skonkretyzowana definicja księgowego zarządzania zyskiem. Przykładowo zdaniem Scotta [2009, s. 403] wiąże się
ono z wyborem zasad i polityk rachunkowości, za których pomocą możliwe stanie
się oddziaływanie na (zakładany) poziom wyniku finansowego, dzięki któremu przedsiębiorstwo zrealizuje określony cel przed nim stawiany. Z kolei według poglądów
prezentowanych przez Wójtowicza [2010, s. 85] zarządzanie zyskiem to możliwość
kształtowania wyniku finansowego będąca wynikiem faktu, iż zarządzający stosują
profesjonalny osąd, który może być wykorzystywany przeciwko innym użytkownikom sprawozdań finansowych. W niniejszym artykule przyjęto, że earnings management w swojej istocie cechuje się neutralnym charakterem1, a zatem zgodnie ze
stanowiskiem Piosika [2016, s. 22] świadome kształtowanie wyniku powinno następować w korespondencji z przyjętą polityką bilansową podmiotu sprawozdawczego
oraz zgodnością z prawem bilansowym.
Ze względu na swój niejednorodny i zróżnicowany charakter zjawisko zarządzania zyskiem jest niezwykle trudne do jednoznacznej ewaluacji i oceny. Co prawda
w krajowym i światowym piśmiennictwie wspomina się o licznych symptomach
ostrzegawczych wskazujących na to, że dany obszar analizowanej pozycji sprawozdawczej może być w wyraźny sposób narażony na nadużycia (noszą one nazwę tzw.
„red flags” – zob. m.in. Lew 2017, ss. 304–305), to bardziej „analityczne” podejście
w szacowaniu zakresu zarządzania zyskiem postuluje jego estymację za pomocą
współczynnika dyskrecjonalnych (intencjonalnych) korekt zysku netto (DACC, discretionary accruals). Ich wyodrębnienie staje się możliwe przy użyciu wybranych
modeli ekonometrycznych opisujących wartość całkowitych różnic memoriało1
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 liższe odniesienie do powszechnie prezentowanego w literaturze przedmiotu terminologicznego ujęcia
B
zjawiska earnings management oraz jego specyfiki pozwala wyróżnić co najmniej dwa odrębne podejścia
dotyczące definiowania i umiejscowienia praktyk zarządzania zyskiem w całokształcie dokonań przedsiębiorstwa. Na problematykę zjawiska szkodliwego dla przedsiębiorstwa (black earnings management)
w swoich pracach uwagę zwracają m.in.: Schipper 1989; Healy, Wahlen 1999; Beneish 2001; Michalczyk
2013. Z drugiej zaś strony część badaczy przedmiotu akcentuje, że proces kształtowania wyniku finansowego może być determinowany pozytywnymi przesłankami (np. sygnalizowaniem czynników wpływających
na wartość jednostki w dłuższym horyzoncie; dbałością o transparentność informacji finansowych z myślą
o pozostałych interesariuszach podmiotu gospodarczego itp.), które nie tyle nie naruszają rzetelności sprawozdania finansowego, ile wręcz dążą do podwyższenia jego jakości [zob. m.in.: Sankar, Subramanian 2001;
Johnson, Fleischman 2012; Tang i in. 2015].
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wych (TACC, total accruals) za pośrednictwem określonego wachlarza zmiennych
egzogenicznych.
W generalnym ujęciu można zauważyć, że w strukturze ogółu korekt zysku netto
wydzielić można zarówno różnice memoriałowe nieuznaniowe, stanowiące tzw. operacyjne korekty zysku netto NDACC (non-discretionary accruals), jak i intencjonalne
różnice memoriałowe, odnoszące się do nieoperacyjnych korekt zysku netto i określone wcześniej jako DACC. Korekty o charakterze operacyjnym odnoszą się do realnej
płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstwa i nie powinny być wprost traktowane
jako rezultat wdrażanych praktyk z zakresu zarządzania zyskiem (są one głównie odzwierciedleniem inwestycji w składniki majątku przedsiębiorstwa oraz realizowanej
sprzedaży). Z kolei korekty intencjonalne nie są uzależnione od charakteru i rozmiaru
prowadzonej działalności gospodarczej i stanowią sumaryczny wynik subiektywnych
wyborów księgowych. Opisane zależności można określić za pomocą następującej
formuły obliczeniowej.
gdzie:
TACCt – wartość całkowitych korekt memoriałowych w roku t;
NDACCt – wartość operacyjnych korekt memoriałowych w roku t;
DACCt – wartość intencjonalnych korekt memoriałowych w roku t;

W podejściu badawczym opierającym się na wykorzystaniu modeli ekonometrycznych przyjmuje się, iż o skali zarządzania zyskiem świadczą różnice między wartością empiryczną a teoretyczną zmiennej objaśnianej TACC. Można zatem zauważyć,
że zgodnie z założeniami modelu regresji wartość korekt intencjonalnych DACC (a co
za tym idzie, skala księgowej ingerencji w wynik finansowy) jest równa wartości błędu losowego wykazywanego w tymże modelu:
gdzie:
TACCt – zmienna objaśniana;
α1 – parametr modelu regresji;
XNDACC1,t – zmienna objaśniająca;
εt – błąd losowy równy wartości dyskrecjonalnych korekt zysku netto DACC.

Dla potrzeb realizacji niniejszego artykułu przyjęto następujące modele służące
do ekstrakcji poszczególnych subkategorii różnic memoriałowych, a mianowicie: model Jones [1991] oraz model Kothari i in. [2005]. Modele te są szeroko wykorzystywa-
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ne w światowej literaturze przedmiotu jako istotne narzędzia detekcji earnings management, charakteryzujące się przede wszystkim wysokim stopniem przystawalności
do danych empirycznych. Ich szersze formuły2 zostały zaprezentowane w tabeli 2.
Tabela 2. Formuły obliczeniowe wykorzystywane do ewaluacji dyskrecjonalnych
korekt zysku netto.
Odniesienie
do literatury

Formuły obliczeniowe bazujące na modelach regresyjnych

Jones [1991,
s. 193–228]

Kothari, Leone, Wasley
[2005, s. 163–197]

gdzie:
TAt – wartość aktywów ogółem w roku t;
PPEt – wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku t;
REVt – przychody ze sprzedaży w roku t;
ROAt – współczynnik rentowności aktywów ogółem ROA w roku t;
pozostałe oznaczenia – jak uprzednio.
Źródło: opracowanie własne na podst.: Jones 1991, ss. 193–228; Kothari, Leone, Wasley 2005, ss. 163–197.

Metodologia realizowanych badań empirycznych
Badania empiryczne zrealizowane zostały wśród przemysłowych spółek publicznych
notowanych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002–2016, których akcje były przedmiotem obrotu przez okres minimum 13 lat.
Dodatkowe kryteria selekcji próby badawczej wiązały się z: dostępnością rocznych
jednostkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz koniecznością wykazywania wszystkich niezbędnych kategorii ekonomicznych w spra2
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Wartości współczynników: całkowitych (TACC), intencjonalnych (DACC) oraz operacyjnych (NDACC) korekt
zysku netto we wszystkich modelach ekonometrycznych służących ich estymacji zostały poddane standaryzacji polegającej na ujęciu zmiennych zależnych i niezależnych w relacji do wartości aktywów ogółem
przedsiębiorstwa (TA). Zabieg ten jest pomocny przy dalszym porównywaniu zakresu i kierunków zarządzania zyskiem względem poszczególnych przedsiębiorstw, różnicujących się ze względu na skalę czy też
charakter podejmowanej działalności gospodarczej.
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wozdaniach finansowych tychże jednostek. W konsekwencji do badań zakwalifikowano 60 spółek (co dało łącznie 1119 obserwacji). Empiryczna weryfikacja przyjętych
hipotez została przeprowadzona z wykorzystaniem analizy rocznych sprawozdań finansowych spółek giełdowych pozyskanych z bazy danych Notoria Serwis SA.
Zasadnicze badania empiryczne ogniskują się wokół wartości obliczonych współczynników korelacji za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. W opracowaniu, za J. Guilfordem [1964], przyjęto następującą interpretację wyliczonych współczynników korelacji (r):
r = 0 – brak korelacji,
0 < |r| < 0,3 – korelacja nikła,
0,3|r| < 0,5 – korelacja przeciętna,
0,5|r| < 0,7 – korelacja wysoka,
0,7|r| < 0,9 – korelacja bardzo wysoka,
|r|0,9 – korelacja niemal pełna,
|r| = 1 – korelacja pełna.

Wyniki badań empirycznych dotyczących relacji między
księgowym zarządzaniem zyskiem a operacyjnym
bezpieczeństwem finansowym spółek giełdowych
Wyniki analizy korelacji przeprowadzonej dla ogółu przemysłowych spółek giełdowych wskazują, że badane zależności między księgowym zarządzaniem zyskiem
a operacyjnym bezpieczeństwem finansowym mają zróżnicowaną siłę i na ogół negatywny charakter (zob. tabele 3 i 4). W generalnym ujęciu współczynniki dyskrecjonalnych korekt zysku netto były w największym stopniu powiązane ze wskaźnikami:
zdolności do obsługi zobowiązań krótkoterminowych gotówką osiąganą z działalności operacyjnej (m4), wydajności gotówkowej sprzedaży (m8) oraz wydajności
gotówkowej aktywów całkowitych (m9). Ich siła, mierzona za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana, wahała się od 26,8% do 49,1%, przy czym związki te
każdorazowo przybierały postać relacji ujemnych. Nikłe korelacje, aczkolwiek istotne
ze statystycznego punktu widzenia (α=0,01), zaobserwowano również dla związków
zachodzących między:
•

współczynnikiem intencjonalnych korekt zysku netto wyodrębnianym za
pomocą modelu Jones (DACCJones) oraz następującymi miarami operacyjnego
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zabezpieczenia finansowego, a mianowicie: płynnością bieżącą (m1), płynnością przyspieszoną (m2), rentownością eksploatacyjną sprzedaży (m6) oraz
rentownością eksploatacyjną aktywów (m7);
•

współczynnikiem dyskrecjonalnych różnic memoriałowych obliczanych przy
użyciu modeli Kothari i in. (DACCKothari) a wskaźnikami rentowności eksploatacyjnej sprzedaży (m6) i rentowności eksploatacyjnej aktywów ogółem (m7).

Przeprowadzone bardziej szczegółowe badania nad występującymi zależnościami między zabezpieczeniem finansowym a wartością memoriałowych korekt zysku
netto wykazywanych przez giełdowe spółki przemysłowe w latach 2002–2016 według branż przemysłu wskazują m.in. na istnienie znaczącego sektorowego zróżnicowania siły tych zależności (zob. tabela 3 i 4). Ograniczając opis słowny jedynie do
wyeksponowania relacji odznaczających się bardzo wysoką siłą zależności, zaznaczyć
należy, że: do wspomnianej zależności o charakterze negatywnym, mierzonej współczynnikiem korelacji rang Spearmana, doszło w trzech relacjach. Należały do nich
związki między współczynnikiem dyskrecjonalnych korekt zysku netto wyodrębnianym za pomocą modelu Kothari i in. (DACCKothari) a współczynnikiem zdolności do
obsługi zobowiązań krótkoterminowych gotówką osiąganą z działalności operacyjnej (m4), a także relacje między intencjonalnymi korektami zysku netto (DACCKothari)
oraz dwoma wskaźnikami wydajności gotówkowej (m8 i m9) w spółkach należących
do przemysłu paliwowego. Można zatem przypuszczać, że w jednostkach gospodarczych prowadzących działalność w tej branży przemysłu praktyka rachunkowego kreowania wyniku finansowego w największy sposób wpływała na kształtowanie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego jednostki gospodarczej.
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Spółki z przemysłu
paliwowego

Spółki z przemysłu
motoryzacyjnego

Spółki z przemysłu metalowego

Spółki z przemysłu
materiałów budowlanych

Spółki z przemysłu lekkiego

Spółki z przemysłu
farmaceutycznego

Spółki z przemysłu
elektromaszynowego

Spółki z przemysłu drzewnego

Spółki z przemysłu chemicznego

Spółki przemysłowe ogółem

1

Branża przemysłu
2
DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari

Miara
zarządzania
zyskiem
m1
3
,136**
0,048
0,019
-0,004
0,051
-0,083
0,067
0,043
,434**
0,287
0,086
-0,036
0,066
-0,057
,325**
0,122
-0,045
-0,097
,414*
0,155

Obszar operacyjnego bezpieczeństwa finansowego
PrzychoRentowność
Płynność finansowa
-dowość
eksploatacyjna
m2
m3
m4
m5
m6
m7
4
5
6
7
8
9
,118**
0,033
-,268**
-,062*
,092**
,083**
0,023
-0,027
-,434**
-,102**
-,083**
-,103**
-0,080
-0,101
-0,039
0,139
0,101
0,184
-0,025
-0,004
-,265*
-0,118
-0,107
-,254*
0,024
-0,050
-0,168
0,071
0,139
0,128
-0,091
-0,054
-,495**
-0,082
-0,184
-0,177
0,085
-0,016
-,327**
0,016
0,062
0,049
0,051
-0,074
-,371**
-0,048
-0,006
-0,018
,480**
,386*
-0,249
-,351*
0,261
,320*
,368*
0,250
-,617**
-0,217
-0,016
-0,006
0,028
-0,004
-0,174
-0,014
0,068
0,043
-0,074
-0,086
-,449**
0,015
-0,126
-0,100
0,074
0,122
-,251**
-0,063
0,033
0,022
-0,067
-0,019
-,490**
-0,119
-0,103
-0,099
,329**
,219**
-,302**
-,180*
0,049
0,029
,149*
0,110
-,541**
-,212**
-,221**
-,245**
0,113
-0,066
-0,231
0,042
0,243
0,248
-0,060
-0,249
-,380**
-0,085
0,004
-0,009
0,224
-0,201
-0,183
-,447*
,504**
,446*
-0,167
-,459*
-,710**
-0,299
-0,172
-0,250

Tabela 3. Relacje między współczynnikami dyskrecjonalnych korek zysku netto a płynnością finansową, przychodowością aktywów obrotowych oraz rentownością eksploatacyjną przemysłowych spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2002–2016
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Źródło: opracowanie własne na podst. Notoria Serwis SA.

DACC Jones
0,067
0,030
-0,096
-,455**
-0,102
DACC Kothari
0,093
0,024
0,013
-,454**
-0,043
DACC Jones
,654**
,575*
0,346
0,479
-0,207
Spółki z przemysłu
surowcowego
DACC Kothari
0,007
-0,014
-0,089
-0,289
-0,036
DACC Jones
0,134
0,091
-0,123
-,305**
-0,097
Spółki z przemysłu tworzyw sztucznych
DACC Kothari
0,088
0,039
-0,203
-,457**
-0,036
* oznaczono korelacje istotne statystycznie przy przyjętym poziomie α = 0,05;
** oznaczono korelacje istotne statystycznie przy przyjętym poziomie α = 0,01.

Spółki z przemysłu
spożywczego

0,048
-0,024
0,339
-0,307
0,132
-0,110

0,025
-0,024
0,275
-0,282
0,122
-0,105
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-,322**
-,476**
-0,084
-0,203

DACC Jones
DACC Kothari
DACC Jones
DACC Kothari

Spółki z przemysłu
materiałów budowlanych

Spółki z przemysłu lekkiego

Spółki z przemysłu
farmaceutycznego

Spółki z przemysłu
elektromaszynowego

Spółki z przemysłu drzewnego

Spółki z przemysłu chemicznego

Spółki przemysłowe ogółem

3

2

1

-,314**
-,493**

DACC Jones
DACC Kothari

-,610**

DACC Kothari
-0,210

-0,139

DACC Jones

-,496**

-,465**

DACC Kothari

DACC Jones

-,434**

DACC Jones

DACC Kothari

-,248*
-,587**

DACC Jones
DACC Kothari

m8

-,484**

-,331**

-,438**

-,231*

-,642**

-0,145

-,487**

-,455**

-,490**

-0,182

-,400**

-0,017

-,491**

-,333**

4

m9

Wydajność
gotówkowa

Miara zarządzania zyskiem

Branża przemysłu

0,135

0,048

0,018

0,008

0,131

-0,208

-0,017

0,062

0,021

-0,159

-0,059

0,165

-0,004

-0,005

5

m10

-0,115

-0,013

-0,122

-0,004

-0,072

-0,130

-0,014

-0,110

-0,117

0,122

0,051

,321**

-0,019

0,018

6

m11

0,047

-0,037

,237*

0,136

0,190

0,247

0,006

0,093

0,083

0,159

0,098

0,117

0,039

0,050

7

m12

-0,046

-0,012

0,047

-0,055

-0,066

-,376*

-,173*

-,167*

-0,113

0,065

0,149

-0,059

-,060*

-,076*

8

m13

Krótkoterminowe rezerwy finansowe

Obszar operacyjnego bezpieczeństwa finansowego

-

-

Tabela 4. Relacje między współczynnikami dyskrecjonalnych korek zysku netto a wydajnością gotówkową oraz wdrażanymi strategiami gospodarowania rezerwami krótkoterminowymi w przemysłowych spółkach akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie
w latach 2002–2016
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Spółki z przemysłu
surowcowego

Spółki z przemysłu
spożywczego

Spółki z przemysłu
paliwowego

-,530**

-0,029

DACC Jones

DACC Kothari

-,516**

DACC Kothari
-,593*

-,461**

DACC Jones

-,351**

-,717**

DACC Kothari

DACC Jones

-0,241

DACC Jones

DACC Kothari

-,342**
-,445**

DACC Jones

-,581**

DACC Kothari
DACC Kothari

-,384**

DACC Jones

-,560**

-,453**

-0,321

0,243

-,475**

-,459**

-,782**

-0,294

-,410**

-,278*

-,609**

-,363**

Źródło: opracowanie własne na podst. Notoria Serwis SA.

* oznaczono korelacje istotne statystycznie przy przyjętym poziomie α = 0,05;
** oznaczono korelacje istotne statystycznie przy przyjętym poziomie α = 0,01.

Spółki z przemysłu tworzyw sztucznych
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Spółki z przemysłu
motoryzacyjnego

Spółki z przemysłu metalowego

-0,182

-0,158

0,319

0,029

0,036

-0,037

-0,031

0,314

-0,164

-0,229

-0,089

0,009

-0,033

0,065

0,202

-0,303

0,122

0,150

-0,159

-0,113

0,238

0,144

-0,064

0,033

0,096

0,071

0,143

-0,136

0,004

-0,062

-,366*

-0,186

-0,025

0,027

0,017

0,048

-0,083

0,016

0,159

-0,190

-0,032

-0,039

-0,250

-0,036

-0,161

-0,165

0,032

0,018
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Zakończenie
Przeprowadzone badania empiryczne wykazały istnienie zróżnicowanych co do rodzaju
zależności między wartością dyskrecjonalnych różnic memoriałowych a czynnikami determinującymi operacyjne bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw przemysłowych.
W generalnym ujęciu zanegowana została główna hipoteza badawcza twierdząca, że w analizowanej populacji współczynnika intencjonalnych korekt zysku netto
DACC są w większym stopniu powiązane z memoriałowymi wskaźnikami operacyjnego bezpieczeństwa finansowego aniżeli z ich kasowymi odpowiednikami. Otrzymane
rezultaty badań wykazały, że w odniesieniu do ogółu publicznych spółek prowadzących działalność wytwórczą najsilniejszymi związkami korelacyjnymi o charakterze
negatywnym odznaczały się relacje zachodzące między wartością intencjonalnych
korekt zysku netto DACC oraz współczynnikiem zdolności do obsługi zobowiązań
krótkoterminowych gotówką osiąganą z działalności operacyjnej i miarami wydajności gotówkowej: sprzedaży oraz aktywów. Tym samym znaczne i nietypowe dla
przedsiębiorstwa oraz branży, w której funkcjonują zmiany in minus (in plus) wartości
mierników ekonomicznych o charakterze kasowym świadczyć mogą o potencjalnej
ingerencji kadry menedżerskiej w świadome podwyższanie (obniżanie) wartości wykazywanego wyniku finansowego netto.
Na podstawie zaprezentowanych wyników badań empirycznych zmierzających
do zweryfikowania hipotezy pomocniczej, stwierdzającej występowanie silnego
pozytywnego związku korelacyjnego między wartością intencjonalnych różnic memoriałowych a osiąganą rentownością i wydajnością gotówkową przedsiębiorstwa,
można powiedzieć, że hipoteza ta nie znalazła potwierdzenia z kilku względów. Po
pierwsze, zdecydowana większość istotnych statystycznie związków korelacyjnych
zachodzących między wartością korekt dyskrecjonalnych a współczynnikami wydajności gotówkowej przybierała negatywny charakter. Po drugie, należy zauważyć, że jedynie w spółkach prowadzących działalność w branży paliwowej relacje
między wartościami różnic memoriałowych a rentownością eksploatacyjną charakteryzowały się wysokim stopniem skorelowania. Jest to dosyć zaskakujące, bowiem
zarówno rentowność, jak i wydajność gotówkowa są uznawane za stymulanty i te
kategorie ekonomiczne, które interesariuszom jednostki gospodarczej wyraźnie
wskazują jej perspektywy rozwojowe oraz atrakcyjność inwestycyjną.
Również w negatywny sposób zweryfikowana została druga hipoteza pomocnicza, utrzymująca, że w badanej populacji notuje się negatywne relacje zachodzące
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między wartością nieoperacyjnych korekt zysku netto a płynnością finansową oraz
współczynnikami zabezpieczenia finansowego opartymi na rezerwach krótkoterminowych. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że współczynnik DACC w zasadzie nie był skorelowany (w stopniu co najmniej przeciętnym) ani ze współczynnikami bieżącej, przyspieszonej i natychmiastowej płynności finansowej, ani też z miarami
gospodarowania rezerwami krótkoterminowymi. Zauważyć jednak należy częstsze
ze statystycznego punktu widzenia powiązanie wspomnianych miar operacyjnego
bezpieczeństwa finansowego z kategorią intencjonalnych korekt zysku netto obliczanych według formuły Kothari i in. aniżeli z kategorią dyskrecjonalnych korekt zysku
netto wyodrębnianych zgodnie z założeniami modelu Jones.
Podkreślić przeto należy, że analiza poziomu kształtowania różnic memoriałowych uznawana jest za jeden z głównych mierników jakości sprawozdań finansowych spółek publicznych. Zwłaszcza w początkowym etapie kontroli jest ona pomocna w badaniu wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa oraz ograniczeniu ryzyka
przeoczenia istotnych zapisów rachunkowych mogących świadczyć o wdrażaniu zjawiska earnings management w organizacji.
Przedstawione wyniki badań nie spełniają warunku generalizacji. Zawierają one
cząstkowe rezultaty, które na etapie dalszych analiz empirycznych warto powiększyć
m.in. o szersze spektrum podmiotów poddanych badaniom. Wydaje się jednak, że
uzupełniają one dotychczasowe wyniki analiz empirycznych nad determinantami zarządzania zyskiem w przemysłowych przedsiębiorstwach publicznych w Polsce.
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Wstęp
Rozwój regionalnej przedsiębiorczości determinuje wiele czynników. Nie jest to jedynie rozwój poszczególnych podmiotów gospodarczych, lecz również współpraca
z otoczeniem przedsiębiorcy umożliwiająca mu rozwój. Środowisko lokalne, stwarzając warunki dla rozwoju działań przedsiębiorczych swoich obywateli, przyczynia się
bowiem do wzrostu gospodarczego regionu i rozwoju społeczno-ekonomicznego
całego kraju [Andrzejczyk 2010]. Należy podkreślić, że przedsiębiorczość stanowi nierozerwalną część rozwoju życia gospodarczego. Wynika to z faktu, że przedsiębiorczość i jej rozwój w regionie wpływa na sukces podmiotu gospodarczego, a sukces
* anna.dabkowska@kul.pl
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podmiotu gospodarczego implikuje rozwój regionu, który z kolei oddziałuje na całą
gospodarkę. Według A. Klasika źródłem bogactwa regionu są właśnie ludzie przedsiębiorczy [Klasik 2005].
Nadrenia Północna-Westfalia (NRW) w Niemczech stanowi centrum gospodarcze
całych Niemiec, które generuje 21% PKB Niemiec. Zatrudnienie znajduje tam ponad
9 mln pracowników. NRW jest regionem usługowo-przemysłowym, w którym rolnictwo odgrywa podrzędną rolę. Głównym motorem w tworzeniu PKB są przedsiębiorstwa z branży usługowej (71,8% PKB NRW) oraz przemysłowej (27,8% PKB NRW).
W Nadrenii Północnej-Westfalii działalność prowadzi ok. 708 tys. przedsiębiorstw
z sektora MSP, co stanowi 99,5% wszystkich przedsiębiorstw w tym landzie. Przedsiębiorstwa te zatrudniają prawie 55% osób czynnych zawodowo i aż 82% osób kształcących się (tzw. Auszubildende). Przedsiębiorstwa z sektora MSP w NRW generują 34%
obrotu rocznego wszystkich przedsiębiorstw w kraju, czyli nominalnie 471 mld euro.
Branżę rzemieślniczą tylko w NRW reprezentuje aż 188 tys. przedsiębiorstw zatrudniających 1,1 mln pracowników. Znaczącą pozycję w NRW mają start-upy, które dają
impuls gospodarce m.in. poprzez rozwój innowacyjnych produktów i usług oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W 2016 r. powstało 64 800 nowych przedsiębiorstw, była
to najwyższa liczba nowo powstałych przedsiębiorstw w całych Niemczech.
Rozwój gospodarki regionalnej, w tym przedsiębiorczości, determinuje oddziaływanie wielu czynników. Wśród nich istotną rolę odgrywa finansowanie działalności.
Problem dotyczący dostępu do finansowania działalności i rozwoju widoczny jest
najczęściej w przypadku przedsiębiorstw MSP, które borykają się z ograniczeniami
zasobowymi, a ze względu na brak zabezpieczenia, historii kredytowej oraz ryzyka
towarzyszącego inwestycjom rozwojowym mają trudności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. W Niemczech problem ten mają rozwiązywać regionalne
banki rozwoju, których zadaniem jest wspieranie rozwoju tych obszarów gospodarki
i tych przedsiębiorstw, które ze względu na wyżej wymienione czynniki nie otrzymałyby finansowania w bankach komercyjnych. Działalność ta wpisuje się w założenie,
że aktywność obywateli w ich własnym środowisku jest głównym filarem społeczeństwa obywatelskiego, a gospodarka lokalna, kreując źródła wsparcia, przyczynia się
do pobudzania aktywności lokalnej [Nowak, Musiał 2005].
Celem artykułu jest przedstawienie działalności banków rozwoju w Niemczech
i ich specyfiki na przykładzie największego regionalnego banku rozwoju prowadzącego działalność w Nadrenii Północnej-Westfalii, tj. NRW.Bank, i jego wpływu na roz98
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w artykule postawiono hipotezę, że bank rozwoju NRW.Bank jest głównym źródłem
finansowania młodych przedsiębiorstw z sektora MŚP landu Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech, który minimalizuje problem dostępu do kapitału zewnętrznego małych przedsiębiorców.
W opracowaniu wykorzystano metody porównywania, dedukcji i syntezy oraz
desk reserch. Część empiryczna opracowania dotycząca działalności NRW.Bank oparta została na danych publikowanych przez analizowaną placówkę. Dane statystyczne
dotyczące sektora MŚP w Niemczech zaczerpnięte zostały ze Statistisches Bundesamt
i danych landu Nadrenia Północna-Westfalia. W celu zwiększenie czytelności i przejrzystości omawianych zagadnień wybrane treści przedstawione zostały w postaci
graficznej.

Banki rozwoju w Niemczech
Banki rozwoju w Niemczech (tzw. Förderbanken) prowadzą działalność jako instytucje
użyteczności publicznej i są ważnymi elementami polityki regulacyjnej kraju, ponieważ ich działalność podporządkowana jest celom rozwojowym państwa lub poszczególnych landów.
W Niemczech zarejestrowanych jest 19 banków rozwoju. Na poziomie całego
kraju działalność prowadzi Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oraz Landwirtschaftliche Rentenbank (bank wspierający rozwój rolnictwa). Oprócz tego każdy land ma
swój własny bank rozwoju – wyjątek stanowi Bawaria, w której działają dwa banki
rozwoju. Regionalne banki rozwoju są wykorzystywane jako instrumenty polityki regionalnej poszczególnych landów. Mimo że niektóre banki rozwoju są podmiotami
zależnymi banków krajowych (Landesbanken), to znacząco różnią się od nich zadaniami. Wynika to z tego, że banki rozwoju w przeciwieństwie do banków krajowych
nie mogą i nie prowadzą działalności komercyjnej. Największy bank rozwoju w Niemczech – KfW – ma ponad 470 mld euro aktywów, a drugie miejsce zajmuje analizowany w niniejszym opracowaniu NRW.Bank (147 mld euro).
Banki rozwoju są publicznymi instytucjami kredytowymi, którym na mocy prawa
europejskiego przypisano określony obszary prowadzonej działalności. Ich celem jest
dostarczanie kapitału na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych landów w Niemczech. Jako jedyne publiczne instytucje kredytowe, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komisją Europejską w 2002 r. mogą korzystać z gwarancji
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wypłacalności1. Oznacza to, że land, który jest właścicielem danego banku rozwoju,
odpowiada za jego zobowiązania bez ograniczeń i wprost proporcjonalnie do udziału
w kapitale założycielskim w ramach tzw. Gewährträgerschaft oraz musi utrzymać jego
zdolność do funkcjonowania, udostępniając mu wymagane środki (tzw. Anstaltslast).
Działalność banków rozwoju skoncentrowana jest na finansowaniu projektów
z zakresu szeroko rozumianej polityki społeczno-gospodarczej. Są one partnerem
finansowym aktywie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystanie
programów rozwojowych szczególnie przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP, nowo
powstałe przedsiębiorstw oraz start-upy. Do ich zadań należy również finansowanie
projektów infrastrukturalnych, programów budownictwa mieszkaniowego, rozwoju
obszarów miejskich, ochrony środowiska oraz badań i rozwoju.
Rysunek 1. Banki rozwoju w Niemczech w 2017 r. pod względem aktywów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za 2017 r.

Banki rozwoju refinansują swoją działalność na rynku kapitałowym oraz za pośrednictwem funduszy rządowych (zarówno krajowych, jak i europejskich). W swojej
działalności wykorzystują różne mechanizmy wsparcia rządowego (tj. gwarancje wypłacalności).
1
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 warancje wypłacalności do 18 lipca 2005 r. miały wszystkie publiczne instytucje kredytowe, tj. banki
G
krajowe, kasy oszczędności i inne banki publiczne. W związku z tym, że banki krajowe wykorzystywały te
gwarancje do pozyskiwania tańszych środków pieniężnych, Komisja Europejska uznała je za nieuprawnioną pomoc i zakazała stosowania tych specjalnych gwarancji dla banków krajowych i kas oszczędności.
Jedynie zgodnie z porozumieniem zawartym 27 marca 2002 r. z gwarancji wypłacalności mogą korzystać
banki rozwoju.
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Do realizacji swoich strategii wykorzystuje takie instrumenty jak:
•

dotacje,

•

kredyty i pożyczki udzielane bezpośrednio kredytobiorcom (przedsiębiorstwom, samorządom lokalnym itd.),

•

kredyty udzielane pośrednio – tzn. za pośrednictwem banków komercyjnych
i pośredników kredytowych,

•

poręczenia i gwarancje.

Działalność NRW.Bank
NRW.Bank jest bankiem wpierającym (Förderbank) rozwój landu Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech. Jego głównym zadaniem jest finansowanie projektów z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego landu oraz udzielanie wsparcia finansowego dla sektora publicznego w realizacji jego zadań. Jest instytucją kredytową prawa
publicznego zatrudniającą ponad tysiąc osób w dwóch oddziałach w Düsseldorfie
i w Münster. Działalność NRW.Bank charakteryzuje się niskim ryzykiem, a portfel kredytowy jest dobrej, a nawet bardzo dobrej jakości.
NRW.Bank powstał w sierpniu 2002 r. w wyniku podziału Westdeutsche Landesbank Girozentrale na WestLB AG i Landesbank NRW, a 31 marca 2004 r. Landesbank
NRW przekształcił nazwę na NRW.Bank i zgodnie ze statutem utracił możliwość działalności komercyjnej. Jako bank rozwoju posiada gwarancję refinansowania od landu
Nadrenia Północna-Westfalia (tzw. Anstaltslast, Gewährträgerhaftung). Ma zatem ten
sam rating kredytowy co land Nadrenia Północna-Westfalia (głównie AAA oraz AA+).
Mając na uwadze roczną emisję dłużnych papierów wartościowych wynoszącą
około 10 mld euro NRW.Bank jest jednym z wiodących emitentów papierów wartościowych w Niemczech. Emisje tego banku są bezpośrednio gwarantowane przez
land Nadrenia Północna-Westfalia.
NRW.Bank prowadzi działalność kredytową w trzech obszarach, tj.:
•

wspierania rozwoju gospodarki landu;

•

budownictwa mieszkaniowego;

•

infrastruktury obszarów gminnych.

W ramach tych obszarów promuje:
•

finansowanie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój istniejących – głównie
z sektora MŚP;
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•

finansowanie budownictwa mieszkaniowego oraz mieszkań socjalnych;

•

finansowanie rozwoju (m.in. strukturalnego miast i gmin, infrastruktury, technologii i innowacji, kultury i nauki);

•

ochronę środowiska.

Rysunek 2. Obszary działalności NRW.BANK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NRW.BANK.

W przeciwieństwie do banków komercyjnych klientami NRW.BANK są przede
wszystkim inne banki (Hausbanken) i agencje wspierające rozwój (Fördermittler), za
których pośrednictwem bank finansuje klientów z landu Nadrenia Północna-Westfalia. Oferuje wsparcie finansowe zarówno w postaci kredytów (głównie preferencyjnych), jak i dotacji publicznych pochodzących z programu regionalnego wsparcia gospodarczego (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm – RWP). W ofercie banku
są również usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków finansowych.
NRW.Bank refinansuje swoją działalność, emitując gwarantowane przez land
płynne obligacje i inne dłużne papiery wartościowe (m.in. zieloną obligację), a dodatkowo emisję dłużnych papierów wartościowych powiązał z usługą benchmarkingu.
Najpopularniejszymi walutami tych emisji są euro (65%) i dolar amerykański (34%).
Na rynku krajowym dominują obligacje na okaziciela, weksle oraz obligacje imienne.
NRW.Bank refinansuje swoją działalność również na międzynarodowym rynku kapitałowym, emitując dłużne papiery wartościowe oraz papiery komercyjne w ramach
programu emisji dłużnych papierów wartościowych i papierów komercyjnych (Global
Commercial Paper Program). Oprócz tego pozyskuje środki wsparcia dla regionu m.in.
od banku KfW i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W analizowanym okresie przyznane dotacje w ramach programu RWP i wypłacone przez NRW.Bank wynosiły łącznie 1,1 mld euro. Najwięcej, aż 44,6%, przyznano na
rozwój budownictwa mieszkaniowego, 37,6% tych dotacji przekazano na działalność
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struktury miejskiej i gminnej landu NRW. Analizując dokładnie przedstawiony rysunek 3, można zauważyć, że na budownictwo mieszkaniowe najwięcej środków przyznano w 2011 r. – wynosiły one 272,3 mln euro. W kolejnych latach były one istotnie
niższe i mieściły się w przedziale od 12,7 mln euro w 2012 r. do 64,3 mln euro w 2017
r. Z kolei w sektorze przemysłu w analizowanym okresie przyznano dotacje o łącznej
wartości 413 mln euro. Największe dotacje dla tego sektora gospodarki wypłacono
w latach 2010 i 2012 – odpowiednio 102,3 mln euro i 117,1 mln euro. Ciekawy jest
fakt, że na rozwój obszarów miejskich i gminnych landu NRW dotację najwyższej wartości przyznano w 2011 r. Wynosiła ona wówczas ponad 120 mln euro, a w kolejnych
latach nie była wyższa niż 3 mln euro (wyjątek stanowi rok 2012 – 25,9 mln euro).
Rysunek 3. Dotacje przyznane przez NRW.Bank w ramach programu RWP w latach
2010–2017 (w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych VÖB.

Oprócz dotacji bank stale zwiększał swoją działalność kredytową, oferując bardzo
korzystne oprocentowanie, które nie było możliwe do uzyskania w bankach komercyjnych. Od czasu, gdy banki komercyjne zwiększały swoją adekwatność kapitałową związaną z wymogami Bazylei III, ograniczając podaż kredytów, bank NRW.Bank
zwiększał wartość udzielanych kredytów.
Z rysunku 4 wynika, że łączna wartość kredytów preferencyjnych dla podmiotów
niefinansowych w NRW przyznanych w analizowanym okresie wynosiła 111 mld euro.
Początkowo kredyty te kierowane były głównie do dwóch sektorów: przemysłu i budownictwa mieszkaniowego, a od 2012 r. sukcesywnie rosła wartość kredytów prze-
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znaczonych na rozwój miast i gmin. W 2017 r. można zauważyć, że bank udzielił
5 mld euro dla sektora przemysłu oraz ponad 5 mld euro na rozwój miast i obszarów
gminnych. Kredyty udzielone na cele budownictwa mieszkaniowego wynosiły średnio 4 mld euro, jedynie w 2016 r. wartość tych kredytów wynosiła 5 mld euro. Z kolei
w dwóch innych obszarach, tj. rolnictwie oraz pozostałych projektach rozwojowych,
wartość przyznawanych kredytów była znacznie niższa. Ze względu na fakt, że w landzie NRW wiodącym sektorem w rozwoju gospodarczym jest przemysł, to kredyty
przeznaczane na cele rolnicze stanowią ok 2% całkowitej rocznej wartości kredytów
udzielonych przez NRW.Bank. Oprócz działalności kredytowej bank prowadził również działalność poręczeniową, średnio o wartości 390 mln euro rocznie dla przedsiębiorstw mających siedzibę w NRW.
Rysunek 4. Kredyty i pożyczki preferencyjne NRW.Bank w latach 2010–2017
(w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych VÖB.

Tabela 1: Wartość nowo przyznanych kredytów w roku bieżącym (w mld euro).
2010
8,23

2011
8,11

2012
9,5

2013
9,23

2014
8,9

2015
9,68

2016
11,2

2017
11,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych NRW.Bank.

Analizując dane zawarte w tabeli 1, można zauważyć stałą dynamikę wzrostu war104

tości przyznawanych kredytów. Delikatne odchylenie widoczne jest tylko w 2014 r.
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W analizowanym okresie największą część nowo przyznanych kredytów udzielono
w obszarze infrastruktura, która obejmuje zarówno budownictwo mieszkaniowe, jak
i infrastrukturę miejską i gminną (rys. 5). Drugim obszarem, na którego rzecz przeznaczono nowe linie kredytowe, był rozwój przedsiębiorczości landu NRW. W 2017 r.
można zauważyć wzrost wartości nowo przyznanych kredytów o 14%. Dla nowo
powstałych przedsiębiorstw przekazano kredyty o łącznej wartości 683,5 mln euro
w 2017 r. Największe wsparcie w tym obszarze otrzymały przedsiębiorstwa prowadzące już działalność w sektorze MŚP, łącznie 3 mld euro. Bank promuje również
wsparcie dla regionalnych projektów rozwojowy oraz angażuje środki w ochronę środowiska. W związku z tym oferuje kredyty na cele badawczo-rozwojowe dotyczące
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, elektromobilności oraz elektrociepłowni.
Rysunek 5. Wartość udzielonego wsparcia finansowego w poszczególnych obszarach gospodarki w latach 2010–2017 (w mld euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych NRW.BANK.

Działalność NRW.Bank w obszarze przedsiębiorstw MSP
Sektorowi MŚP bank oferuje różne możliwości wsparcia. Są to zarówno dotacje przyznane z programu RWP, ze środków UE, jak i kredyty na preferencyjnych warunkach
(kredyt innowacyjne przedsiębiorstwo, kredyt dla sektora MŚP oraz kredyt uniwersalny). Oprócz tego bank oferuje finansowanie w postaci venture capital, a środki na ten
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cel kieruje z trzech funduszy, tj. funduszu dla przedsiębiorstw MŚP (NRW.Bank Mittelstandsfonds), inwestycji indywidualnych (NRW.Bank Einzelinvestments) oraz specjalnego funduszu (NRW.Bank Spezialfonds). Powstającym i nowym przedsiębiorstwom
bank oferuje kredyty, tj. kredyt na start, mikrokredyt oraz kredyt uniwersalny. W obszarze wsparcia z UE bank oferuje kredyt inwestycyjny na elektrociepłownie oraz kredyt dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Krótką charakterystykę tych kredytów prezentuje tabela 2.
Zaletą tych kredytów jest niskie oprocentowanie, a w ramach rozporządzenia
Komisji Europejskiej do pomocy de minimis kredyty udzielone na okres co najmniej
10 lat mają dodatkowo niższe oprocentowanie (dla porównania kredyt dla MŚP na
zasadach NRW.Bank oraz dodatkowo w ramach rozporządzenia de minimis zestawiono w tabeli 3). Kredyty udzielane dla przedsiębiorstw MŚP w ramach rozporządzenia
de minimis w okresie kredytowania na 10 lat są o 0,25 p.p. niższe niż te na zasadach
normalnych, a w okresie kredytowania na 20 lat o 0,15 p.p. niższe. Fakt ten wpływa na
dodatkowo zwiększoną opłacalność kredytów preferencyjnych dla przedsiębiorstw
MŚP, co dodatkowo stanowi bodziec do rozwoju dla podmiotów gospodarczych.
Bank stale zwiększa linie kredytowe dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, na co
wskazują dane przedstawione w tabeli 4. Rośnie również zainteresowanie innymi
środkami wsparcia. Oprócz działalności kredytowej oferuje również usługi doradcze.
W 2017 r. zanotował w obszarze dotyczącym przedsiębiorstw ponad 17 tys. usług
doradczych oraz seminariów poświęconych środkom wsparcia dla przedsiębiorstw
z landu NRW.
NRW.Bank promuje przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospodarczą,
dlatego wraz z landem NRW oferuje wsparcie w postaci venture capital dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w Nadrenii Północnej-Westfalii. Fundusz dla MŚP uwzględnia
zmienne warunki finansowania przedsiębiorstw MŚP i wyzwania związane ze wzmocnieniem kapitału własnego. Inwestycje głównie w formie finansowania mezzanine wynoszą od 1 mln euro do 7 mln euro i są przeznaczone na maksymalnie 7 lat. W ostatnich latach NRW.Bank zainwestował łącznie 244,9 mln euro venture capital, z tego
138,1 mln euro w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. W całym landzie co
piąte euro w przedsiębiorstwach finansujących się za pomocą venture capital pochodzi z NRW.Bank. Na koniec 2017 r. NRW.Bank przeznaczył kolejne środki w wysokości
214 mln euro na wsparcie za pomocą venture capital.
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Charakterystyka

Niskooprocentowany kredyt
dla przedsiębiorstw innowacyjnych z 70% gwarancją
NRW.Bank dla banku macierzystego (Hausbank)

Niskooprocentowany kredyt
dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub jednoosobowej
działalności gospodarczej
z gwarancją NRW.Bank lub
Bürgschaftsbank NRW dla
Hausbank

Niskooprocentowany kredyt
o elastycznych terminach
zapadalności dla firm rozpoczynających działalność,
dla przedsiębiorstw MSP
oraz samozatrudnionych
z gwarancją NRW.Bank lub
Bürgschaftsbank NRW dla
Hausbank

Rodzaj kredytu

Innowacyjne przedsiębiorstwo

Kredyt dla sektora
MŚP

Kredyt uniwersalny

Stałe przez cały
okres kredytowania

Stałe w okresie
10 lat, po upływie
10 lat ponowne
naliczenie

Od 25 tys.
euro do 10
mln euro

5, 10, 20 z rocznym lub dwuletnim okresem
karencji

3 do 9 bez okresu Min. 25 tys.
euro
karencji;
10, 15 lub 20 lat
z okresem karencji maks. do 2 lat

Stałe przez cały
okres kredytowania

Oprocentowanie

Od 100 tys.
euro do
7,5 mln euro

Wartość
kredytu

3,5,7 lub 10 lat

Okres
kredytowania

Tabela 2. Rodzaje kredytów przeznaczonych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP

Kredyt może być wykorzystany na pokrycie średnioi długoterminowych potrzeb
finansowych w NRW oraz
jako środki inwestycyjne lub
potrzeby płynnościowe.
Wykluczenie stanowią inwestycje dotyczące rybołówstwa, akwakultury oraz rolne

Finansowanie krajowych
projektów inwestycyjnych.
Wykluczenie stanowią: projekty dotyczące działalności
eksportowej oraz produkcji
produktów rolnych, leśnych
oraz kwalifikowanych jako
rybołówstwo

Przedsiębiorstwo musi
spełnić co najmniej jedno
kryterium innowacyjności.

Kryteria wnioskowania
Działalność NRW.Bank a rozwój regionalnej przedsiębiorczości w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech
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Elastyczny kredyt preferencyjny dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się
budową, konserwacją i odbudową elektrociepłowni.
Finansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
i funduszu landu NRW

NRW/EU. KWK- Investitionskredit

Od 25 tys. do
10 mln euro

Od 50 tys. do
2,5 mln euro

5, 10 lub 20
lat z okresem
karencji 1-,
2- lub 3-letnim,
w zależności od
długości okresu
kredytowania

Od 3 do 8 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych banku NRW.Bank, 24.09.2018.

Kredyty preferencyjne na
założenie nowej działalności,
na procesy konsolidacyjne.
Kredyty dla nowych przedsiębiorstw do 5 lat działalności.
Korzystniejsze warunki niż
oferowany przez KfW „ERP-Gründerkredit Universal”,
który jest podstawą refinansowania
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Kredyt na start

Stałe na cały
okres kredytowania

Stałe w okresie
do 10 lat, po
upływie 10 lat
ponowne naliczenie

Wnioskodawcą mogą być
wszystkie przedsiębiorstwa,
które mają elektrociepłownie. Ograniczenie polega
na tym, że dana elektrociepłownia musi znajdować się
na obszarze landu NRW.

Wykluczenie stanowią: projekty dotyczące działalności
eksportowej oraz wytwarzania produktów rolnych,
leśnych oraz kwalifikowanych jako rybołówstwo
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1,90
2,20

1,40

B

3,30
4,00

2,80

3,50

4,00

5,10

7,40

E

F

G

H

I

5/1

5,10
7,40

8,20

4,00

3,50

2,80

2,20

1,70

1,40

1,00

5,90

4,80

4,30

3,60

3,00

2,50

2,20

1,80

20/3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych NRW.Bank.

Kredyty (w mld euro)

2,39

2012

2,40

2013

2,61

2014

Tabela 4. Dynamika kredytów przyznanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w latach 2012–2017

Źródło: Opracowanie na podstawie danych NRW.Bank.

7,90

5,60

4,50

2,70

1,70

2,20

C

D

1,50

10/2

5/1

1,00

A

2,70

2015

7,65

5,35

4,25

3,75

3,05

2,45

1,95

1,65

1,25

10/2

2,55

2016

2,70

2017

8,05

5,75

4,65

4,15

3,45

2,85

2,35

2,05

1,65

20/3

Okres kredytowania

Okres kredytowania

Grupa ryzyka

W ramach rozporządzenia de minimis

Na zasadach NRW.Bank

Tabela 3. Oprocentowanie kredytu dla MŚP na zasadach NRW.Bank oraz w ramach rozporządzenia de minimis.
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Rysunek 6. Venture capital NRW.Bank w latach 2013–2017 (w mln euro)

Przedsiębiorstwa we wczesnej fazie wzrostu

Przedsiębiorstwa MSP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NRW.Bank.

Podsumowanie
NRW.Bank jest największym regionalnym bankiem rozwoju w Niemczech, którego
działalność jest nakierowana na wspierania rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP,
rozwoju infrastruktury landu, w tym budownictwa mieszkaniowego oraz troski
o środowisko naturalne. Za jego pomocą land może oferować swoim mieszkańcom
wysoki standard życia. Niemiecki system bankowy, w którym ważną rolę odgrywają
banki publiczne, jest przyjazny dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Istnienie regionalnych banków rozwoju ułatwia prowadzenie programów wsparcia dla przedsiębiorstw, dając im impuls do działania, i umożliwia szybsze i lepsze dostosowanie się
do zmieniających się warunków rynkowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć, że bank oferuje oprócz tradycyjnego kredytowania preferencyjnego również inne produkty.
Za jego pośrednictwem udzielane są dotacje dla przedsiębiorstw. Ponadto bank
w coraz większym zakresie inwestuje swój kapitał w przedsiębiorstwa sektor MŚP
w formie venture capital, prowadzi usługi doradcze w zakresie środków wsparcia
110

dla przedsiębiorstw. NRW.Bank istotnie przyczynia się do rozwoju landu i jego
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przedsiębiorczości lokalnej, będąc ważnym narzędziem rozwoju społeczno-gospodarczego.
Należy zauważyć, że Niemcy za pośrednictwem regionalnych banków rozwoju
skutecznie eliminują problemy związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł
finansowania dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz finansowaniem rozwoju infrastruktury regionalnej. Bank rozwoju wydaje się środkiem zaradczym w kierunku
eliminowania barier rozwoju małych i młodych przedsiębiorstw, szczególnie w krajach rozwijających się, tj. np. Polsce. Zwłaszcza w okresie, gdy banki komercyjne
zwiększały swoją bazę kapitałową, ograniczając dostępność kredytów i zwiększając przy tym wymagania kredytowe, bank NRW oferował finansowanie regionalnej
przedsiębiorczości.
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Abstract: Context: As multiple research has shown, teamwork plays a significant role in
achieving common results, both in real life, as well as in business simulations. However,
only a limited number of empirical studies have been undertaken to understand the
impact of individuals’ personalities on the effectiveness of teamwork. These studies suffer
from an important limitation as they lack a systematic and rigorous method to relate
personality traits to the final effect of teamwork. The goal of this study is to examine
whether team work influences the perception and assessment of specific personal
characteristics. To explore the influence of individuals’ personalities on teamwork
effectiveness, we employed an empirical approach. A context-specific survey instrument
was conducted on 155 participants – students who took part in a strategic economic
game during their classes. Then their subjective assessment of selected personal
characteristic was examined, in the context of the overall performance reached by their
team. Assessments were measured before and after the game.
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Introduction
Nowadays business education institutions try to make more and more efforts to more
effectively instill in their graduates skills which are valued by their future employers.
Whereas Hart Research Associates poll of employers [2015] confirms that these skills
are more important than students’ majors in determining their success at work, still
some of business schools fail in equipping students with the soft skills necessary for
future success at work. As Greenberg and Nilssen [2015] concluded in their study, business schools must do more to generate workplace ready graduates. One of the biggest challenges is identifying effective tools and techniques for instructors to support
students’ soft skills development [O’Neill et al. 2017].
One of the most important soft skills is the ability to work effectively in teams.
Teamwork has been associated with improved organizational performance and
effectiveness [Applebaum, Blatt 1994, Guzzo, Dickson 1996], and teamwork is an
increasingly common workplace arrangement, regarding the complexity, magnitude, and time pressure associated with projects and service processes management
[Salas et. al 2015]. It is therefore not surprising that a survey by the National Association of colleges and Employers found the ability to work in teams to be the most
significant skills of recent graduates sought for by employers [Loughry et al. 2014].
According to a McKinsey report, team effectiveness is highly dependent on the teamwork skills of individual members. Nevertheless, this skill is very complex and
difficult to teach [Waddock, Lozano 2013]. One of the most effective ways to check
teamwork skills is to implement an economic game. While playing such a game,
which is a kind of simulation, students/graduates can make a self-assessment regarding their teamwork skills.
A standard definition of a team is ‘two or more people who interact, dynamically,
interdependently, and adaptively toward a common and valued goal’ [Flin, Crichton,
O’Connor 2008]. Salas et al. [2015] identified five essential components of effective
teamwork (table 1), with a further three underpinning the coordinating mechanism.
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Table 1. The ‘big five’ of effective team performance and underlying mechanisms
Core component
Leadership

Mutual performance
monitoring

Backup behaviour
Adaptability

Team orientation

Explanation
The ability to direct and co-ordinate the activities of other team
members, assess team performance, develop team knowledge,
skills, and abilities, motivate team members, plan and organize,
and establish a positive atmosphere (it can refer to a single
team leader and to all team members if situational leadership is
appropriate)
The ability to apply appropriate task strategies to develop common understandings of the team environment (this includes
an understanding of team mate workload, fatigue, stress, skills,
and the environment external to the team itself )
A person’s ability to anticipate other team members’ needs
through knowledge about their responsibilities
The ability to adjust team strategies and alter the course of
action based on information gathered from the environment
through the use of backup behaviour and reallocation of intra-team resources
An attitude characterized by a propensity to take other’s
behaviour and input into account during group interaction
and the belief in the importance of team goal’s over individual
members’ goals

Underlying co-ordinating mechanisms
Shared mental models The shared understanding that team members hold
Mutual trust
The shared belief that team members will perform their roles
and protect the interests of their teammates
Closed-loop commu- The exchange of information between a sender and a receiver
nication
Source: Salas et al. [2008].

Research methodology
For the purpose of this article, the authors used a modified version of the strategic
game created by Prof. Maciej Jasiński from Wyższa Szkoła Bankowa in Wrocław. The
game was used during classes conducted by the authors at four public and non-public universities in Poland (in Wroclaw and Cracow). The idea of the game was to enable students to acquire and sale shares. They started the game with the initial state
of 1,000 units of A, B and C shares and the financial capital of 600,000 PLN. All the
participants of the game were divided into six teams, with similar number of team
members. The game had six rounds with no more than 15 minutes for decision-ma-
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king – the students’ task was to make transactions at a known price, and after each
round the prices of all shares changed (as a result of demand for the shares). The participants had to make a decision based on the overall market situation, but also to
keep books. The teacher displayed the current price after every round, but according
to the rules presented before the game, in the case of transactions exceeding possessed cash or shares, the maximum possible value of the transaction was noted, and
the group, as a penalty, could not make decisions in the next round. At the end of the
game, the dividend was added to the shares held in accordance with the current price / earnings ratio, and on the basis of the total results one team was winning.
Undoubtedly, strategic games used for the purposes of developing students’ skills
bring many positive results and can become a valuable area for making research. The
aim of the research presented in this paper was to examine whether cooperation in
a team (during an economic game) influenced the formation of personality traits, in
particular whether the results achieved during the game influenced the self-esteem
of the studied traits. For this purpose, the respondents were divided into two groups:
the group consisting of the winning teams and the second – comprising the remaining teams.
The following hypotheses were formulated by the authors:
•

Hypothesis 1: participation in the game, regardless of the results obtained,
influences the perception of personality traits by the participants.

•

Hypothesis 2: participation in the game in the winning teams influences the
perception of leadership trait.

The authors’ goal was to find out whether engagement in the game would influence the assessment of individual characteristics of students. Therefore, a questionnaire was prepared, and students were asked to complete the first part of the questionnaire individually before starting a game, and after the results were announced
the second part had to be completed. Both parts of the survey were designed in the
same manner: eighteen personal traits were identified: 1) Creativity, 2) Innovativeness, 3) Stress resistance, 4) Risk taking, 5) Self-confidence, 6) Communicativeness,
7) Regularity, 8) Diligence, 9) Self-control, 10) Autonomy, 11) Persistence, 12) Setting
targets, 13) Motivation, 14) Leadership, 15) Planning, 16) Optimism, 17) Decision making, 18) Rivalry.1 The respondents were asked to assess subjectively perceived intensity of those traits in the Likert’s scale: with “1” meaning “definitely my weakness”
1
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I n the research questionnaire there were more questions, but they are not a subject of analysis in this paper,
for that reason authors will not mention them.
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and “5” – “definitely my strength”. The dependent sample t-test was used to compare
the means of subjective assessment of one’s own competences before and after the
game, to determine if there is a statistically significant difference between these means. The test was used in both groups: with poorer and winning results.
In total 155 questionnaires were analysed – 23 students were classified into the
group of winners, whereas 132 respondents into the group with weaker final results
(the authors distributed the tool during 5 editions of the game).

Research results
According to the research objectives, it was important to investigate if the respondents differ in assessing their personal traits. Initially the members of the groups with
poorer results were analyzed. Altogether 132 students completed a questionnaire
properly and their answers were analysed. As it is presented in table 2, before the
game the highest mean (3,90) was scored by Optimism, on the second position was
Communicativeness (3,87) and Autonomy (with mean 3,74). These traits were assessed differently after the game. In this case the average answers related to two personal characteristics exceeded 4,0 – it was Communicativeness with mean 4,13 and
Optimism – 4,03. The third position was taken by Decision making (3,80).
While analyzing the lowest average answers, it turned out that only one trait had
a mean below 3,0 – it was Regularity marked before the game (2,92). Similarly, Regularity also received the poorest result after the game, but the score passed slightly 3,0
and came to 3,14.
Table 2. Statistics for dependent samples in groups with poorer results
Trait
Creativity
Innovativeness
Stress resistance
Risk taking

Time

Mean

Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game

3.5669
3.5748
3.1339
3.2756
3.0079
3.2677
3.4016
3.5591

Standard
deviation
.88722
.96379
.71672
.78353
1.19188
1.21791
.95336
.93141

Standard
error
.07873
.08552
.06360
.06953
.10576
.10807
.08460
.08265
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Self-confidence
Communicativeness
Regularity
Diligence
Self-control
Autonomy
Persistence
Setting targets
Motivation
Leadership
Planning
Optimism
Decision making
Rivalry

Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game

3.3622
3.5512
3.8730
4.1270
2.9213
3.1417
3.4488
3.5984
3.3254
3.4286
3.7402
3.5197
3.4683
3.6429
3.4409
3.6299
3.4094
3.6772
3.2063
3.4444
3.3228
3.5039
3.9048
4.0317
3.4173
3.8031
3.3780
3.5669

Source: own compilation.

Next, dependent sample t-test was used (table 3).
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.97321
1.00561
.87621
.81960
1.17923
1.08908
1.02127
.96164
.97019
.96688
.82820
.99881
.89162
.97541
.98120
.98241
.92885
.91619
1.16837
1.07745
1.01483
1.24003
1.06154
.96280
.83038
.85486
1.13340
1.13802

.08636
.08923
.07806
.07302
.10464
.09664
.09062
.08533
.08643
.08614
.07349
.08863
.07943
.08690
.08707
.08717
.08242
.08130
.10409
.09599
.09005
.11004
.09457
.08577
.07368
.07586
.10057
.10098

Source: own compilation.

* p< 0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Traits
Creativity
Innovativeness
Stress resistance
Risk taking
Self-confidence
Communicativeness
Regularity
Diligence
Self-control
Autonomy
Persistence
Setting targets
Motivation
Leadership
Planning
Optimism
Decision making
Rivalry

0.00787
0.14173
0.25984
0.15748
0.18898
0.25397
0.22047
0.14961
0.10317
-0.22047
0.17460
0.18898
0.26772
0.23810
0.18110
0.12698
0.38583
0.18898

Mean
(Mean after
the game-Mean
before the game)

.97179
.90610
1.27996
1.10141
1.06706
1.04259
1.22742
.98463
1.26383
.96702
1.07390
1.13202
1.07975
1.33524
1.33582
1.09533
.90015
1.32577

Standard
Deviation
Lower
-0.16278
-0.01738
0.03507
-0.03593
0.00160
0.07015
0.00493
-0.02330
-0.11966
-0.05066
-0.01474
-0.00981
-0.07811
-0.00267
-0.05347
0.06614
0.22776
-0.04384

Upper
0.17853
0.30085
0.48461
0.35089
0.37636
0.43779
0.43601
0.32251
0.32601
-0.39029
0.36395
0.38776
0.45733
0.47352
0.41568
0.32011
0.54390
0.42179

95% Confidence interval of
the difference

Table 3. Dependent sample t-test for group of students with poorer results

0.091
1.763
2.288
1.611
1.996
2.734
2.024
1.712
0.916
-2.569
1.825
1.881
2.794
2.002
1.528
1.301
4.830
1.606

t

.927
.080
.024 *
.110
.048 *
.007 **
.045 *
.089
.361
.011 *
.070
.062
.006 **
.047 *
.129
.196
.000 ***
.111

Significance level
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In the case of the students in the group achieving weaker results (finishing with
2nd to 6th position), the average assessment of traits was statistically significant for:
Stress resistance, Self-confidence, Communicativeness, Regularity, Autonomy, Motivation, Leadership, Decision-making skills.
The strongest change was recorded in the case of:
1.

Decision-making – the average before the game was 3.41, after the game
3.80, t = 4.830, p <0.001;

2.

Motivation – the average before the game was 3.41, after the game 3.68, t =
2.794, p <0.01;

3.

Stress resistance – the average before the game was 3.01, after the game
3,27, t=2.288, p<0.05;

4.

Communicativeness – the average before the game was 3.87, after the game
4.13, t = -2.734, p <0.01.

Other characteristics: Self-confidence, Regularity, Autonomy and Leadership turned out to be statistically significant at the level of p <0.05. It is important to add
that Autonomy was the only characteristic which after the game received lower assessments than before.
The second group was constituted by the teams winning each edition of the
game. In total the answers of 23 students were analyzed (only one team in each edition won, therefore there is such a difference in the number of respondents as compared to the previous group with weaker performance results).
The members of the successful teams before the game identified Optimism as
their dominating strength (mean 4,14), then Rivalry (3,91) and Risk taking (3,82). Their
weakness might be Leadership and Setting targets – with average answers 3,14. After
the game their feelings changed and, in many cases, their self-appraisal was raised. It
was particularly noticeable in the case of Leadership (the mean rose to 4,05), Decision
making skill (4,14), Communicativeness (4,05), Self-confidence (4,00). The highest
mean was noted for Optimism – 4,23.
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Table 4. Statistics for dependent samples in groups of winners
Trait
Creativity
Innovativeness
Stress resistance
Risk taking
Self-confidence
Communicativeness
Regularity
Diligence
Self-control
Autonomy
Persistence
Setting targets
Motivation
Leadership
Planning
Optimism
Decision making
Rivalry

Time

Mean

Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game
Before the game
After the game

3,45
3,6818
3,27
3,5455
3,59
3,8182
3,82
3,9545
3,68
4,0000
3,68
4,0455
3,23
3,7273
3,55
3,6364
3,45
3,1818
3,50
3,8636
3,32
3,7727
3,14
3,5000
3,27
3,4545
3,14
4,0455
3,45
3,6818
4,14
4,2273
3,64
4,1364
3,91
4,0000

Standard
deviation
,739
,64633
,767
,59580
1,141
,85280
,733
,72225
,839
,69007
,646
,72225
1,152
,63109
,671
,49237
,671
,79501
,802
,63960
,716
,75162
,889
,80178
,631
,80043
,990
,89853
,912
,99457
,640
,68534
,658
,71016
,868
1,02353

Standard
error
,157
,13780
,164
,12703
,243
,18182
,156
,15398
,179
,14712
,138
,15398
,246
,13455
,143
,10497
,143
,16950
,171
,13636
,153
,16025
,190
,17094
,135
,17065
,211
,19157
,194
,21204
,136
,14612
,140
,15141
,185
,21822

Source: own compilation.

Next, dependent sample t-test was used (table 5).
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Source: own compilation.

* p< 0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Traits
Creativity
Innovativeness
Stress resistance
Risk taking
Self-confidence
Communicativeness
Regularity
Diligence
Self-control
Autonomy
Persistence
Setting targets
Motivation
Leadership
Planning
Optimism
Decision making
Rivalry

Mean
(Mean after the game- Standard Devia- 95% Confidence interval of
-Mean before the
tion
the difference
game)
Lower
Upper
0.22727
1.06600
-0.24537
0.69991
0.27273
1.03196
-0.18482
0.73027
0.22727
1.47783
-0.42796
0.88251
0.13636
1.08213
-0.34342
0.61615
0.31818
1.24924
-0.23570
0.87206
0.36364
0.72673
0.04142
0.68585
0.50000
1.30018
-0.07647
1.07647
0.09091
0.86790
-0.29390
0.47571
-0.27273
1.03196
-0.73027
0.18482
0.36364
0.84771
-0.01222
0.73949
0.45455
1.26217
-0.10507
1.1416
0.36364
1.09307
-0.12100
0.84828
0.18182
0.90692
-0.22029
0.58393
0.90909
1.15095
0.39879
1.41939
0.22727
1.15189
-0.28344
0.73799
0.09091
0.81118
-0.26875
0.45056
0.50000
1.01183
0.05138
0.94862
0.09091
1.41115
-0.53476
0.71658

Table 5. Dependent sample t-test for group of winners

1.000
1.240
0.721
0.591
1.195
2.347
1.804
0.491
1.240
2.012
1.689
1.560
0.940
3.705
0.925
0.526
2.318
0.302

t

.329
.229
.479
.561
.246
.029 *
.086
.628
.229
.057
.106
.134
.358
.001 **
.365
.605
.031 *
.765

Significance level
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In the group of winners the average subjective ratings of Communicativeness,
Leadership and Decision making increased statistically significantly. The strongest
change was recorded in the case of Leadership – the mean before the game was
3.14 and after 4.05, t=3.705, p<0.01. Accordingly, Communicativeness mean before
the game was 3.68 and after 4.05, t=2.347, p<0.05. Decision making mean before the
game was 3.64 and after 4.14, t=2.318, p<0.05.

Findings
For the successful results in the analyzed game two factors became important – first
of all strategic thinking and proper decision making, as well as effective group work.
The number of team members, according to premises, should not exceed 6 students
(usually fluctuated between 4 and 6), which allowed for decreasing the risk of the appearance of the negative aspects of team work. It was necessary, because the way the
game was constructed, requires on the one hand a high level of concentration and
scrutinizing the market situation, but also, on the other hand, an effective teamwork
was essential. After each round, when partial results were communicated, a team had
to get to grips with them. This was potentially conflict sensitive area, because in teams,
especially in case of achieving weaker performance, there was a threat of cleavage and
incrimination. Problems with roles and leadership appeared. Yet despite the mentioned problems, the results of the research may lead to a conclusion that team work
and group decision making processes benefited the participants. In the case of many
personal characteristics students increased their assessment and appreciated their traits higher – Communicativeness and Decision-making were a good example, because
they were evaluated higher after the game than before it, regardless of the final result.
In the group finishing with weaker results, Decision-making was mostly evaluated
better, which means that the students, despite the consciousness of losing the game,
appreciate their own effort put into contribution to the game. A failure also did not
have a negative impact on their Motivation, after the game they were more motivated than before. Similarly, in the case of Stress resistance – increasing mean after the
game may suggest that team members may have noticed that cooperation helped
them to deal with stress and pressure. However, the decline of Autonomy assessment
lead to a conclusion that after the game participants had an impression that they
could not feel totally independent.
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In the case of winners, apart from Decision-making, Leadership became a personal feature with the most positive change. Possibly the consciousness of being winners – best in the general students’ group – raised their own self-esteem and perception of leadership skills.

Conclusion
To sum up, participation in the game triggered the increase of average grades obtained in each of the dimensions, except for Autonomy. This means that the mere fact
of participating in group work, requiring cooperation and competition, has a positive
effect on self-esteem, regardless of the final results of the game. The research results
allowed the authors to confirm both stated hypotheses. Participation in the game,
regardless of the results obtained, influences the perception of particular personality
traits by the participants. Participation in the winning teams influences the perception of leadership trait in a positive way.
Most of the discussion about what constitutes effective teamwork and team leadership has taken place outside education [Hall 2002], however the results of the
above-presented research find confirmation both in the field of academic research
and business practice. According to the literature [Ruohomaki 1995], positive effects
of gaming for group training could be seen, for example, in the following areas: attitude changes towards teamwork and co-operation, better understanding of different
viewpoints, development of decision making and problem solving, skills, self-awareness of one’s own group role and assumptions about other team members, increased
empathy for other group members, as well as in increased interactional and communication skills. These effects would increase team members’ preparedness for working
together and facilitate changes towards teamwork in a good atmosphere, which in
turn should accordingly increase the functionality of teams, i.e. their productivity and
their members’ well-being.
Business simulation games encourage the abilities and skills of each team member in order to convince the rest of the members of the team of his/her ideas, and to
connect their ideas and experiences with the decisions which the team has to make.
Furthermore, the students who belong to a team learn to make decisions by concentrating on the essential characteristics of the information which they receive and
124
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urage the skills and abilities of each team member for drawing up conclusions and
describing the phenomena which appear due to making team decisions. Consequently, they allow students to improve their teamwork knowledge, skills and abilities
[Martín-Pérez 2010].
Teamwork makes the team members get to know themselves and each other, learn and gain experience. For students participation in a business game during the
studies is a kind of training for future challenges in business practice. When taking
part in a simulation, they start judging their skills better (such as communication, decision-making, leadership, etc.). It confirms the assumption that there is a power in
a group of people who work together toward a shared goal.
Most organizations do recognize the importance of team building and try to
foster it in the workplace. However, building effective teams requires a lot of effort,
commitment to teamwork, as well as input from managers to foster it. Effective teams
are those whose team members have well-defined roles within the group, have common goals in place and know how to successfully communicate with one another
despite their differences [Robertson 2018].
The following recommendations have been created by the authors of this work
regarding the practical implementation of the empirical research in the business area
of building successful teams:
•

choose team members carefully,

•

clarify team member roles,

•

clearly define team goals,

•

establish strong leadership,

•

foster flawless communication,

•

build the connection between team members,

•

enhance cooperation within the team,

•

allow for individual development of members,

•

utilize team-building exercises,

•

invest in team-building events,

•

constantly monitor and review,

•

be proactive with feedback,

•

acknowledge and reward.
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Analiza determinant strategii zarządzania
finansowaniem działalności spółek giełdowych
przemysłu przetwórczego na podstawie danych
z 2012 r.
Analysis of the determinants of the management strategy
for financing the activities of listed companies
of the processing industry on the basis of data from 2012
Abstract: Each company existing on the market, also a joint stock company, should have
a specific strategy for managing the financing. In the economic literature, the factors
determining the selection of corporate finance management strategies are generally
identified with factors affecting the raising of capital because the search for funds for
financing asset components is a basic part of the activities that make up the corporate
finance management strategy. The choice of factors determining the management
strategy of financing is therefore very important. The following determinants were
selected for the analysis: income taxation, industry specificity, capital cost, profitability
and liquidity management.
Key words: financing management strategy, stock exchange company, financial
statement, financial ratios, profitability, taxation of income, the cost of capital

Wstęp
Strategię zarządzania finansowaniem określa się jako przyjętą przez przedsiębiorstwo koncepcję kształtowania struktury finansowania jego majątku, podporządko-
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waną realizacji celu głównego i gwarantującą utrzymanie równowagi ekonomicznej
w krótkim i długim okresie.
Użycie w podanej definicji słowa „koncepcja” oznacza, że strategia zarządzania finansowaniem opiera się na pewnych regułach i wzorcach postępowania. Menedżerowie kierujący przedsiębiorstwem, podejmując decyzje, wykorzystują (świadomie
lub nieświadomie) dotychczasowy dorobek teoretyczny i praktyczny, na którym owe
reguły i wzorce opierano. Jest to bardzo istotne, ponieważ umożliwia systematyzację
różnych strategii oraz rozpatrywanie strategii realizowanej przez konkretne przedsiębiorstwo na tle strategii innych przedsiębiorstw. Jednak przedsiębiorstwa o podobnym profilu produkcyjnym funkcjonujące w tych samych realiach gospodarczych
mogą w odmienny sposób kształtować strukturę finansowania majątku, a to oznacza,
że wybór strategii determinowany jest nie tylko przez charakter prowadzonej działalności, lecz także przez szereg innych czynników [Wypych, Łódź 2007, s. 97].
Strategia zarządzania finansowaniem stanowi część składową strategii finansowej przedsiębiorstwa, która obejmuje także strategię inwestycyjną. Powiązanie strategii zarządzania finansowaniem ze strategią inwestycyjną powinno uwzględniać
fakt, że na aktywa składają się: aktywa trwałe i aktywa obrotowe, co z punktu widzenia źródeł pozyskiwania kapitału jest sprawą zasadniczej wagi. W celu zachowania równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa aktywa trwałe muszą mieć pokrycie
w stabilnych długoterminowych źródłach finansowania, natomiast do finansowania aktywów obrotowych wykorzystuje się przede wszystkim źródła finansowania
krótkoterminowego [Sierpińska, Jachna, Warszawa 2004, s. 57]. Biorąc to pod uwagę, w obrębie strategii zarządzania finansowaniem można wyodrębnić następujące
strategie cząstkowe:
•

strategię zarządzania strukturą finansowania,

•

strategię zarządzania finansowaniem aktywów trwałych,

•

strategię zarządzania finansowaniem aktywów obrotowych.

Rozpatrując finansowanie przedsiębiorstwa w kategoriach relacji „korzyści–ryzyko”, w powiązaniu z poziomem zadłużenia w teorii i praktyce, powszechnie wyróżnia
się trzy podstawowe typy strategii: agresywną, zachowawczą i umiarkowaną [Czekaj,
Dresler, Warszawa 2001, s. 122]. Klasyfikację tą można odnieść również do poszczególnych strategii zarządzania finansowaniem.
Identyfikację strategii zarządzania finansowaniem oparto na analizie sprawozdań
finansowych przedsiębiorstw przemysłowych. Stwarza ona możliwość pogłębionej
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nansowania działalności przedsiębiorstwa, co pozwala na świadome kształtowanie
struktury finansowania, przyczyniając się do poprawy zarządzania przedsiębiorstwem jako całością.
Tabela 1. Wykaz relacji wyrażających determinanty strategii zarządzania finansowaniem
Determinanta Relacja / wskaźnik
Opodatkowanie dochodu

Amortyzacja / aktywa trwałe rzeczowe + wartości niematerialne

Specyfika
branżowa

Rzeczowe aktywa trwałe / aktywa

Kapitały obce / pasywa
Wartości niematerialne / Aktywa
Koszty sprzedaży / sprzedaż
Ryzyko operacyjne (przychody netto ze sprzedaży – koszty zmienne)
÷ wynik ze sprzedaży
Rezerwy / pasywa

Koszt kapitału

Kapitały / pasywa
Kapitały własne / kapitały stałe
SWKK – średni ważony koszt kapitału

Rentowność

ROA – rentowność netto aktywów
ROE – rentowność kapitału własnego
ROS – rentowność sprzedaży
ROI – rentowność operacyjna aktywów
Wskaźnik cena / zysk
Roczna stopa zwrotu z akcji

Zarządzanie
płynnością
finansową

Zobowiązania krótkoterminowe / pasywa
Zobowiązania krótkoterminowe operacyjne / Pasywa
Kapitał obrotowy netto / Aktywa operacyjne
Zobowiązania krótkoterminowe operacyjne / Aktywa obrotowe
operacyjne
Inwestycje krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe oprocentowane

Źródło: Opracowanie własne.

W pracy przeprowadzone zostanie badanie zależności między wybranymi determinantami a strategiami zarządzania finansowaniem na podstawie szczegółowych
informacji finansowych. Selekcję determinant przeprowadzono na podstawie dotychczasowego dorobku w obszarze teorii struktury kapitału i teorii podejmowania
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decyzji finansowych, popartego licznymi badaniami empirycznymi. Wyniki przeprowadzonej analizy można zatem potraktować jako próbę weryfikacji niektórych konkluzji wynikających z koncepcji teoretycznych. Analizie poddane zostaną następujące
determinanty: opodatkowanie dochodu, specyfika branżowa, koszt kapitału, zyskowność, zarządzanie płynnością finansową.
Determinanty opisano za pomocą odpowiednich relacji (wskaźników) obliczonych na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych spółek. Zestawienie poszczególnych relacji charakteryzujących determinanty wraz z ich odniesieniem do strategii cząstkowych zawiera tabela 1.
Ocena zależności między relacjami (wskaźnikami) charakteryzującymi determinanty a cząstkowymi strategiami zarządzania finansowaniem przedstawiona zostanie
przy zastosowaniu współczynników korelacji Pearsona oraz funkcji regresji prostej
[Aczel, Warszawa 2000, s. 86]. Dodatkowo obliczono współczynnik determinacji, stanowiący miarę dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych. W zestawieniach tabelarycznych, opisujących zależności w przypadku równań regresji, ograniczono się do podania współczynników kierunkowych b, ponieważ wartość wyrazu
wolnego a bardzo rzadko ma sensowną interpretację ekonomiczną. Statystyczną
istotność stwierdzono przy założeniu poziomu istotności równym 0,05. Uzupełnienie
analizy statystycznej stanowi zestawienie średnich wartości wskaźników/relacji charakteryzujących determinanty dla poszczególnych typów strategii.

Opodatkowanie dochodu a strategie zarządzania
finansowaniem
Zależność między opodatkowaniem a strategiami zarządzania finansowaniem przedstawiono za pomocą dwóch relacji. Relacja amortyzacji do wartości aktywów trwałych
powiększonych o wartości niematerialne odzwierciedla rolę samofinansowania działalności spółki – zgodnie z teorią podatkową i teorią źródeł finansowania w pierwszej kolejności spółki preferują finansowanie własne, natomiast zastosowanie relacji kapitałów
obcych do pasywów opiera się na założeniu, że korzystanie z zobowiązań oprocentowanych łączy się z płatnością odsetek, które pomniejszają podstawę opodatkowania
dochodu – odzwierciedla to w pewnym zakresie efekt dźwigni finansowej.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, poziom współczynników korela132
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Wskazuje na to również rozkład średnich wartości relacji charakteryzujących determinanty. Dopasowanie funkcji regresji do danych empirycznych jest natomiast wyraźnie większe w odniesieniu do relacji odzwierciedlającej tarczę „odsetkową” niż tarczę „podatkową”.
W wypadku strategii zarządzania strukturą finansowania istnieje zbieżność co do
kierunku oddziaływania obu charakteryzujących opodatkowanie determinant. Spółki realizujące strategie agresywne osiągają relatywnie większe korzyści podatkowe
w porównaniu ze spółkami realizującymi pozostałe typy strategii. Charakteryzują się
one bowiem wyższym poziomem korzystania zarówno z „odsetkowej”, jak i „nieodsetkowej” tarczy podatkowej.
Tabela 2. Statystyczna analiza zależności między opodatkowaniem a strategiami
zarządzania finansowaniem
Strategie cząstkowe
Wyszczególnienie

Parametry
statystyczne

Zarządzanie
strukturą
finansowania

rxy
b
R2

- 0,209
-1,740
0,044
0,045
0,042
0,038
-0,622
-0,849
0,387
0,289
0,136
0,098

Amortyzacja /
aktywa trwałe rzeczowe + wartości
niematerialne

Kapitały obce /
pasywa

WSKśr

A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

A
U
Z

Zarządzanie
Zarządzanie
finansowaniem finansowaniem
aktywów
aktywów
obrotowych
trwałych
0,306
6,807
0,094
0,036
0,041
0,051
-0,397
-1,449
0,158
0,261
0,165
0,114

-0,272
-5,135
0,074
0,037
0,043
0,050
0,402
1,242
0,162
0,258
0,169
0,084

WSKśr – średni poziom relacji charakteryzującej determinantę.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie www: bankier.pl, gpw.pl, money.pl (data dostępu 17.02.2018).

Inaczej przedstawia się sprawa w odniesieniu do pozostałych strategii cząstkowych. Zarówno przy strategii zarządzania finansowaniem aktywów trwałych, jak
i przy strategii zarządzania finansowaniem aktywów obrotowych spółki realizujące
strategie agresywne osiągają relatywnie wysokie korzyści podatkowe związane z tarczą „podatkową”, natomiast niższe – w porównaniu z innymi spółkami – korzyści z tarczy „niepodatkowej”.
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Specyfika branżowa a strategie zarządzania
finansowaniem
W literaturze i praktyce nie ma jednoznacznych kryteriów oznaczania specyfiki branżowej. Często specyfikę branżową utożsamia się z unikalnością produkcji, którą w badaniach empirycznych proponuje się badać przy użyciu relacji koszty sprzedaży/
sprzedaż [Gajdka, Łódź 2002, s. 299]. Zgodnie z teorią bankructwa, im bardziej unikalny produkt, tym większe zainteresowanie przedsiębiorstwa realizacją strategii zachowawczych. Z innych propozycji wyróżników specyfiki branżowej, wykorzystywanych
przez badaczy i analityków finansowych, na uwagę zasługują: relacja rzeczowego
majątku trwałego do aktywów i wartości niematerialnych do aktywów. Specyfikę
branżową można charakteryzować także przez wskaźnik dźwigni operacyjnej, który
wyraża ryzyko operacyjne prowadzenia działalności. Uzasadnione wydaje się także
sprawdzenie, jaką rolę odgrywają rezerwy w decyzjach zarządczych dotyczących finansowania przedsiębiorstw – zakres korzystania z rezerw również może być uwarunkowany przynależnością przedsiębiorstwa do branży. Statystyczna charakterystyka zależności między determinantami opisującymi specyfikę branżową a strategiami
zarządzania finansowaniem została przedstawiona w tabeli 3.
Na podstawie kształtowania się parametrów statystycznych można stwierdzić, że
zależności między wartościami wskaźników (relacji) opisujących determinanty a wartościami wskaźników identyfikacji strategii zarządzania finansowaniem nie są statystycznie istotne. Wyjątek stanowi ujemna zależność między udziałem rzeczowych
aktywów trwałych w aktywach ogółem a strategią zarządzania aktywami trwałymi.
Zależność tę obserwujemy również i w odniesieniu do pozostałych strategii cząstkowych, gdy analizujemy kształtowanie się średnich wartości relacji: rzeczowe aktywa
trwałe / aktywa. Otrzymany wynik jest zgodny z wnioskami teorii sygnalizacji, natomiast sprzeczny z przewidywaniami teorii kosztów bankructwa oraz kosztów agencji.
Nie stwierdzono natomiast statystycznej zależności między udziałem wartości
niematerialnych w aktywach a strategiami zarządzania finansowaniem, co można
zinterpretować tak, że relacja ta w odniesieniu do badanej zbiorowości spółek nie odzwierciedla specyfiki branżowej.
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Tabela 3. Statystyczna analiza zależności między specyfiką branżową spółek a strategiami zarządzania finansowaniem
Strategie cząstkowe
Wyszczególnienie

Rzeczowe aktywa
trwałe / aktywa

Parametry
statystyczne

rxy
b
R2
WSKśr

Wartości niematerialne / aktywa

A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

A
U
Z

rxy
b
Koszty sprzedaży /
sprzedaż

R

2

WSKśr

Ryzyko operacyjne (dźwignia
operacyjna)

rxy
b
R2
WSKśr

Rezerwy / pasywa

A
U
Z

A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

A
U
Z

Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
finansowaniem finansowaniem
strukturą finan
aktywów
aktywów
sowania
obrotowych
trwałych
0,082
-0,368
-0,009
0,084
-0,369
-0,022
0,007
0,135
0,000
0,342
0,386
0,374
0,353
0,399
0,351
0,385
0,268
0,343
0,007
-0,155
0,170
-0,013
-0,831
0,773
0,000
0,024
0,029
0,042
0,061
0,057
0,028
0,037
0,031
0,056
0,022
0,031
-0,013
0,067
0,067
-0,025

0,198

0,294

0,000
0,109
0,071
0,099
0,051
0,003
0,003
1,564
2,235
1,917
0,065
0,455
0,004
0,025
0,030
0,029

0,004
0,104
0,076
0,093
0,194
0,027
0,038
1,588
2,656
2,156
-0,164
-2,662
0,027
0,035
0,048
0,032

0,005
0,100
0,074
0,105
-0,234
-0,027
0,054
2,298
2,247
2,452
-0,011
-1,637
0,000
0,026
0,031
0,026

Źródło: Obliczenia własne na podstawie www: bankier.pl, gpw.pl, money.pl.
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Analiza pozostałych charakterystyk opisujących specyfikę branżową prowadzi do
kilku interesujących wniosków.
Ocena zależności między udziałem kosztów sprzedaży w przychodach ze sprzedaży (traktowanym przez niektórych badaczy zajmujących się strukturą kapitału jako
wyróżnik unikalności produkcji) [Titman, Wessels 1988, nr 43] na podstawie analizy korelacji i liniowej regresji prostej może być myląca. Wyniki analizy statystycznej
wskazują bowiem na brak zależności (współczynniki korelacji są bliskie zeru). Okazuje
się jednak, że poziom tego wskaźnika przyjmuje najmniejszą wartość średnią w odniesieniu do strategii umiarkowanej, a jest wyższy w pozostałych dwóch typach strategii. Co istotniejsze, sytuacja taka dotyczy wszystkich strategii cząstkowych. Można
na tej podstawie sądzić, że w wypadku badanej zbiorowości spółek przewidywania
teorii bankructwa w kwestii wpływu unikalności produkcji na strategie zarządzania
finansowaniem, wskazujące na preferowanie strategii zachowawczej, nie znajdują
potwierdzenia.
Także badanie relacji między ryzykiem operacyjnym a strategiami zarządzania finansowaniem prowadzi do zaskakujących wniosków. Analiza statystyczna wskazuje
na występowanie zależności między wskaźnikami identyfikacyjnymi a dźwignią operacyjną w odniesieniu do strategii zarządzania finansowaniem aktywów trwałych oraz
strategii zarządzania finansowaniem aktywów obrotowych. Z analizy tej wynika, że relatywnie niskim poziomem ryzyka operacyjnego charakteryzują się spółki realizujące
strategie agresywne, tzn. w większym zakresie korzystające z finansowania obcego, co
oznaczałoby, że w spółkach realizujących strategie zachowawcze ryzyko operacyjne
powinno być stosunkowo najwyższe. Okazuje się jednak, że najwyższy średni poziom
dźwigni operacyjnej dotyczy spółek preferujących strategie umiarkowane (odnosi
się to również do strategii zarządzania strukturą finansowania). Świadczy to o tym, że
wzrost zakresu korzystania z obcych źródeł finansowania tylko do pewnego poziomu
przyczynia się do zwiększenia ryzyka operacyjnego. W konsekwencji spółki realizujące
strategie agresywne charakteryzują się relatywnie niższym poziomem ryzyka operacyjnego (w porównaniu ze spółkami realizującymi strategie umiarkowane).
Z sytuacją analogiczną do opisanych przypadków mamy do czynienia, badając
zależność między wskaźnikiem udziału rezerw w pasywach a strategiami zarządzania
finansowaniem. Mimo że analiza statystyczna wskazuje na brak istotnej zależności, to
średni poziom tego wskaźnika w spółkach realizujących strategie umiarkowane jest
wyższy w porównaniu z pozostałymi typami strategii i odnosi się to do wszystkich
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Konkludując, można stwierdzić, że specyfika branżowa determinuje wybór i realizację strategii zarządzania finansowaniem. Mamy bowiem do czynienia z tendencją do optymalizacji kosztów sprzedaży, ryzyka operacyjnego czy wykorzystania
rezerw.

Koszt kapitału
Zgodnie z modelem MM średni ważony koszt kapitału firmy maleje wraz ze wzrostem
poziomu zadłużenia [Modigliani, Miller 1965, vol. 53]. Korelacja między strukturą kapitałową, rozumianą jako stosunek kapitału obcego do kapitału własnego, a średnim
ważonym kosztem kapitału powinna więc być ujemna. Oznaczałoby to, że w spółkach realizujących agresywne strategie zarządzania strukturą finansowania, charakteryzujących się relatywnie wysokim poziomem zadłużenia, koszt kapitału powinien
być relatywnie niski w porównaniu z kosztami spółek realizujących pozostałe typy
strategii. Badania empiryczne zależności między średnim ważonym kosztem kapitału a strukturą kapitału nie pozwalają jednak na stwierdzenie, że istnieje przewidywana modelem MM ujemna korelacja. W przyjętej w pracy metodologii, w przypadku
strategii zarządzania strukturą finansowania (która w pewnym zakresie odzwierciedla
strukturę kapitału), zastosowano wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu
majątku, co odpowiadałoby stosunkowi kapitału własnego do kapitału obcego. A zatem relacja między tak rozumianą strukturą kapitału a średnim ważonym kosztem kapitału zgodnie z modelem MM powinna być dodania.
W świetle analizy, której wyniki przedstawiono w tabeli 4, zależność między średnim ważonym kosztem kapitału a strategiami zarządzania finansowaniem w odniesieniu do przemysłowych spółek giełdowych jest dodatnia, a współczynniki korelacji
i równania regresji wskazują, że jest to zależność statystycznie istotna. Jest wyraźnie
widoczne, że we wszystkich przypadkach najniższym średnim ważonym kosztem
kapitału charakteryzuje się zbiorowość spółek realizujących strategie agresywne.
W szczególności silny jest związek między kosztem kapitału a strategią zarządzania
strukturą finansowania, o czym świadczy zarówno wysoki poziom współczynników
korelacji, jak i rozkład przeciętnych wartości średniego ważonego kosztu kapitału między typami tej strategii cząstkowej. Model MM znajduje więc potwierdzenie
w przeprowadzonym badaniu.
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Tabela 4. Zależność między kosztem kapitału a strategiami zarządzania finansowaniem
Strategie cząstkowe
Wyszczególnienie

Zarządzanie
strukturą
finansowania

rxy

0,688

0,133

-0,283

b

0,868

0,450

-0,810

0,473

0,018

0,080

A

0,627

0,703

0,680

U

0,533

0,754

0,741

R

2

Kapitały / pasywa

WSKśr

Z

Kapitały własne /
kapitały stałe

0,841

0,737

0,808

rxy

0,735

0,441

-0,347

b

0,870

1,396

-0,928

R

0,540

0,194

0,120

2

A

0,665

0,708

0,726

U

0,848

0,837

0,840

Z

0,913

0,899

0,906

rxy

0,790

0,461

-0,472

b

0,122

0,191

-0,166

R

0,624

0,213

0,223

WSKśr

2

SWKK

Zarządzanie
Zarządzanie
finansowafinansowaniem aktywów niem aktywów
obrotowych
trwałych

Parametry
statystyczne

WSKśr

A

8,702

9,105

9,096

U

10,212

10,158

11,311

Z

10,848

10,627

10,929

Źródło: Obliczenia własne na podstawie www: bankier.pl, gpw.pl, money.pl.

Należy wprawdzie zdawać sobie sprawę, że wpływ na wyniki badania miał sposób
szacowania średniego ważonego kosztu kapitału, a mianowicie przyjęcie jednakowego dla wszystkich spółek kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego. W rezultacie dominujący wpływ na poziom średniego ważonego kosztu kapitału miała
struktura kapitału, czyli relacja między kapitałem własnym i zobowiązaniami oprocentowanymi. Z tego powodu najwyższa siła korelacji dotyczy strategii zarządzania
strukturą finansowania. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z zależnością dodatnią, i to również w odniesieniu do pozostałych relacji opisujących koszt
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dzenia zależność wydaje się oczywista – im wyższy poziom zadłużenia, tym większy
stopień korzystania spółek z relatywnie tańszego źródła finansowania. Spółki realizujące agresywne strategie finansowania w większym zakresie niż pozostałe korzystają
z obcych źródeł kapitału i w związku z tym w ich wypadku średni ważony koszt kapitału jest niższy. Z optymalizacją poziomu średniego ważonego kosztu kapitału, wyrażającą się w fakcie, że jest on najwyższy w spółkach realizujących strategie umiarkowane, mamy do czynienia tylko w wypadku strategii zarządzania finansowaniem
aktywów obrotowych.

Rentowność
Informacje charakteryzujące zależność między rentownością a strategiami zarządzania finansowaniem przedstawiono w tabeli 5. Obok podstawowych wskaźników
rentowności badanie zależności uzupełnione zostało o dwa wskaźniki charakteryzujące sytuację spółek na rynku giełdowym. Są to: wskaźnik cena/zysk (relacja ceny
akcji na koniec 31 grudnia 2012 r. do zysku netto obliczanego zgodnie z przyjętymi
na giełdzie zasadami za ostatnie cztery kwartały) oraz stopa zwrotu z akcji (relacja
kursu akcji spółki na koniec 31 grudnia 2012 r. do kursu z dnia 31 grudnia 2011 r.,
z uwzględnieniem dochodów z wypłaconej dywidendy). Wskaźniki te, określane mianem wskaźników rynku kapitałowego, wyrażają ocenę spółki przez pryzmat inwestorów giełdowych, a konkretnie posiadaczy akcji wyemitowanych przez spółkę, którzy
są formalnymi właścicielami spółki. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że odzwierciedlają one rentowność kapitału wniesionego przez właścicieli. Na podstawie
wskaźników rentowności oraz wskaźników rynku kapitałowego podjęto więc próbę
odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między strategiami zarządzania finansowaniem a celami głównymi przedsiębiorstwa.
Wnioski z analizy zależności między wskaźnikami rentowności a strategiami zarządzania finansowaniem w dużej mierze pokrywają się z wnioskami wynikającymi
z analizy przeprowadzonej na podstawie wartości średnich odnoszących się do całego okresu objętego analizą.
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Tabela 5. Statystyczna analiza zależności między rentownością a strategiami zarządzania finansowaniem
Strategie cząstkowe
Wyszczególnienie

ROA

Parametry
statystyczne

rxy
b
R2
WSKśr

ROE

rxy
b
R2
WSKśr

ROS
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A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

Stopa zwrotu
z akcji

A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

Wskaźnik cena/
zysk

A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

ROI

A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

A
U
Z

A
U
Z

Zarządzanie
Zarządzanie
finansowaniem
strukturą finanaktywów
sowania
trwałych
0,424
0,589
0,180
-0,058
0,051
0,042
0,336
0,089
0,113
-0,346
0,092
0,055
0,193
0,233
0,037
-0,032
0,044
0,012
0,381
0,586
0,145
-0,020
0,073
0,056
-0,193
-0,021
0,037
1,54
1,17
1,04
0,103
0,001
0,011
13,9
32,1
22,1

0,292
1,085
0,085
-0,049
0,043
0,032
0,227
0,161
0,051
-0,289
0,087
0.033
0,260
0,839
0,067
-0,054
0,045
0,034
0,273
1,121
0,074
-0,015
0,073
0,054
0,028
0,009
0,001
1,19
1,24
1,26
0,115
0,001
0,013
13,3
33,3
21,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie www. bankier.pl, gpw.pl, money.pl.

Zarządzanie
finansowaniem
aktywów
obrotowych
-0,367
-1,156
0,135
-0,042
0,039
0,069
-0,246
-0,148
0,061
-0,252
0,059
0,097
-0,462
-1,267
0,213
-0,050
0,069
0,074
-0,363
-1,265
0,132
-0,008
0,058
0,089
-0,035
-0,009
0,001
1,16
1,21
1,33
-0,181
-0,001
0,033
17,0
27,8
27,9

Analiza determinant strategii zarządzania finansowaniem działalności spółek giełdowych przemysłu przetwórczego
na podstawie danych z 2012 r.

Zależność między rentownością a strategiami zarządzania finansowaniem we
wszystkich przypadkach jest dodatnia i statystycznie istotna. Wyraźna siła korelacji
występuje między wskaźnikami rentowności ROA i ROI oraz strategią zarządzania
strukturą finansowania i strategią zarządzania finansowaniem aktywów obrotowych
oraz między wskaźnikiem rentowności ROS a strategią zarządzania finansowaniem
aktywów obrotowych. Na szczególną uwagę zasługują jednak wnioski płynące
z analizy średnich wartości wskaźników rentowności według typów strategii. Okazuje się, że w wypadku strategii zarządzania strukturą finansowania i strategii zarządzania finansowaniem aktywów trwałych mamy do czynienia z optymalizacją wyrażającą się w tym, że najwyższym poziomem rentowności charakteryzują się spółki
realizujące strategie umiarkowane. Dotyczy to wszystkich wskaźników rentowności. Jedynie w wypadku strategii zarządzania finansowaniem aktywów obrotowych
zależność między wskaźnikami identyfikacyjnymi a poziomem rentowności jest
wprost proporcjonalna.
Jeżeli chodzi o wskaźniki rynku kapitałowego, to analiza korelacji i regresji liniowej wskazuje na brak istotnej zależności statystycznej. Natomiast analiza rozkładu
średnich wartości wskaźników potwierdza występowanie optymalizacji poziomu
stopy zwrotu z akcji w odniesieniu do strategii zarządzania strukturą finansowania
i strategii zarządzania finansowaniem aktywów trwałych – spółki realizujące strategie
umiarkowane osiągnęły relatywnie wyższe stopy zwrotu. Analogiczna sytuacja wystąpiła w wypadku wskaźników rentowności. Na tej podstawie w stosunku do strategii cząstkowych – zarządzanie strukturą finansowania i zarządzanie finansowaniem
aktywów trwałych – można potwierdzić prawdziwość hipotezy cząstkowej, że strategie umiarkowane charakteryzują się wyższym poziomem rentowności w porównaniu
z pozostałymi typami strategii. Nie zmienia to jednak faktu, że najniższym poziomem
wskaźników rentowności i wskaźników rynku kapitałowego charakteryzują się spółki
realizujące strategie agresywne.
Jeżeli chodzi o wskaźnik cena/zysk, to na uwagę zasługuje kształtowanie się jego
poziomu w odniesieniu do strategii zarządzania strukturą finansowania – rośnie on
wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia: najniższy jest w spółkach realizujących strategie zachowawcze, najwyższy w spółkach realizujących strategie agresywne. Jeżeli
wskaźnik ten potraktowany zostanie jako wyróżnik wartości rynkowej spółki, to wówczas potwierdza się model MM – im niższy średni ważony koszt kapitału, tym wyższa
wartość spółki.
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Zarządzanie płynnością finansową
Płynność finansowa pozostaje w ścisłym związku ze strategią zarządzania finansowaniem aktywów obrotowych. Wskaźnik identyfikacji tej strategii cząstkowej stanowi
bowiem odwrotność wskaźnika bieżącej płynności finansowej. Zarządzanie płynnością finansową najczęściej analizuje się na podstawie następujących charakterystyk:
kapitał obrotowy netto, aktywa obrotowe operacyjne i zobowiązania krótkoterminowe operacyjne oraz krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje krótkoterminowe) i krótkoterminowe zobowiązania finansowe (oprocentowane). Na ich podstawie
konstruowane są różne wskaźniki wykorzystywane do analizy strategii zarządzania
płynnością finansową. Rozpatrzymy cztery, które zdaniem autorki mają istotny wpływ
na strategie zarządzania finansowaniem przedsiębiorstwa:
•

udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach,

•

udział kapitału obrotowego netto w finansowaniu obrotowych aktywów
operacyjnych,

•

relacja krótkoterminowych zobowiązań operacyjnych do obrotowych aktywów operacyjnych,

•

relacja zobowiązań krótkoterminowych oprocentowanych do inwestycji
krótkoterminowych.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 6 sprawdzono, czy istnieje zależność między zarządzaniem płynnością finansową, opisanym przy zastosowaniu zaproponowanych wskaźników, a strategiami zarządzania finansowaniem.
Okazuje się, że zależność opisana przez trzy pierwsze z przedstawionych wskaźników jest statystycznie istotna w odniesieniu do wszystkich strategii cząstkowych, co
oznacza, że wskaźniki te mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji zarządczych.
Analiza rozkładu średnich wartości wskaźników jest zgodna z wartościami postulowanymi przez teorię i analityków finansowych. Udział zobowiązań krótkoterminowych
jest najwyższy w spółkach realizujących strategie agresywne, w konsekwencji spółki
te charakteryzują się najniższym (w wypadku badanej zbiorowości spółek ujemnym)
poziomem udziału kapitału obrotowego netto i najwyższym udziałem pasywów krótkoterminowych operacyjnych w finansowaniu aktywów obrotowych operacyjnych.

142

Analiza determinant strategii zarządzania finansowaniem działalności spółek giełdowych przemysłu przetwórczego
na podstawie danych z 2012 r.

Tabela 6. Zależność między zarządzaniem płynnością finansową a strategiami zarządzania finansowaniem przedsiębiorstwa
Strategie cząstkowe

Wyszczególnienie

Zobowiązania
krótkoterminowe
/ pasywa

Kapitał obrotowy
netto / aktywa
operacyjne

Zobowiązania
krótkoterminowe operacyjne /
aktywa obrotowe
operacyjne
Relacja zobowiązań krótkoterminowych
oprocentowanych
do inwestycji krótkoterminowych

Parametry
statystyczne

Zarządzanie
strukturą
finansowania

rxy
b
R2

-0,859
-0,992
0,738
0,493
0,322
0,183
0,503
0,161
0,253
-0,059
0,350
0,596
-0,336
-0,162
0,112
0,706
0,533
0,421
-0,169
-0,001
0,028
17,406
4,349
9,630

WSKśr

A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

A
U
Z

rxy
b
R2
WSKśr

A
U
Z

Zarządzanie
Zarządzanie
finansowafinansowaniem aktywów niem aktywów
obrotowych
trwałych
-0,267
-3,688
0,071
0,401
0,300
0,300
0,680
0,583
0,462
-0,252
0,421
0,706
-0,406
-0,525
0,165
0,824
0,464
0,405
-0,129
-0,002
0,016
15,805
5,332
9,487

0,517
1,351
0,267
0,440
0,315
0,168
-0,953
-0,693
0,909
-0,219
0,406
0,901
0,733
0,801
0,537
0,792
0,478
0,335
0,193
0,003
0,037
16,340
8,376
0,760

Źródło: Obliczenia własne na podstawie www: bankier.pl, gpw.pl, money.pl.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w spółkach realizujących strategie agresywne
relatywnie najwyższy jest także poziom relacji oprocentowanych zobowiązań krótkoterminowych do inwestycji krótkoterminowych. W tym wypadku, w odniesieniu do
strategii zarządzania strukturą finansowania i strategii zarządzania finansowaniem
aktywów trwałych, mamy do czynienia z sytuacją, gdy najniższym średnim poziomem tej relacji charakteryzują się spółki realizujące strategie umiarkowane. Ponieważ
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relacja zobowiązań krótkoterminowych oprocentowanych do inwestycji krótkoterminowych odzwierciedla finansowanie krótkoterminowe netto, można sądzić, że spółki
starają się optymalizować poziom tego finansowania.

Podsumowanie
W artykule dokonano weryfikacji hipotezy mówiącej o tym, że typ realizowanej strategii determinowany jest przez czynniki określające strukturę finansowania działalności przedsiębiorstwa. Analizie poddano przedsiębiorstwa przemysłowe występujące
na giełdzie papierów wartościowych, opierając się na wartościach z 2012 r. Badania
potwierdziły prawdziwość tej hipotezy.
Typ realizowanej strategii determinowany jest przez opodatkowanie dochodu,
specyfikę branżową, koszt kapitału, zyskowność czy zarządzanie płynnością finansową. Wykazano ponadto, że poziom rentowności silniej reaguje na typ realizowanej
strategii niż realizacja strategii jest determinowana przez poziom rentowności.
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Stock Price and the Above Average Rates of Return.
Low Price Anomaly on the Warsaw Stock Exchange
Abstract: The main aim of this paper is to verify whether the phenomenon of low price
anomaly occurs in the case of Warsaw Stock Exchange. The following research hypothesis
has been formulated: low-priced stocks provide higher returns than high-priced stocks. The
author proposed to divide the group of stocks into subgroups determined by predefined
unit prices. In the case of companies characterized by positive recommendations the
difference between rates of return achieved by low and high-priced stocks (stocks up to
1 PLN and above 100 PLN) is significant. This anomaly increases with time.
Key words: low price anomaly, face nominal effect, brokerage recommendations,
behavioural finance

Introduction
Referring to capital market efficiency theory, financial asset valuation is correct, the
prices contain all available information and they reflect the actual value of stocks.
In the concept of market efficiency hypothesis [Fama 1970], the valuation of the
assets done by the investors is reasonable and tends to maximise investor’s usability function [Gajdka 2013]. Meanwhile, as the research shows, the investors are not
able to value the assets and the irrationality of their behaviour is often of collective
nature.
In literature there are numerous definitions relating to the concept of “anomaly”.
To put it simply, anomaly is a phenomenon that is different from the norm. In the
context of capital market, anomaly means the possibility to achieve positive, above
average rates of return [Czerwonka, Gorlewski 2012].

* magdalena.jasiniak@uni.lodz.pl
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Low price anomaly describes the phenomenon where the value of low-priced
stocks rise faster in comparison to relatively high-priced stocks. Logically, the stock
price should not affect the investors’ decisions. The research shows the lack of investors’ reactions to low-priced stocks (e.g. in case of splits) and the opposite phenomenon, where high-priced stocks provided higher rates of return than low-priced stocks.
The main aim of this paper is to verify whether the phenomenon of low price
anomaly occurs in the case of Warsaw Stock Exchange. The analysis is supported by
brokerage recommendations. The author tries to verify whether faster grow of low-priced stocks described by the low price anomaly is also reflected in faster price decrease when market expects falls. This could mean that low-priced stocks do not only
generate higher profits but are also more risky and as a consequence may also generate higher losses. Such analysis in the context of low price anomaly were not carried
out so far according to the current state of the Author’s knowledge. The following
research hypotheses have been formulated:
•

H1: In the case of positive recommendations low-priced stocks provide higher returns than high-priced stocks.

•

H2: In the case of negative recommendations low-priced stocks provide higher losses than high-priced stocks.

The Author used recommendations published by the brokerage houses as the
key factor in the investment decision making process. In the reports there are comprehensive analyses prepared by the financial analytics which include the opinion
of the financial position of the company based on the all possible information available and containing the message of the future prospects [Keller, Pastusiak 2015].
It was assumed that in the case of positive recommendations, the increase in stock
price is expected. In the case of negative recommendations, the decrease in stock
price is expected. Stocks with neutral recommendations were excluded from the
research.

Stock price and the investors’ behaviour
In the field of economic psychology there are numerous examples of limited usefulness of the models based on the rational decisions like for instance sudden and impulsive shopping decisions, excessive risk aversion, risk overestimation or its undere148

stimation [Zaleśkiewicz 2015, Falkowiski, Tyszka 2006].
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The interaction between supply and demand is how stock prices are set in the
market, determined by rational reasons and non-rational investors’ behaviour [Wnuczak, Mielcarz 2009]. In literature there are plenty of phenomena relating to nominal
stock price levels.
Thaler [1985, 1999, 2008] was the author of mental accounting based on Kahneman and Tversky’s [1970] perspective theory. It is assumed that the investor feels better satisfaction from the few smaller profits than from only one bigger which is of the
same amount as those smaller ones. In this case, the potential loss seems to be smaller in low-priced stock. Even having a few stocks, the loss is considered separately for
particular stocks.
The research results of Neiderhofer [1965, 1966], Neiderhoffer and Osborne
[1966], Harris [1991] and others showed that the stocks which end on a whole number or a half number are more popular among the investors than those which end on
quarter or eighth.
According to Kahn and others [1999] the sellers use memory-economising advantage among the investors who tend to cut the observed stock price rather than to
remember their total number or round the price and then remember it. Kandel, Sarig
and Wohl [2000] point out that on capital market the investors prefer rounded prices
in the case of IPO. According to the authors, the demand for the stocks is determined
by the last digit of the stock price. In the case of stock prices ended on 0 and 5 the
demand for stocks is relatively higher. Hwang and Lu [2008] proved that the low-priced stocks (penny stocks of $5 or less) provide higher returns than expensive stocks
(above $20) on average.
The research in the field of low-price anomaly on the Polish capital market is very
rare. The research of Zaremba, Żmudziński [2014] and Zaremba and others [2015,
pp. 242–260, 2016, pp. 163–174] shows that on the Polish capital market there is a reverse low price effect where high-priced stocks have relatively higher rates of return
than low-priced stocks. However, the analysis on the anchoring effect in merging and
taking over [Biegańska, Jasiniak, Pastusiak, Pluskota 2016, pp. 451–464] showed that
a better chance for a profit occurred while buying the cheapest stocks 3 months before or in the middle of merging.
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Research methodology
The research was based on database of the listed companies of Warsaw Stock Exchange in the period from 1st July 1999 to 30th December 2013, including 13789 listing altogether. In the sample there are data of the companies with the stock recommendations. The companies were divided into those with positive recommendations (buy,
hold, 9644 altogether) and with negative recommendations (sell, reduce, 2123 altogether).
Stocks were divided according to their prices. Ut was assumed that the investors
regard stocks as cheap when they cost up to 10 PLN. The value here means an opening price in the moment t in a precise date of issuing recommendations. The anchor
in this case is the value of a cash note and two-digit value. Among this group the
stocks were divided into those of the value up to 0.50 PLN, from 0,50 to 1 PLN, from
1 PLN to 5 PLN and from 5 PLN to 10 PLN, assuming that the anchor here is the value
of the coins. Furthermore, the stocks from 10 PLN to 100 PLN were regarded as those
of neutral nature. The expensive stocks were those of three-digit price. Hence the lower limit is the value of 100 PLN. This subgroup was divided into stocks of the value of
100 PLN to 250 PLN, from 250 PLN to 500 PLN and above 500 PLN. This division is the
author’s proposition [following e.g. Fritzmeier 1936, Hwang, Lu 2008].
The following additional hypotheses have been formulated:
•

H1: In the case of positive recommendations, low-priced stocks provide higher rates of return than high-priced stocks.

•

H2: In the case of negative recommendations, low-priced stocks provide higher losses than high-priced stocks.

To verify the hypothesis descriptive statistics and ANOVA were used. The research
has been conducted in three periods of time: daily (t+1), monthly (t+21) and yearly
logarithmic rates of return (t+250).
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Results of analyses
Below there are the results of both groups of recommendations. In the case of positive recommendations and daily rates of return the results of analyses are as follows:
Table 1. Daily rates of return, positive recommendations
Values

N

Average

Standard deviation

Up to 0.50 PLN
From 0.50 PLN
to 1 PLN
From 1 PLN to
5 PLN
From 5 PLN to
10 PLN
From 10 PLN to
100 PLN
From 100 PLN
to 250 PLN
From 250 PLN
to 500 PLN
Above 500 PLN

20

0.0120034

0.051164

Coefficient of
variation
4.262459

60

0.0190742

0.053566

2.808296

969

0.00567854

0.043012

7.574482

777

0.00777177

0.049443

6.361871

5732

0.00607545

0.046253

7.613099

1517

0.00160511

0.067944

4.329809

331

0.000523039

0.035542

67.952868

238

0.00190395

0.032918

17.289320

Source: Own calculations.

F(7, 9636) = 0.00737349 / 0.002474 = 2.9804 [value p 0.0040]
Overall average = 0.0052687
In the sample, average daily rate of return is 0.0052687. Data from the table show
that in case of low-priced stocks, average daily rate of return is significantly higher
(0.120034 for stocks up to 0.50 PLN and 0.0190742 for stocks from 0.50 PLN to 1 PLN)
than in the case of high-priced stocks (0.00190395 for stocks above 500 PLN and
0.000523039 for stocks from 250 PLN to 500 PLN). The differences are statistically relevant. Low-priced stocks (from the range of 0,50 PLN to 1 PLN) are also less risky in the
context of coefficient of variation.
In the case of monthly rates of return, the phenomenon is stronger.
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Table 2. Monthly rates of return, positive recommendations
Values

N

Average

Standard deviation

Coefficient of
variation

Up to 0.50 PLN

20

0.0545822

0.12873

2.358461

From 0.50 PLN
to 1 PLN

60

0.0703022

0.17657

2.511586

From 1 PLN to
5 PLN

969

0.0087548

0.14967

17.095765

From 5 PLN to
10 PLN

777

-0.00248048

0.16421

-66.200897

From 10 PLN to
100 PLN

5732

0.0080765

0.13579

16.812976

From 100 PLN to
250 PLN

1517

-0.0132478

0.22713

-17.144733

From 250 PLN to
500 PLN

331

-0.0185743

0.20847

-11.223572

Above 500 PLN

238

-0.00226806

0.23031

-101.544933

Source: Own calculations.

F(7, 9636) = 0.155523 / 0.0265213 = 5.86408 [value p 8,2e-007]
Overall average = 0.00325337
In the case of monthly rates of return, overall average rate of return is lower in the
sample and amounts to 0.00325337. However, stocks up to 1 PLN provide higher rates of return not only in relation to expensive stocks, which in this case provide losses,
but also in relation to daily rates of return. There is also a clear difference between
stocks up to 0.50 PLN and from 0.50 PLN to 1 PLN, which may indicate that stocks below 50 gr are perceived as penny stocks and low price anomaly is rare for stocks from
the range of 0.50 PLN to 1 PLN. In this case, the risk in investing in cheap stocks (up to
1 PLN) is significantly lower than in case of expensive stocks. Averages are statistically
different.
The phenomenon is observed the strongest in yearly period of time.
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Table 3. Yearly rates of return, positive recommendations
Values

N

Average

Standard deviation

Up to 0,50 PLN
From 0,50 PLN
to 1 PLN
From 1 PLN to
5 PLN
From 5 PLN to
10 PLN
From 10 PLN to
100 PLN
From 100 PLN
to 250 PLN
From 250 PLN
to 500 PLN
Above 500 PLN

20

0.0707763

0.81164

Coefficient of
variation
11.467681

60

0.297074

0.73165

2.462854

969

0.0328442

0.58216

17.724895

777

-0.0584958

0.58440

-9.990461

5732

-0.0256397

0.54562

-21.280280

1517

-0.176967

0.70079

-3.960004

331

-0.182388

0.75665

-4.148573

238

-0.204878

0.98136

-4.789973

Source: Own calculations.

F(7, 9542) = 7.53999 / 0.363581 = 20.7381 [value p 6.99e-028]
Overall average = -0.0535403
Overall average rate of return is negative and equals -0.0535403. Hence, in yearly
period of time, there were losses in the financial portfolio. Nevertheless, it is obvious
that low-priced stocks react differently than expensive stocks. Thus the highest positive rates of return provide stocks from 0.50 PLN to 1 PLN, that is 0.297074. Stocks
up to 0.50 PLN and from 1 PLN to 5 PLN provide low but still positive average rates of
return and are of the lowest risk. In the case of expensive stocks there is a following
tendency – the more expensive stocks, the higher the loss. Averages are statistically
different.
The same analysis was prepared in the case of negative recommendations. Assumed that stocks in particular subgroups will provide losses.
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Table 4. Daily rates of return, negative recommendations
Values

N

Average

Standard deviation

Up to 0.50 PLN
From 0.50 PLN
to 1 PLN
From 1 PLN to
5 PLN
From 5 PLN to
10 PLN
From 10 PLN to
100 PLN
From 100 PLN
to 250 PLN
From 250 PLN
to 500 PLN
Above 500 PLN

12

0.0134432

0.066620

Coefficient of
variation
4.955665

9

-0.0470537

0.044564

-0.947088

204

-0.0140297

0.055306

-3.942066

165

-0.0188461

0.061276

-3.251389

1279

-0.0107515

0.043268

-4.024369

324

-0.012636

0.045523

-3.602643

95

-0.00483045

0.035809

-7.413181

35

-0.00521255

0.034677

-6.652598

Source: Own calculations.

F(7, 2115) = 0.00510748 / 0.00213938 = 2.38736 [value p 0.0197]
Overall average = -0.0116441
Indeed, overall average rate of return of the analysed financial portfolio is
-0.0116441. Only in the case of nominal stock price up to 0.50 PLN, a positive rate of
return could be achieved and was on the level of 0.0134432. It means that the stocks
could behave differently from the analytics’ expectations. Generally speaking, low-priced stocks provided greater losses than expensive stocks, despite the fact that the
risk of the losses was lower (the lowest for stocks from 0.50 to 1 PLN) than in the case
of expensive stocks, which should be marked as positive. The differences in averages
are statistically significant.
Along with the longer period of time, the phenomenon becomes stronger.
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Table 5. Monthly rates of return, negative recommendations
Values

N

Average

Standard deviation

Up to 0.50 PLN
From 0.50 PLN
to 1 PLN
From 1 PLN to
5 PLN
From 5 PLN to
10 PLN
From 10 PLN to
100 PLN
From 100 PLN
to 250 PLN
From 250 PLN
to 500 PLN
Above 500 PLN

12

-0.0462149

0.14664

Coefficient of
variation
-3.173003

9

-0.196509

0.32310

-1.644200

204

-0.0320115

0.20516

-6.408947

165

-0.0459257

0.17812

-3.878438

1279

-0.0282032

0.13776

-4.884552

324

-0.0330181

0.13159

-3.985390

95

-0.0447103

0.14465

-3.235272

35

-0.0242946

0.10502

-4.322771

Source: Own calculations.

F(7, 2115) = 0.0448756 / 0.0222256 = 2.01909 [value p 0.0494]
Overall average = -0.0321709
For monthly overall the average is -0.0321709. Cheap stocks provide higher losses, however the lowest risk occurs in the case of stocks from 0.50 to 1 PLN. The differences are statistically significant.
Table 6. Yearly rates of return, negative recommendations
Values

N

Average

Standard deviation

Up to 0.50 PLN
From 0.50 PLN
to 1 PLN
From 1 PLN to
5 PLN
From 5 PLN to
10 PLN
From 10 PLN to
100 PLN
From 100 PLN
to 250 PLN
From 250 PLN
to 500 PLN
Above 500 PLN

12

-0.245842

0.43417

Coefficient of
variation
-1.766053

9

-0.845192

0.83831

-0.991857

204

-0.0930442

0.62753

-6.744429

165

0.0420272

0.56098

13.348022

1279

-0.0567227

0.54904

-9.679370

324

-0.152276

0.64968

-4.266464

95

-0.135445

0.66399

-4.902285

35

0.137678

0.45459

3.301835

Source: Own calculations.
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F(7, 2108) = 1.74955 / 0.335351 = 5.21706 [value p 6.5e-006]
Overall average = -0.0719032
In the case of yearly rates of return overall the average from the financial portfolio
is negative and amounts to -0.0719032. In the long period of time there are higher
losses in the case of cheap stocks and moreover, the most expensive stocks provide
profit. The differences are statistically significant.

Discussion and conclusion
Buying stocks on the basis of price seems irrelevant. If the level of profits depended
on low-priced stock, there would be penny stocks or close to one-digit price stocks
on WSE. On the other hand, it is hard to ignore psychological aspect of the decision-making process and the tendency to buy cheap and sell high. Nevertheless, it might be assumed that while buying stocks the investors take into considerations the
following aspects: higher availability of the financial portfolio, the possibility to have
higher stake of low-priced stocks than expensive stocks or the illusion that the loss
on cheap stocks would be in pennies while in the case of expensive stocks the loss
would be much greater.
In the case of stocks with positive recommendations, what could be observed
are the crucial differences in the amount of rates of return provided by cheap and
expensive stocks. The phenomenon becomes stronger along with the longer period
of time. Stocks below 0.50 PLN are less popular among the investors and they are
more risky, whereas stocks from 0.50 PLN to 1 PLN provide higher rates of return from
the cheapest stocks and are less risky. In the case of this group of stocks the hypothesis of low price anomaly was positive. Moreover, it might be concluded that there is
a group of low-priced stocks behind investors’ interest. It should be recommended to
companies to take actions to increase their stock prices (e.g. by resplit) to keep them
within investors’ interest.
On the other hand, for those stocks which are expected to fall, it is difficult to
show the clear tendency. In a daily period of time, stocks up to 0.50 PLN behaved
differently from the analytics’ expectations. Stocks from 0.50 to 1 PLN in a daily and
monthly period of time, on average provided higher losses than expensive stocks,
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contrary to brokerage recommendations. Thus the hypothesis of low price anomaly
in this case has not been clearly proved. However, it may be concluded that occurrence of low-price anomaly might be determined by certain factors like market trends,
specific price range etc. what direct future research.
The research has some limitations. The crucial element that may affect the results
is uneven number of stocks in the subgroups and the agreed price ranges. This way,
however, it was proved that stocks in particular subgroups behave differently. It may
be assumed that there is a price group of the lowest-priced stocks (up to 0.50 PLN)
which are the least popular among the investors and being of the highest risk. Stocks
from the range of 0,50 to 1 PLN are profitable and are relatively of low risk, thus they
could be the main investing aim for the investors who expect to gain profits with
relatively low risk.
The last point is an issue of relatively basic research methods which do not allow to fully analyse the phenomenon. It is essential to continue the quantitative and
qualitative research which could evaluate the investors’ behaviour and the criteria of
decision-making in the context of stock price on the Warsaw Stock Exchange.
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Short Term Trading Using Stock Recommendations
on WSE
Abstract: This article concerns the impact of broker’s recommendations on shaping
short-term price trends after the date of publication of the brokerage house report. In his
deliberations, the author attempts to analyze the factors affecting the probability of price
movements coinciding with the recommendation’s message within two weeks from the
moment the valuation appears. The conducted research indicates that such factors as: the
time of issuance of the recommendation, the institution performing the report, the sector
for which the recommendation was issued and the message suggesting the order have an
impact on the probability of a return rate coinciding with the recommendation’s message.
Key words: stock recommendations, WSE, logistic models, brokerage houses, investing

Introduction
The information effectiveness of the market is a very large and broad issue, and its
analysis in the modern economy would require taking into account hundreds of variables in terms of their impact on the market. In this work, the author would like to
focus on a part of this issue, and more precisely on the discounting by the market of
information from broker’s recommendations. From the point of view of the author,
the report, which is the recommendation of a brokerage house for a given company, is very specific information for the investor, because it is a kind of compilation of
many factors and data from all of these groups. A stock exchange recommendation
is usually created using fundamental analysis, which is taking into account the situation of the company on many levels, from the global one to the situation within the
company itself. This means that the final effect showing a certain analyst’s prediction
* jakub.keller@uni.lodz.pl
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about the future of the company should be based on a wide range of information,
processed and compensated in a very laconic buy / sell message. This type of information is a very clear signal for the recipient of the report and, combined with the
prestige of the brokerage house institution, as a specialized entity in the field of stock
exchange trading, it can be a strong premise for making an investment in line with its
recommendation. The legislator, noting the potential market weight of such reports,
sanctioned the possibility of their creation, giving it only to licensed entities, which,
according to the author, increases their ability to influence the market. However, it
should be considered whether analysts are always reliable and conscientious in the
area of making recommendations and whether the information they present is actually discounted by investors in their investments. According to the author, the information capacity of the recommendation, the prestige of brokerage houses and the
constant seeking by investors of the premises for making investments form the basis
for analyzing the actual impact of such reports on the polish stock market. However,
not every brokerage recommendation is the same value for its recipients, due to the
quality of its performance, the publishing entity, the company which is priced in a given report, or the moment in which the recommendation was issued. In this work the
author has attempted to verify several factors characterizing individual recommendations in order to verify their impact on the receipt of a given report by investors.
The author puts forward several research hypotheses. First, positive recommendations affect the market differently than negative ones. The second hypothesis states
that recommendations for companies from various sectors are received differently,
so that the chance of occurrence of price movements convergent with the recommendation message is different. Hypothesis 3 refers to the fact that the moment the
recommendation is published has an impact on the likelihood of the market reacting
to its message. Finally, hypothesis 4 assumes a different impact of recommendations
from individual brokerage houses on triggering price movements after the date of
publication of the recommendation.

Literature review
The effectiveness of broker’s recommendations has been the subject of research and
analysis on various global markets since the 1930s. Since then, this topic has been
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recommendations in the process of making investment decisions. There is a group of
authors who showed that recommendations are not an effective analytical tool when
constructing share portfolios. Eames, Glover and Kennedy [2002, pp. 85–104] analyzed brokerage profit forecasts and recommendations from 1988–1996. The effect of
their work was to say that analysts’ forecasts are significantly overstated in the case of
buy recommendations, while they are too pessimistic with the „sell” announcements.
The obtained results were statistically significant. Researchers also showed a divergence of predictions between stock exchange recommendations and profit forecasts,
which was very important for further analyzes. A similar research problem was stated
by Clarke, Ferris, Jayaraman and Lee [2006, pp. 169–196], who asked questions about the occurrence of excessive optimism in brokerage recommendations, embedded
specifically in the situation of filing applications for bankruptcy by valued enterprises.
They examined 384 companies that started the bankruptcy procedure in the period
1995–2001. The results of the conducted research indicated that the reports performed by the analysts are not precise and it is difficult to parameterize errors that arise
in them. In addition, it was shown that the market completely ignores the published
recommendations, especially if they appear on the market in the same year in which
the valued company applies for bankruptcy. Cai and Xu [2007, pp. 203–206] decided
to verify the effectiveness of the recommendations with particular reference to different time horizons: 10 days, 1 month, 6 months and 12 months. The conclusions from
the analyzes are ambiguous, because on the one hand, the authors point to the lack
of statistical significance of above-average profits in each of the examined horizons,
and on the other indicate that investors can make profits from strategies based on
signals from stock market recommendations in the 6 and 12 months.
However, a much wider group of studies is confirming the legitimacy of using recommendations in portfolio management. Bauman, Datta and Iskandar-Datta [1995,
pp. 659–670]. They extended the analysis window to the range of -50 to +50 days
relative to the publication, as well as added a portfolio aspect, in which the rate of
return was analyzed in the horizon of 6 and 12 months. The analysis of the cumulative
rate of return (CAR), in contrast to the research of predecessors, showed that above
average rates of return are statistically significant, but in a very irregular way, that is,
analyzing day-by-day up to 50 sessions after publishing the recommendation. Francis
and Soffer [1997, pp. 193–211] in their analysis checked separately how the recommendations and profit forecasts affect the rates of return on individual shares. Having
a research sample of 1,383 recommendations from 51 brokerage houses, published
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in 1988–1991. Based on the regression created by the authors, they concluded that
the recommendations and profit forecasts do not show any dependencies between
themselves. The tests they performed showed that both the recommendations do
not affect the profit forecasts, and the reverse dependency does not take place. In
addition, investors react more strongly to new reports than to revisions of current valuations. Taking into account all these factors, the researchers showed that both types
of publications are positively correlated with above-average rates of return just after
their publication. Stickel [1995, pp. 25–39] in his study referred to the factors determining the impact of recommendations on prices. The survey showed that the “buy”
recommendations allow for an above-average rate of return of 1.16%, while “sale”
even 1.24%. In addition, the effect related to the reputation of a given brokerage house also causes stronger reactions in the case of larger and more known publishing
institutions. Recommendations that were issued in line with the market trend also
allowed for higher profits. Michaely and Womack [2002] also come to similar conclusions in their analysis. According to the researchers, such a disproportion of the
reports is related to the strong phenomenon of excessive optimism among analysts
and brokers, as well as the fact that they are connected both personally and capital
with other financial institutions – especially banks. The authors also emphasize that
on the basis of the research review presented by them, it is impossible to clearly establish a precise and reasonable investment horizon with the use of recommendations.
Kumar, Chaturvedula, Rastogi and Bang [2009, pp. 39–52], analyzed about 2,000 records from January 2007 to October 2008, also for the market in India. Researchers
conclude that above-average rates of return resulting from the publication of broker valuations can be achieved on the day of publication. In the following days, the
statistical significance of the results was not confirmed. Barber, Lehavy, McNichols,
Treuman [2001, pp. 531–563] showed that by making transactions based on messages from the recommendation and in a one-month horizon, investors are able to
construct profitable investment strategies, however, transaction costs significantly reduces their profitability and hinders the implementation of the strategy because above-average rates returns are statistically significant, but the surpluses generated are
not large enough to allow for an effective strategy after considering costs. Also, Brav
and Lehavy [2003, pp. 1933–1967] analyzed both the size of the market impact and
the correctness of predictions in the recommendations. Their analysis led to the conclusion that the publication of the valuation triggers a short-term reaction of investors,
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than a few days. Bootha, Chang and Zhou [2014, pp. 464–491] conducted an analysis
of the impact of the implementation of recommendations by renowned institutions,
not only on investors and prices, but also on other brokerage houses. The authors put
forward a hypothesis on the mutual impact of recommendations and the occurrence
of herd effects among analysts. The conclusions from the conducted research indicate that smaller brokerage houses follow the market leaders, which is manifested
by publishing reports of similar overtones soon after the publication of the leading
institution. Lidén [2007, pp. 253–285] analyzed the impact of the recommendation
on the Swedish stock exchange in 1995–2000. He examined over 2200 valuations in
terms of their impact on changes in prices and volumes of trade. The analyzes carried
out led to the conclusion that the publication of the stock market recommendation
causes rapid and abrupt changes in price on the day of publication, but in subsequent days they are weaker, and after the twentieth day from the publication of the
valuation trends are completely reversed in relation to the recommendation. Antunovich and Sarkar [2006, pp. 3209–3251] demonstrated the effectiveness of the recommendation in one day’s perspective, although the researchers had an attempt with
minute observations. Due to the difficulty of obtaining data, research in such a small
time interval is very rare. Brown and Huang [2013, pp. 451–467] made an analysis on
a similar research sample for the American market. By dividing recommendations according to their type, the authors created models of return rates in the horizon up to
one day after the publication of the valuation. The conclusions from the conducted
research are: first of all, confirmation of the relationship between the publication of
the recommendation and the occurrence of above-average rates of return, but also
the fact that the published reports are often inconsistent with each other, which makes it difficult to clearly identify the impact in each of them on price volatility. In 2015,
Mielcarz [2015, pp. 707–719] made further analyzes, this time analyzing recommendations from January 2008 to July 2012. The updated study used factorial modeling
of the above-average, cumulative rate of return associated with the publication of
recommendations, in three horizons: 0–1, 0–7, 0–14 days from the publication of the
valuation. The results of the research indicated a strong impact of recommendations
on the obtained rates of return. The author stressed that the important factors are:
the type of the message issued, as well as the difference between the target forecast
price and the current value of the share of the valued enterprise.
Extensive analysis was carried out by Czapiewski [2015, pp. 111–121], who examined the recommendations published in the years 1998–2013. The author investigated
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their impact through the prism of the cumulative rate of return in the time interval
(-10, +10) days relative to the publication of the recommendation. The adopted horizon was based on the assumption that the date of preparing the recommendation
and the date of its publication are several days apart, so that the potential impact of
the issued broker’s rating on the company’s quotes is extended over time, despite the
assumption of short-term impact of such studies on share prices. The results obtained
by the researcher indicated the impact of the recommendation on quotations of valuated assets, consistent with the announcements contained in the studies. Positive recommendations generated cumulative rates of return of 1,98%, and negative –3,12%.

Methodology
The presented analyzes were made on a sample of 11,824 recommendations issued
by brokerage houses for companies listed on the Warsaw Stock Exchange, from October 24, 2005 to December 31, 2016. The proposed period covers cyclical economic
and stock exchange fluctuations. The period covered by the analysis between October 2005 and December 2016 is 132 months tested. Referring to a few basic theories
of fluctuations in business and stock exchange cycles, it should be noted that assuming that the Kitchin cycle lasts an average of 3.5 years [Milewski 2000], the analysis period includes more than 6 full business cycles. Also regarding the Juglar cycles,
lasting from 8 to 10 years [Milewski 2000], the sample covers over 1 cycle. Research
carried out directly on the polish market, made by Z. Wośko [2005], indicates that the
full stock exchange cycle is approximately 31.2 months. It means that the adopted
research period exceeded 4.2 times the stock exchange.
In order to achieve the set goal, each recommendation included in the analysis
had to contain information about:
1.

recommended company,

2.

the institution preparing the valuation,

3.

the date of issue of the recommendation,

4.

message with transaction recommendation,

5.

the target price of the share.

An important element at this stage was the assignment of individual messages
contained in the recommendations of various brokerage houses to one of three basic
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Table 1. Types of messages issued in the surveyed group of recommendations and
their grouping
Type of recommendation
Worse than the market
underweight
Lower than the market
make a profit
reduce
speculatively sell
sell
stay away
avoid
neutral
Just like the market
valuation
With the market
accumulate
add
buy
Better than the market
Above the market
overweight
equiv
buy speculatively
hold
definitely buy

unified types of recommendations
reduce
reduce
reduce
reduce
reduce
sell
sell
sell
sell
neutral
neutral
neutral
neutral
accumulate
accumulate
buy
accumulate
accumulate
accumulate
accumulate
buy
accumulate
buy

communicate
negative
negative
negative
negative
negative
negative
negative
negative
negative
neutral
neutral
neutral
neutral
positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive

Source: Own study.

Variables that were included in the model creation are shown below.
Growth potential (

)– This is the potential level of change in the value of

shares resulting from the difference between the target price indicated in the recommendation and the opening price of the given share at the session on the day the
recommendation was published. For the needs of analyzes, the growth potential is
defined as follows:

Trend (

) – This variable refers to the current (for a given recommendation) de-

velopment trends of the entire market represented by the WIG index. The introduction of this parameter will allow to verify the impact of the current market trend on
the effectiveness of the recommendation’s impact on prices in accordance with their
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message. The trend for the analysis was included as an incremental variable, which
can take 3 values: (-1) in the case of a downward trend, (0) in case of ambiguity of the
trend or horizontal trend and (1) the game the market is in an upward trend.
Brokerage house (

) – Parameters related to brokerage houses par-

ticipating in the survey constitute a set of fifty binary variables related to valuating
institutions. Each recorded record in the created research sample is assigned one binary variable of the brokerage house with the value of 1, with the remaining 49 with
the value of 0.
Industry (

) – Variables regarding the industry were set in

the same way as in the case of brokerage houses, that is, they define the main sector
of activity of a given company through the prism of positively attributing one of 28
binary variables reflecting the industries included in the survey. For each of the observations, only one main industry was assigned, that is, each record in the analyzed research sample is described in the context of the industry by 27 variables with a value
of 0 and one with a value of 1.
Moreover, in order to verify the volatility of the rates of return after the publication of individual stock market recommendations, it was necessary to determine the
quotations of each company from the date of publication of the study to the end of
the assumed horizon - 10 sessions after the date of publication.
The considerations were based on the BHAR model of above-average rates of return, showing the cumulative, additional rate of return obtained from the „buy and
hold” strategy and related to the appearance of recommendations.

BHARit – „Buy and hold” an above-average rate of return
Rit – the actual rate of return on shares and achieved in the period t,
E(Rit) – expected rate of return on shares and in period t if the event does not occur,
T – horizon of the „event window” (in the following consideration T = 10)
The next stage of the undertaken analyzes was an attempt to create models describing in a parametric manner the probability of a market reaction coincident with
the message issued in the recommendation in the horizon of t + 10. The basic tool
used in this part of the study is the analysis of qualitative variables (binary variables)
using logit models, with the help of which the probability of occurrence of an event
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the chances of observing the implementation of a previously defined variant, which
has been defined in the form of a zero-one variable, where 0 means no occurrence of
the event, and 1 – its occurrence. It is therefore obvious that the basis for creating an
adequate probability model is, first of all, the appropriate definition of an explanatory
zero-one variable adequate to the assumed goals and hypotheses. In the case of the
considerations under consideration, this variable was determined as follows:

The logit model used in the study is based on the logistic function expressed in
the formula [Maddala 2006]:
			

for α>0, β>1, γ>0

The logistic function can also be presented in a different version, in which the saturation value equal to 1 is assumed, allowing for modeling the probability of occurrence of a specific phenomenon. Then the function can be defined as [Maddala 2006]:

Therefore, the probability model has the form:

Results
In the course of the econometric estimations carried out on the logit model, the formula describing in a statistically significant way the probability of occurrence of above-average rate of return coinciding with the message of recommendations in the
perspective of up to 10 trading sessions after its publication was made. This means
that the proposed form of the model determines the probability of obtaining positive and the rate of return in the examined horizon after the publication of a buy or
accumulation recommendation and the probability of a negative rate of return after
the recommendation of reduction or sale. The final formula includes 40 explanatory
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variables. The model seems to be enlarged, however, its initial form contained about
90 parameters. The figure of the model is presented in the table below.
Table 2. Logit model. Dependent variable: P(BHAR t+10 positive reaction)
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Variable
const
Positive
Negative
Growth potential
Trend
Finance sector
Media sector
Gross sale sector
IT sector
Building Industry
Automotive sector
Metal industry
Retail
Banks
Food industry
Electrical machinery
Construction
materials
Chemical industry
Energetics
Resources
Oil industry
Hotels
and Restaurants
Telecommunication
Wood industry
IDM
BGA
BZW BK
Amer Brokers
Noble Securities
PKO BP
Uni Credit
Ipopema Securities
PEKAO
Merrill Lynch
UBS

Coefficient
0,0215462
-0,15069
0,581608
1,07507
-0,125661
0,265703
0,21334
0,388316
0,293698
0,32509
0,827056
0,323356
0,319141
0,29736
0,571786
0,344275

Stnd. Dev. marginal effect
0,091026
0,0666911
-0,0366022
0,0797807
0,135995
0,11099
0,26263
0,041569
-0,0308003
0,140725
0,063347
0,0998091
0,0512284
0,112276
0,0914018
0,0989728
0,0699735
0,0937936
0,0772672
0,296481
0,180813
0,138706
0,0765908
0,0946052
0,0758888
0,0778282
0,0713585
0,130874
0,131109
0,138717
0,0813422

p-value
0,81289
0,02385
<0,00001
<0,00001
0,0025
0,05901
0,03256
0,00054
0,003
0,00053
0,00528
0,01974
0,00074
0,00013
0,00001
0,01307

**
***
***
***
*
**
***
***
***
***
**
***
***
***
**

0,481701

0,156161

0,111726

0,00204

***

0,302509
0,21536
0,235945
0,279624

0,10759
0,110478
0,101831
0,0951304

0,0719404
0,0516683
0,0565278
0,0667589

0,00493
0,05125
0,0205
0,00329

***
*
**
***

0,428705

0,184957

0,100093

0,02046

**

0,238736
0,362657
-0,164638
-0,451366
-0,14431
-0,335172
-0,361626
-0,16827
-0,214127
-0,296571
0,424774
-0,815474
-0,459088

0,109819
0,15473
0,0749182
0,180258
0,0749231
0,164228
0,209778
0,0728768
0,0856567
0,121884
0,170318
0,342539
0,160899

0,057146
0,0854541
-0,040578
-0,112169
-0,0355361
-0,0831835
-0,0898032
-0,0414778
-0,052904
-0,0735171
0,0992515
-0,200602
-0,114083

0,02971
0,01909
0,02798
0,01228
0,05409
0,04126
0,08473
0,02095
0,01243
0,01497
0,01263
0,01728
0,00433

**
**
**
**
*
**
*
**
**
**
**
**
***
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JP Morgan
Citi
Goldman Sachs
DI Investors
Concorde

-0,316664
-0,26696
-0,491308
0,553432
0,861801

0,171097
0,144681
0,185751
0,284132
0,510177

-0,0785598
-0,0661315
-0,122089
0,126783
0,187034

0,0642
0,06501
0,00817
0,05144
0,09118

*
*
***
*
*

Source: Own elaboration.

Number of ‚correct prediction’ cases = 6912 (58,5%)
From the form of the model, you can draw some very important conclusions that
allow you to verify the hypothesis stated by the author. In order to assess the power in translating a given variable into the probability of the desired price trend,
the analysis of the marginal effect for individual variables is crucial. Recommendations of a positive nature in accordance with the presented formula are interpreted
by the market completely differently than negative ones. A recommendation to sell
or reduce a given security increases the chances of a downward trend by 13%, while
a recommendation from the positive group reduces the chances of actual growth.
This is a very interesting result that can be interpreted as a proof that too many positive recommendations that reach the market cause that investors do not treat them
as very important. Very important information included in the recommendation is
the growth potential described in it. Increasing forecasts of price change by 100% in
relation to the date of issue of the recommendation increases by 26% the chances
of occurrence of an appropriate market reaction after the publication of the report.
It is a variable that has the strongest influence on the studied phenomenon from all,
which the author’s reasons in the study.
Referring to the hypothesis 3, the author checked the impact of the current trend
on the acceptance of the recommendation by the market. The made estimation led
to the conclusion that the recommendations issued with the current trend do not positively affect its sustainability and the emergence of above-average rates of return.
The marginal effect for this variable has a negative sign. Which means that a greater
chance of triggering a convergent effect with the recommendation message is those
that are displayed in the opposite direction to the current trend.
A wide group of studied variables were those referring to the impact of the sector in which the valued company is located for the acceptance of recommendations
by investors. The author has included a dozen binary variables reflecting the main
sectors of companies listed on the WSE, according to their main sector of activity.
The final model includes several variables that significantly influence the course of
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the phenomenon being studied. The sector which has the strongest influence on
the positive reception of recommendations is the automotive industry. Recommendations issued in this group of enterprises have an 18% higher chance of provoking
a short-term tendency coinciding with the recommendation’s message. Sectors that
also strongly react to the published recommendations are the food industry (+ 13%),
the construction materials industry (+ 11%) and the wood industry (+ 15%). All sectors for which statistical significance of the parameters tested have been obtained
positively influence the likelihood of trends that coincide with the recommendation’s message.
This situation is reversed in the case of the analysis of a group of variables describing the origin of the Brokerage study in the form of the institution that issues it. The
author included 50 brokerage houses in the study, while the vast majority of them
were not included in the final form of the model due to the lack of statistical significance of the results. Most of the variables that are in the final model and which reflect
individual institutions influence the examined phenomenon in a negative way. This
means that the brokerage houses included in the model are relatively poorly perceived by the market and the recommendations issued by them have a reduced chance
to trigger a rate of return coinciding with the recommendation’s message. Only reports from the DI Investors Brokerage House and the Concorde Brokerage House positively influence the probability tested. In the case of DI Investors’ Brokerage House,
we have a 12% increased chance of a market reaction coinciding with the recommendation. In the case of Dom Maklerski Concord this probability is almost 19%.

Conclusions
The research conducted in this article is in line with the analysis of the impact of recommendations on the quotations of listed companies. The author has attempted to
analyze the phenomenon in terms of factors affecting the effectiveness of the application of recommendations by investors. Using the methodology of logit models, author
managed to identify groups of factors that affect the acceptance of recommendations
in the short time horizon. All of the four hypotheses stated by the author have been
confirmed. This means that recommendations are received in various ways depending
on whether they contain a positive or negative statement regarding the future of the
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company being valued. In addition, recommendations containing a message opposite
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to the current market trend have a greater chance of causing a market reaction in line
with the expectations contained in it.
The study also confirmed that the recommendations issued by various brokerage
houses are received by investors in a heterogeneous manner. This means that the reputation of individual brokerage houses has a significant impact on the assessment
of the quality of recommendations by investors. Finally, the study also showed that
recommendations issued for companies from various sectors also affect investors in
a variety of ways.
Further research planned by the author is aimed at verifying the impact of subsequent parameters on the studied phenomenon in order to widen the spectrum of variables thanks to which the use of stock market recommendations will become more
legible and effective from the investors’ point of view.
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Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej
modeli dyskryminacyjnych (na przykładzie spółek
portfela WIG-motoryzacja)
An Attempt to Verify Diagnostic Credibility of Discriminatory
Models (on the Example of WIG-Automobiles & Parts)
Abstract: The study was to test the diagnostic reliability of the discriminatory models
used to assess the financial condition of enterprises, with particular regard to their specific
sectoral characteristics.
The article uses 50 research results, published in the national literature of the subject
in the years 2003-2015, about the diagnostic credibility of discriminatory models. The
research covered 10 discriminatory models, 7 companies included in the WIG-automotive
sector indices.
An attempt was made to verify two hypotheses: the frequency of using individual
discriminative models in the national literature is not equivalent to the hierarchy of their
diagnostic credibility and discriminatory models have no universality.
An objective (quantitative) classification of credit scoring methods used by one of the
banks was proposed as a criterion for verification of diagnostic credibility of discriminatory
models, taking into account both the sectoral characteristics of the researched companies
and the economic condition of their business.
From a methodical point of view, the need to consider including in the synthetic methods
of assessing the financial condition of a company, the criterion of the industry specificity
of the researched company and the changing economic conditions of its business seems
to be particularly important.
Key words: financial condition, discriminatory models, bankruptcy
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Wstęp
Celem przeprowadzonych badań była próba syntetycznej oceny stanu badań
nad wiarygodnością diagnostyczną wybranych modeli dyskryminacyjnych, wykorzystywanych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, ze szczególnym
uwzględnieniem ich specyfiki sektorowej. Wykorzystano 50 wyników opublikowanych w latach 2003–2015 badań nad wiarygodnością diagnostyczną modeli
dyskryminacyjnych. Jako kryterium selekcji przyjęto warunek wykorzystania co
najmniej trzech modeli. Następnie dokonano wyboru 10 najczęściej wykorzystywanych modeli dyskryminacyjnych: M. Hamrola (35 razy), A. Hołdy (31 razy), E. Mączyńskiej (23 razy), model G INE PAN i model 4 D. Hadasik (po 22 razy), model 4
J. Gajdki i D. Stosa oraz D. Wierzby (po 21 razy), model 1 i 2 B. Prusaka (po 16 razy)
oraz model F INE PAN (13 razy).
Tylko w 10 badaniach podjęto próbę weryfikacji co najmniej 10 modeli dyskryminacyjnych, a w 22 badaniach – nie więcej niż pięć modeli. W 10 przypadkach badano zaledwie jedno przedsiębiorstwo, a w dziewięciu kolejnych – od dwóch do pięciu
spółek.
Badaniami objęto spółki zaliczone do indeksu sektorowego WIG-motoryzacja.
Wyboru tych spółek dokonano celowo, bowiem w portfelu omawianego indeksu
znalazły się, obok spółek produkcyjnych (Auto Gaz, Dębica, Groclin, Sanok i Uniwheels), także spółki handlowe (Auto Partner, Fota i Inter Cars), w tym Fota SA, znajdująca
się w upadłości likwidacyjnej. Zarówno zróżnicowana przynależność sektorowa tych
spółek, jak i kondycja finansowa pozwoliły zweryfikować wiarygodność diagnostyczną najpopularniejszych w krajowej literaturze przedmiotu 10 modeli dyskryminacyjnych, za pomocą metody Banku C, która uwzględnia specyfikę branżową badanych
przedsiębiorstw. Jednakże po sesji GPW 13 czerwca 2017 r., akcje spółki Uniwheels
zostały wykreślone z listy uczestników indeksu WIG-motoryzacja, a po sesji 19 czerwca 2017 r. wykreślono akcje spółki Fota. Wykorzystano sprawozdania finansowe spółek za rok 2015. Dlatego ostatecznie badaniem objęto siedem spółek portfela WIG-motoryzacja.
Badane spółki, niezależnie od zróżnicowanego profilu działalności, charakteryzują
się dużym zróżnicowaniem wartości aktywów. Największa spółka indeksu (Inter Cars)
ma majątek blisko 20-krotnie większy od spółki najmniejszej (Foty). W trzech spółkach wskaźnik sfinansowania aktywów zobowiązaniami jest niższy od 33% (Auto Gaz,
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(ujemny kapitał własny). W sześciu spółkach badanego indeksu spełnione są rygory
złotej reguły bilansowej, co oznacza, że kapitał własny jest wystarczającym źródłem
sfinansowania aktywów trwałych, w tym w trzech omawiana relacja jest wyższa od
150% (Auto Partner, Sanok oraz Auto Gaz). W wypadku Groclinu kapitał własny finansuje zaledwie 54,2% aktywów trwałych tej spółki.
Podobne zróżnicowanie skali działalności badanych spółek dostrzegane jest
w wolumenie przychodów netto ze sprzedaży, bowiem w skrajnym przypadku
przychody Inter Cars są blisko 35-krotnie wyższe od przychodów Foty oraz o ponad
602 mln zł wyższe od sumy przychodów ze sprzedaży pozostałych sześciu badanych
spółek indeksu WIG-motoryzacja. Dwie badane spółki w 2015 r. poniosły stratę netto:
Groclin (–46 892 tys. zł) oraz Fota (–41 932 tys. zł).
Podjęto próbę zweryfikowania dwóch hipotez badawczych:
1.

Częstotliwość wykorzystywania poszczególnych modeli dyskryminacyjnych
w krajowej literaturze przedmiotu nie jest równoznaczna z hierarchią ich wiarygodności diagnostycznej.

2.

Modele dyskryminacyjne nie posiadają waloru uniwersalności sektorowej.

Jako kryterium weryfikacji wiarygodności diagnostycznej modeli dyskryminacyjnych zaproponowano klasyfikację ilościową metody oceny zdolności kredytowej stosowaną przez Bank C, uwzględniającą zarówno specyfikę sektorową badanych spółek, jak i uwarunkowania ich działalności.

Charakterystyka badań nad wiarygodnością modeli
dyskryminacyjnych
Wybrane modele dyskryminacyjne zostały oszacowane w różnym okresie na zróżnicowanych populacjach badanych przedsiębiorstw, zarówno pod względem ich
liczebności (przyjmowano różne definicje bankructwa), wielkości (mierzonej sumą
aktywów) oraz przynależności sektorowej.
M. Hamrol, B. Czajka i M. Piechocki [2004, ss. 35–39] opublikowali założenia swojego modelu w 2004 r. Badaniami objęli 50 par przedsiębiorstw charakteryzujących się
zbliżoną przeciętną sumą aktywów, wynoszącą 29,2 mln zł. Wielkość poszczególnych
przedsiębiorstw, mierzona wartością aktywów, była dość zróżnicowana. Dla 56 firm
suma aktywów nie przekroczyła 20 mln zł (w tym aż dla 35 – zaledwie 10 mln zł). Tylko
14 badanych spółek posiadało majątek o wartości większej niż 50 mln zł.
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A. Hołda [2001, s. 307] badaniami objął 40 par przedsiębiorstw zaliczonych według Europejskiej Klasyfikacji Działalności do grup od 45 do 74. Wykorzystał sprawozdania finansowe za lata 1993–1996.
E. Mączyńska, wraz z zespołem [2006, ss. 205–235], badała populację 80 spółek
giełdowych (o profilu produkcyjnym oraz usługowym i handlowym), a sprawozdania
finansowe obejmowały lata 1997–2002.
D. Hadasik [1998, s. 134] objęła badaniem grupę przedsiębiorstw, które w latach
1991–1997 złożyły sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Dobór próby nie miał charakteru losowego. Nie zawsze udało się autorce dobrać przedsiębiorstwo o dobrej
kondycji, które spełniałoby warunek dotyczący formy własności i było zbliżone wielkością do upadłego. Założyła, że przedsiębiorstwa tworzące poszczególne pary nie
muszą pochodzić z tej samej branży. D. Hadasik [1998, s. 135] badała 22 przedsiębiorstwa państwowe, pięć spółdzielni, 11 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
zaledwie dwie spółki akcyjne.
Badania prowadzone przez J. Gajdkę i Stosa [1996, s. 143] obejmowały 20 par
spółek branży przemysłowej, budowlanej i handlowej notowanych na GPW w Warszawie.
D. Wierzba [2000, s. 88] badał 13 przedsiębiorstw, dla których sąd ogłosił upadłość
w latach 1995–1998. W celu zwiększenia liczebności badanej populacji do grupy
zagrożonych przedsiębiorstw zaliczył także te, dla których w wymienionym okresie
otwarto postępowanie układowe. Omawiany model posiada istotny mankament metodyczny. D. Wierzba w konstrukcji dwóch pierwszych wskaźników wykorzystał różnicę: „zysk z działalności operacyjnej – amortyzacja”. Zysk z działalności operacyjnej
stanowi różnicę pomiędzy sumą przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także pozostałych przychodów operacyjnych oraz sumą kosztów
działalności operacyjnej i pozostałych kosztów operacyjnych. A zatem amortyzacja
jako składnik kosztów działalności operacyjnej determinuje wysokość zysku z działalności operacyjnej. Ponowne odejmowanie kwoty amortyzacji od zysku z działalności
operacyjnej nie ma sensu metodycznego.
B. Prusak [2005, s. 153] zaprezentował założenia swojej metody w 2004 r. W modelu 1 (dla analizy na rok przed upadłością) badał 70 par przedsiębiorstw, a w modelu 2 (dla dwóch lat przed upadłością) – odpowiednio 68 par przedsiębiorstw. Wybrał
przedsiębiorstwa o wartości przychodów ze sprzedaży mniejszej od 100 mln zł.
Autorzy wymienionych modeli dyskryminacyjnych oraz omawianych badań nie
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oraz ich wpływu na szacowanie prawdopodobieństwa upadłości, na co zwraca uwagę M. Gruszczyński [2017, s. 22].
Liczba zmiennych w tych modelach waha się od trzech (model 2 metody B. Prusaka) do sześciu (model E. Mączyńskiej oraz model 4 D. Hałasik). W sześciu modelach progiem niezagrożonej kondycji finansowej jest zero (Z>0), w czterech kolejnych (D. Hadasik, J. Gajdki i D. Stosa oraz obu modelach B. Prusaka występują inne,
charakterystyczne dla tych modeli wartości funkcji dyskryminacyjnej. W trzech modelach wprowadzono obszary niepewności, zwane niekiedy „szarą strefą” (A. Hołdy
i B. Prusaka).
Tylko w dwóch badanych modelach wykorzystano jako zmienne wszystkie
kategorie wskaźników analizy finansowej, to jest rentowności, płynności finansowej, sprawności gospodarowania oraz zadłużenia (A. Hołdy i modelu F INE PAN).
W pozostałych modelach pominięto kryterium: rentowności (D. Hadasik), płynności finansowej (E. Mączyńskiej, J. Gajdki i D. Stosa), sprawności gospodarowania
(M. Hamrola, D. Wierzby, B. Prusaka oraz w modelu G INE PAN), a także zadłużenia
(B. Prusaka – model 1).
W procedurze weryfikacji wiarygodności diagnostycznej badanych modeli należy
dostrzegać kontrowersyjne zjawisko rozbieżności między charakterem danej zmiennej modelu a znakiem arytmetycznym wyznacznika równania dyskryminacyjnego dla
tej zmiennej. W modelach A. Hołdy oraz J. Gajdki i D. Stosa wskaźnik spłaty zobowiązań traktowany jest jak stymulanta, co może prowadzić do paradoksalnego wniosku,
że im dłuższy jest okres spłaty zobowiązań, tym szybciej badane przedsiębiorstwo
zbliży się do progu niezagrożonej kondycji finansowej. Z kolei w modelu E. Mączyńskiej relacja zapasów do przychodów ze sprzedaży jest traktowana jako stymulanta,
w modelu 4 D. Hadasik wskaźnik wysokiej płynności występuje jako destymulanta,
podczas gdy cykl realizacji należności – jako stymulanta, a we wspomnianym już modelu 4 J. Gajdki i D. Stosa wskaźnik rotacji aktywów jest ujęty jako destymulanta, podczas gdy ten sam wskaźnik w modelu A. Hołdy jest stymulantą. Omówione paradoksy
metodyczne mają oczywiście wpływ na jakość diagnozy.
Przegląd literatury przedmiotu prowadzi do wniosku, że wykorzystywano różne kryteria doboru przedsiębiorstw: pary firm (równa liczba podmiotów o dobrej
i złej kondycji finansowej); dominujący udział „bankrutów” w łącznej liczbie badanych przedsiębiorstw; wyłącznie „bankruci”; różne kategorie kondycji finansowej
(spółki o dobrej kondycji finansowej, „chylące się ku upadkowi” oraz które ogłosiły
upadłość).
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Występują także różne definicje „bankructwa”: przedsiębiorstwa, które zostały postawione w stan upadłości; zagrożone upadłością; które wystąpiły do sądu
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości oraz charakteryzowały się stratami finansowymi i ujemnym kapitałem własnym; przedsiębiorstwa, wobec których złożono wnioski
o upadłość lub postępowanie układowe; wobec których sąd ogłosił upadłość; które
zaprzestały działalności ze względów finansowych i zaniechały sporządzania sprawozdań do GUS oraz przedsiębiorstwa w stanie niewypłacalności.
Zauważamy także, że za pomocą tych samych modeli dyskryminacyjnych (niezależnie od struktury sektorowej populacji próby uczącej) badano kondycję finansową
podmiotów należących do różnych sektorów gospodarki narodowej.

Ocena wiarygodności diagnostycznej modeli
dyskryminacyjnych w świetle wyników
przeprowadzonych badań
Trudno jest ustalić hierarchię polskich modeli dyskryminacyjnych według kryterium
trafności stopnia oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. Głównym czynnikiem
decydującym o zróżnicowanej skali oceny wiarygodności omawianych modeli jest
nieporównywalna struktura sektorowa badanej populacji przedsiębiorstw zagrożonych utratą kondycji finansowej. Modele dyskryminacyjne charakteryzują się wyższą
trafnością prawidłowych diagnoz w wypadku oceny przedsiębiorstw o niezagrożonej
kondycji finansowej. Znacznie niższa jest ich wiarygodność w ocenie przedsiębiorstw
zagrożonych upadłością.
Według literatury przedmiotu do najbardziej wiarygodnych modeli dyskryminacyjnych należy zaliczyć:
Model 4 Gajdki i Stosa [Rusek 2010, s. 52; Godlewska 2010, s. 712] oraz [Zarzecki 2003, s. 180],
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•

model Hamrola [Gostomczyk 2012, s. 51],

•

modele: Wierzby, Prusaka oraz model F INE PAN [Mirowska, Lasek 2010, s. 85],

•

modele INE PAN: F i G [Mentel 2013, s. 418].

•

model 1 Prusaka oraz model G INE PAN [Balina, Pochopień 2012, s. 262].

•

model F INE PAN [Kisielińska, Waszkowski 2010, s. 27].

•

model Gajdki i Stosa oraz 2 model Prusaka [Śmiglak-Krajewska, Just 2013,
s. 442].
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Z kolei najsurowiej zostały ocenione: model 2 Prusaka [Kisielińska, Waszkowski
2010, s. 27] oraz model 4 Hadasik [Zarzecki 2003, s. 181], a zatem w wypadku weryfikacji wiarygodności modelu 2 metody B. Prusaka występują wykluczające się oceny.
Sformułowanych wniosków nie można uogólniać na całą populację modeli dyskryminacyjnych, bowiem wypływają one z niewielkiej liczby weryfikowanych modeli, wahającej się w omawianych badaniach od 3 (D. Zarzecki) do 9 (B. Gostomczyk).
Najczęściej jednak poszczególne modele dyskryminacyjne prowadzą do odmiennej oceny poziomu kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa. Na przykład:
•

modele Mączyńskiej i Hamrola wskazywały na brak zagrożenia upadłością,
natomiast model 1 Prusaka – na zagrożenie upadłością [Dąbrowski, Boratyńska 2011, s. 172],

•

model Hamrola wskazywał na dobrą kondycję finansową, model Gajdki i Stosa – na zagrożenie upadłością, a model Mączyńskiej – na słabą kondycję [Karmowska, Małecka 2009, s. 118],

•

modele Mączyńskiej oraz Hamrola wskazywały na niezagrożoną sytuację finansową, natomiast model Prusaka – na zagrożenie upadłością [Dąbrowski,
Boratyńska 2011, s. 172].

Założenia metody oceny zdolności kredytowej
stosowanej przez Bank C
Metoda Banku C obejmuje cztery warianty dla firm: produkcyjnych, budowlanych,
handlowych oraz usługowych. Zdolność kredytową jednostki obliczamy z uwzględnieniem dwóch klasyfikacji: ilościowej oraz jakościowej. W artykule z konieczności
skoncentrowano się tylko na klasyfikacji ilościowej. Zapewniono w ten sposób porównywalność z diagnozą kondycji finansowej uzyskaną dzięki zastosowaniu modeli
dyskryminacyjnych.
W procedurze klasyfikacji ilościowej Bank C przelicza na punkty – w skali od
1 (ocena najwyższa) do 6 punktów (ocena najniższa) – dziewięć klasycznych wskaźników analizy finansowej (tabela 1), natomiast dziesiąty – wskaźnik ryzyka branżowego – oceniany jest w następującej skali od 1 (małe ryzyko) do 5 punktów (wysokie
ryzyko).
Poszczególne wskaźniki obliczane są według wzorów: W1 = zysk netto / przychody netto ze sprzedaży; W2 = zysk netto / kapitał własny; W3 = EBIT + amortyzacja /
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odsetki; W4 = kapitał własny/aktywa; W5 = (aktywa obrotowe – zapasy niezbywalne
– należności przeterminowane) / zobowiązania krótkoterminowe; W6 = (aktywa obrotowe – zapasy – należności przeterminowane) / zobowiązania krótkoterminowe; W7 =
(zapasy – zapasy niezbywalne) × 360 / koszty działalności operacyjnej; W8 = (należności krótkoterminowe – należności przeterminowane) × 360 / przychody ze sprzedaży
i zrównane z nimi; W9 = (zobowiązania krótkoterminowe – kredyty i pożyczki) × 360
/ koszty działalności operacyjnej; W10 – wskaźnik ryzyka branżowego, odczytywany
z Mapy ryzyka inwestycyjnego, publikowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową.
W omawianej metodzie dość znacznie zróżnicowane są kryteria oceny tego samego wskaźnika w zależności od przynależności sektorowej ocenianego przedsiębiorstwa. Na przykład w ocenie najwyższej (1 punkt) dysproporcja ta wynosi aż 28-krotność dla wskaźnika rotacji zapasów (poniżej 0,5 dnia dla sektora usług oraz poniżej
14 dni dla sektora handel), 6-krotność dla cyklu realizacji należności (odpowiednio
9 dni dla handel i 54 dni dla budownictwa), a dla wskaźnika wysokiej płynności
omawiana dysproporcja wynosi 3,5 (powyżej 3,5 dla firm usługowych oraz powyżej
1,0 dla przedsiębiorstw handlowych). Przy stosowaniu modeli dyskryminacyjnych
dostrzegamy zatem ryzyko zdeformowania diagnozy spowodowane niedostrzeganiem kryterium specyfiki branżowej badanego przedsiębiorstwa. W omawianej klasyfikacji wyróżniamy sześć kategorii kondycji finansowej (tabela 2).
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Stopa zwrotu ze sprzedaży
(ROS) w %
Stopa zwrotu kapitału (ROE) w %
Sfinansowania odsetek
Kapitał własny/aktywa w %
Bieżącej płynności
Wysokiej płynności
Rotacja zapasów w dniach
Cykl realizacji należności
w dniach
Spłaty zobowiązań w dniach
Ryzyka branżowego

Wskaźniki

pon. 38

pon. 35

pow. 19,0
pow. 15,0
pow. 70
pow. 2,5
pow. 1,7
pon. 10

pow. 5,0

1a

38–61

35–51

4,6–19,0
5,1–15,0
54–70
1,6–2,5
1,1–1,7
10–22

1,6–5,0

2

62–76

52–58

0,9–4,5
3,1–5,0
45–53
1,4–1,5
0,9–1,0
23–31

0,6–1,5

3

77–93

59–68

(-2,9)–0,8
1,6–3,0
36–44
1,1–1,3
0,7–0,8
32–39

(-0,3)–0,5

Liczba punktów
4

10–15
16–25
26–35
36–45
46–55
56–59

A
B
C
D
E
F

Źródło: Instrukcja Banku C.

Liczba punktów

Kategoria
Ryzyka
Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Podwyższone
Wysokie
Bardzo wysokie

Poziom

5

6b

Pow. 151

pow. 95

pon. (-47,0)
pon. 0,0
pon. 14
pon. 0,8
pon. 0,5
pow. 66

pon.(– 7,0)

kondycji finansowej
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Zadowalająca
Słaba
Brak

94–151

69–95

(-3,0) – (-47,0)
0,0–1,5
14–35
0,8–1,0
0,5–0,6
40–66

(-7,0)–(-0,4)

Tabela 2. Kategorie kondycji finansowej przedsiębiorstwa w klasyfikacji ilościowej metody Banku C

Źródło: Instrukcja Banku C.

a) Ocena najwyższa. b) Ocena najniższa.

9.
10

8.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Lp.

Tabela 1. Klasyfikacja ilościowa - wariant dla firmy produkcyjnej

Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej modeli dyskryminacyjnych
(na przykładzie spółek portfela WIG-motoryzacja)

185

Jerzy Kitowski

Ocena wiarygodności diagnostycznej modeli
dyskryminacyjnych w świetle wyników badań
przeprowadzonych przez autora
Brak zagrożenia upadłością wykazały wszystkie badane modele dyskryminacyjne dla
czterech spółek portfela WIG-motoryzacja (tabela 3): Auto Gaz, Auto Partner, Inter
Cars (brak możliwości zastosowania modelu 4 J. Gajdki i D. Stosa) oraz Sanok. W wypadku diagnozy kondycji finansowej spółki Auto Partner, uzyskanej dzięki zastosowaniu modelu 4 metody J. Gajdki i D. Stosa, należy zachować ostrożność, bowiem niski
koszt wytworzenia sprzedanych produktów (zaledwie 215 tys. zł) sprawił, że wskaźnik
spłaty zobowiązań wynosi 151 053,5 dnia, co daje „rekordową” wartość funkcji dyskryminacyjnej.
Modelu 4 J. Gajdki i D. Stosa nie należy stosować do oceny zagrożenia upadłością
przedsiębiorstw handlowych, bowiem brak w tych firmach kategorii kosztów wytworzenia sprzedanych produktów (lub stanowią one niewielką wartość) sprawia, że nie
można obliczyć wskaźnika spłaty zobowiązań (na przykład w spółce Inter Cars), lub,
jak już wcześniej zauważono, przyjmuje on monstrualną wielkość.
W wypadku Firmy Oponiarskiej Dębica osiem modeli wskazało na brak zagrożenia upadłością, natomiast według obu modeli B. Prusaka badana spółka znajduje się
w przedziale nieufności (mimo że według modelu E. Mączyńskiej spółka ta miała dobrą kondycję finansową).
Bardzo dobrą kondycją finansową, według metody E. Mączyńskiej, wyróżniały się
dwie spółki (Auto Gaz i Sanok), natomiast dobrą kondycją – trzy kolejne (Auto Partner, Dębica i Inter Cars).
Na zagrożenie upadłością spółki Fota zgodnie wskazywały wszystkie rozpatrywane modele dyskryminacyjne, oprócz modelu 4 J. Gajdki i D. Stosa. Podobna sytuacja
wystąpiła w wypadku Groclinu, gdzie osiem modeli wykazało zagrożenie upadłością,
poza modelem 4 D. Hadasik oraz modelem 1 B. Prusaka.
Jeżeli przyjmiemy za kryterium weryfikacyjne jakości diagnozy modeli dyskryminacyjnych, wskazania klasyfikacji ilościowej metody Banku C, uwzględniającej specyfikę sektorową badanych spółek oraz uwarunkowania ich działalności (systematyczna
aktualizacja kryteriów oceny poszczególnych wskaźników), to w 2015 r. żadna z badanych spółek nie znajdowała się w bardzo dobrej kondycji finansowej. Tylko dwie spółki (Auto Gaz i Dębica) miały dobrą, a po jednej spółce przypada na słabą kondycję
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finansową (Groclin) i jej brak (Fota).

Auto Gaz
BZa
BZ
Bardzo dobra
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
Dobra

Auto Partner
BZ
BZ
Dobra
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
Przeciętna

Spółki akcyjne
Dębica
Fota
Groclin
BZ
ZUb
ZU
BZ
ZU
ZU
Dobra
ZU
ZU
BZ
ZU
ZU
BZ
ZU
BZ
BZ
BZ
ZU
BZ
ZU
ZU
ZU
BZ
ONc
ON
ZU
ZU
BZ
ZU
ZU
Dobra
Brak
Słaba

Źródło: Opracowanie własne.

a) Brak zagrożenia upadłością, b) Zagrożenie upadłością, c) Obszar niepewności („szara strefa”).

M. Hamrola
A. Hołdy
E. Mączyńskiej
INE PAN G
D. Hadasik 4
J. Gajdki i D. Stosa 4
D. Wierzby
B. Prusaka 1
B. Prusaka 2
INE PAN F
Metoda bankowa

Modele
Inter Cars
BZ
BZ
Dobra
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
Przeciętna

Sanok
BZ
BZ
Bardzo dobra
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
Przeciętna

Tabela 3. Ocena kondycji finansowej spółek portfela WIG-motoryzacja w 2015 r. według kryterium badanych modeli dyskryminacyjnych oraz kryterium klasyfikacji ilościowej Banku C
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Wskazania modelu E. Mączyńskiej, w stosunku do diagnozy otrzymanej dzięki zastosowaniu wybranej metody bankowej, są zgodne tylko w przypadku Dębicy (dobra
kondycja finansowa) oraz Foty (brak kondycji). Największa rozpiętość diagnozy występuje w przypadku spółki Sanok (bardzo dobra kondycja finansowa według modelu E. Mączyńskiej i zaledwie przeciętna według wskazań metody Banku C). Nieco
mniejsza (odpowiednio bardzo dobra i dobra) dla spółki Auto Gaz oraz (dobra i przeciętna) dla Auto Partner i Inter Cars. Wyniki modelu E. Mączyńskiej są natomiast surowsze (brak kondycji finansowej) wobec diagnozy metody Banku C (słaba kondycja
finansowa) tylko w wypadku jednej spółki (Groclin).

Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonych badań trudno jednoznacznie ocenić skalę wiarygodności diagnostycznej rozpatrywanych modeli dyskryminacyjnych. Nasuwa się
jednak wniosek, że skali częstotliwości wykorzystywania modeli nie można utożsamiać z rankingiem ich wiarygodności. Potwierdzono zatem słuszność hipotezy 1. Jak
starano się wykazać, w omawianych badaniach różna była procedura selekcji badanych przedsiębiorstw pod względem ich wielkości oraz przynależności sektorowej.
Obserwujemy natomiast zjawisko polegające na przypisywaniu metodom dyskryminacyjnym walorów uniwersalności sektorowej (hipoteza 2), często wbrew przestrogom metodycznym sformułowanym przez twórców tych metod. Przyjmowano także
różne kryteria umownego „bankructwa” przedsiębiorstw. Wielu autorów nie dostrzega istotnych różnic występujących pomiędzy trzema rodzajami sprawności modeli
dyskryminacyjnych: ogólnej (odsetek przedsiębiorstw prawidłowo zakwalifikowanych przez model), pierwszego stopnia (odsetek bankrutów prawidłowo zakwalifikowanych) oraz drugiego stopnia (odsetek prawidłowo zakwalifikowanych przedsiębiorstw uznanych a priori za niezagrożone utratą kondycji finansowej).
Przy uogólnianiu wniosków wypływających z badania kondycji finansowej spółek indeksu WIG-motoryzacja należy pamiętać o liczebności przedsiębiorstw zaliczonych do grupy uczącej oraz ich przynależności sektorowej, a także o ograniczeniach w selekcji tych spółek dokonywanych przez twórców poszczególnych modeli
dyskryminacyjnych.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, modelu 4 metody J. Gajdki i D. Stosa nie
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wiem brak w tych firmach kategorii kosztów wytworzenia sprzedanych produktów
(lub ich niewielka wartość) sprawia, że nie można obliczyć jednej zmiennej tego modelu (wskaźnika spłaty zobowiązań).
Oceniane modele dyskryminacyjne prowadzą do wykluczających się diagnoz:
od dobrej kondycji finansowej (model E. Mączyńskiej), do przedziału nieufności (oba
modele B. Prusaka) w wypadku Firmy Oponiarskiej Dębica. Brak kondycji finansowej
spółki, wobec której ogłoszono upadłość, zgodnie wskazywało dziewięć rozpatrywanych modeli dyskryminacyjnych, oprócz modelu 4 J. Gajdki i D. Stosa. Podobną
sytuację dostrzegamy w wypadku oceny kondycji finansowej Groclinu, gdzie osiem
modeli wykazało zagrożenie upadłością, poza modelem 4 D. Hadasik oraz modelem 1
B. Prusaka.
Jeżeli przyjmiemy za kryterium weryfikacyjne jakości diagnozy modeli dyskryminacyjnych wskazania klasyfikacji ilościowej metody Banku C, uwzględniającej specyfikę sektorową badanych spółek oraz uwarunkowania ich działalności, to największa
rozpiętość diagnozy występuje w wypadku spółki Sanok (bardzo dobra kondycja
finansowa według modelu E. Mączyńskiej i przeciętna według metody bankowej).
Niekiedy wskazania modelu dyskryminacyjnego (E. Mączyńskiej) są surowsze (brak
kondycji finansowej) wobec diagnozy metody Banku C (słaba kondycja finansowa),
tylko w wypadku jednej spółki (Groclin). Potwierdzono zatem trafność drugiej hipotezy (omawiane modele nie mają walorów uniwersalności sektorowej).
Dotychczasowe wyniki badań, zaprezentowane w literaturze przedmiotu, nadal
nie odpowiadają przekonująco na następujące pytania badawcze: „Przez jaki okres
model dyskryminacyjny utrzymuje wiarygodność diagnostyczną?”, „Czy modele
dyskryminacyjne są uniwersalne w ujęciu sektorowym?” oraz „Czy liczba zmiennych
w modelu wpływa na jakość diagnozy?”. Podobne dylematy metodyczne znajdujemy w literaturze zagranicznej [Agarwal, Taffler 2007, ss. 285–300] oraz [Balcaen,
Ooghe 2006, ss. 63–93].
Z metodycznego punktu widzenia szczególnie istotna wydaje się konieczność
uwzględniania, w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa kryterium
specyfiki branżowej badanej firmy oraz zmiennych uwarunkowań ekonomicznych jej
działalności. Zaproponowana metoda bankowa wydaje się trafnym kryterium weryfikacji wiarygodności diagnostycznej modeli dyskryminacyjnych, bowiem – jak wykazano na przykładzie spółek należących do portfela WIG-motoryzacja – uwzględnia
wymienione postulaty badawcze.
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Audyt wewnętrzny narzędziem minimalizacji skutków
ryzyka nadużyć gospodarczych
Internal Audit Tool for Minimizing the Effects of Fraud Risk
Znajdziesz to, czego szukasz,
umyka ci to, co zaniedbujesz.
Sokrates
Abstract: The purpose of the article is to analyze the relevance of the audit in minimizing
the risk of fraud. Methodology of research: literature analysis, internal audit research and
questionnaires for the selected group of companies were carried out for the purpose of
the article. The result: internal audit of micro-enterprises is implemented sporadically, so it
is difficult to talk about its effectiveness, while in other entities it fulfills its role, provided it
is properly carried out, which means while maintaining its independence and impartiality.
Key words: fraud, internal audit, risk

Wstęp
Ciągle zmieniające się otoczenie prawne, organizacyjne i ekonomiczne powoduje
konieczność wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jednostką gospodarczą.
Przedsiębiorstwa są narażone na różnego rodzaju nadużycia czy przestępstwa, mające swoje źródło zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
Afery finansowe, które zostały wykryte w początkach XXI w., sprawiły, że oszustwa gospodarcze stały się przedmiotem wielu prac naukowych. Według badań
z końca XX w., przeprowadzonych przez ACFE (Association of Certified Fraud
Examiners), w USA średni poziom strat z powodu niewykrytych oszustw gospo*eklamut@spoleczna.pl
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darczych sięgał 400 bilionów dol. Już 10 lat później wielkość ta osiągnęła kwoty
660 bilionów dol.
Rosnące zainteresowanie audytem spowodowane jest coraz większymi stratami
związanymi z nadużyciami, a także zaleceniami i uregulowaniami dotyczącymi ładu
korporacyjnego. Już dawno stwierdzono, że kontrola wewnętrzna, nawet ta najlepiej
działająca, nie gwarantuje sprawnego działania i wykrycia problemów w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do kontroli wewnętrznej
audyt skupia się na przeciwdziałaniu ryzykom występującym w organizacjach. Audyt
wewnętrzny obecnie koncentruje się nie tylko na swojej funkcji zapewniającej prawidłowość działania, lecz także na doradztwie w zarządzaniu organizacją. Nie tylko
sprawdza przeszłość, lecz także jest narzędziem wspierającym skuteczniejsze zarządzanie mierzalną niepewnością [Kisiel, Kuc 2006].
Celem artykułu jest ocena wykorzystania audytu w wykrywaniu nadużyć w przedsiębiorstwach. To próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu audyt wewnętrzny
jest wykorzystywany w procesach zapobiegania ryzyku nadużyć. Realizując cel, postawiono hipotezę, że audyt jest narzędziem skutecznie minimalizującym ryzyka nadużyć. Oceny dokonano na podstawie analizy badań statystyk światowych oraz własnych w obszarze województwa mazowieckiego.

Przestępstwa gospodarcze w definicjach
Pogłębiający się problem nadużyć, oszustw gospodarczych, finansowych został
dostrzeżony w krajach zachodnich, a w szczególności w USA. Dotyczył on przede
wszystkim oszustw tzw. białych kołnierzyków, czyli inicjowanych przez menedżerów
dużych korporacji.
Definicję nadużycia gospodarczego przy wykorzystaniu stanowiska można
znaleźć w opracowaniach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE). Stowarzyszenie to określa nadużycie gospodarcze jako działanie określonych osób, które wykorzystują zajmowane stanowisko do wzbogacenia się poprzez nadużywanie bądź
niewłaściwe użytkowanie majątku należącego do organizacji, w której są zatrudnieni [1996 Report].
Szczegółowy katalog przestępstw gospodarczych w skali makro (krajowej i mię194

dzy-narodowej gospodarki) określa Załącznik do zaleceń Rady Europy nr R/81/128.
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W katalogu tym zdefiniowano także pojęcia dotyczące przestępstw gospodarczych
dokonywanych w skali mikro. Wskazano tu między innymi na przestępstwa podatkowe oraz te dotyczące ubezpieczeń pracowniczych, ponadto fałszowanie zestawień
bilansowych i dokumentacji księgowej, a także przestępstwa celne oraz przestępstwa
komputerowe [Katalog…].
Nieco inaczej oszustwo określa R. Paterson. Według niego oszustwo to bezpośredni bądź pośredni zabór cudzej własności przez oszukanie innych osób, ustne
wprowadzenie ich w błąd, a także fałszowanie dokumentacji lub okradanie w sposób
trudny do wykrycia [Paterson 2002, s. 69]. Cytowany autor definiuje oszustwo księgowe jako celowe działanie, które zmierza do oszukania lub zmylenia użytkowników
informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przez ich odpowiednie kreowanie. Twierdzi on, że oszustwa księgowe najczęściej popełniane są w celu wprowadzenia w błąd inwestorów bądź kredytodawców w momentach konieczności pozyskania
kapitału [Paterson 2008, s. 328].
Nadużycia są najczęściej pojmowane jako celowe oszustwo, manipulacja danymi,
sprzeniewierzenie zasobów na korzyść lub niekorzyść danej jednostki gospodarczej
lub osoby. Oszustwo według MSR 240 to zamierzone działanie powodujące powstanie nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych. Polegać ono może na:
•

zawłaszczeniu majątku,

•

manipulacji, zafałszowaniu bądź zmianie danych lub dokumentów,

•

wyłączeniu bądź pominięciu w zapisach księgowych lub dokumentach skutków transakcji,

•

niewłaściwym stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości,

•

rejestrowaniu pozornych transakcji.

Poniżej wskazano wybrane rodzaje przestępstw z ich charakterystyką (tabela 1).
Z przedstawionych rodzajów przestępstw najczęściej popełniane są przestępstwa
defraudacji majątku, ale poziom strat z ich powodu jest niewielki. Z kolei zjawisko fałszowania informacji finansowych jest jednym z rzadszych, ale poziom strat jest tu najwyższy. Ponadto należy zwrócić uwagę, że przestępstwa popełniane przez szeregowych pracowników są najczęstsze, jednak to przestępstwa i nadużycia pracowników
najwyższych szczebli przynoszą organizacjom największe straty.
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Źródło: Opracowanie własne.

Pranie brudnych pieniędzy

Nierzetelne prowadzenie ewidencji
lub jej brak
Oszustwa przetargowe
Korupcja

Defraudacja majątku organizacji

Przestępstwo
Niegospodarność, nadużycie zaufania
Kreowanie fałszywej sprawozdawczości

Charakterystyka
Nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez zarządzających, działania na niekorzyść spółki – art. 296 k.k.
Tworzenie lub pozyskiwanie fałszywych, nierzetelnych dokumentów i przekładanie ich w celu wyłudzenia kredytu – art. 297 k.k.
Ogłaszanie fałszowanych informacji o swojej sytuacji przez emitentów papierów wartościowych –
art. 311 k.k.
Działanie na szkodę wierzycieli – udaremnienie bądź ograniczenie zaspakajania wierzycieli (doprowadzenie do upadłości lub wysprzedaż majątku bądź też tworzenie nowej spółki) – art. 300, 301, 302 k.k.
Prowadzenie dokumentacji w sposób nierzetelny, niezgodny z rzeczywistością, niedokumentowanie
działalności – art. 303 k.k.
Utrudnianie bądź działanie w porozumieniu na przetargach – art. 305 k.k.
Pozyskanie korzyści majątkowych lub osobistych (także ich obietnicy) za podejmowanie odpowiednich decyzji zarządczych – art. 296a k.k.
Obrót zasobami majątku, które zostały pozyskane w wyniku przestępstw (czynów zabronionych) –
art. 299 k.k.

Tabela1. Wybrane rodzaje przestępstw gospodarczych
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Audyt wewnętrzny jako narzędzie wykrywania
przestępstw
Thomas J. Wells, amerykański naukowiec badający przestępczość gospodarczą,
stwierdził: „Każdy biegły do spraw przestępstw i nadużyć gospodarczych musi posiadać wiedzę i umiejętności w czterech dziedzinach: rozumienie oszukańczych transakcji finansowych, prawne elementy nadużyć, koncepcje kryminologiczne i zdolności
wykrywcze. Jest on po części gliną, księgowym, psychologiem oraz prawnikiem” [Moczydłowska 2012].
Czy audyt wewnętrzny jest instrumentem pozwalającym wykryć przestępstwa w każdym podmiocie gospodarczym? Należałoby rozpocząć od opisania instytucji audytu.
„Audyt wewnętrzny to działalność niezależna i obiektywna, której celem jest
przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega
na systematycznej i dokonywanej w sposób uporządkowany ocenie procesów – zarządzania ryzykiem, kontroli oraz ładu organizacyjnego – i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele, dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, a także poprzez doradztwo” [SAW IIA 2011; Gleim 2015,
s. 2]. Cytowana tu definicja określa dokładnie rolę współczesnego audytu wewnętrznego w jednostkach gospodarczych i jest często stosowaną przez środowisko ekonomistów.
Już samo określenie „audyt” sugeruje, że coś będzie „badane”, „przesłuchiwane”
(z łac. audire)1. Początków audytu można się doszukiwać już 3 500 lat p.n.e. w Mezopotamii czy Egipcie. Kontroli finansów przestrzegali Chińczycy, Grecy czy Żydzi. Taka
kontrola odbywała się ustnie, właśnie w formie przesłuchania. Audyt w formie zbliżonej do obecnej wykształcił się w okresie rewolucji przemysłowej w Anglii. W tabeli 2
dokonano charakterystyki zmian audytu na przestrzeni wieków.
W literaturze istnieje wiele różnorodnych klasyfikacji. Bolesław Kuc wyróżnia
audyt finansowy (badanie dowodów księgowych), systemu (ocena kompleksowa)
i działalności (ocena efektywności i gospodarności) [Kuc 2002, s. 108]. Z kolei J. Stępniewski skupia się na dwóch podstawowych rodzajach: audycie prawidłowości (badanie istnienia i przestrzegania reguł) i audycie sprawności (badanie trafności celów,
doskonalenia ich realizacji itp.) [Stępniewski 2001, s. 39]. W tabeli 3 przedstawiono
rodzaje audytu wg Kazimiery Winiarskiej.
1

 językach ang. i franc. słowo audytor oznacza słuchacza ewentualnie rewidenta ksiąg. Z kolei rewizja
W
w tych językach oznacza zrewidowanie, przejrzenie.
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Tabela 2. Zmiany celów audytu na przestrzeni lat
Okres
XIII–XIV w.
1494–1850
1850–1905
1905–1933
1940–1990
1998–2002

2002–2005

2006–

Cele audytu
Czytanie publiczne kont, a także wydawanie o nich opinii
Wykrywanie oszustw
Wykrywanie oszustw i detekcja błędów
Badanie ważności sprawozdań finansowych, wydawanie odpowiednich opinii, wykrywanie oszustw czy też błędów
Wydawanie opinii o rzetelności, wiarygodności, prawdziwości i regularności sprawozdań finansowych
Wydawanie opinii o prawdziwości sprawozdań finansowych, weryfikacja funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, prewencja
oszustw i błędów
Uzyskiwanie przez zarządzających, inwestorów obiektywnej oraz
niezależnej oceny funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki
finansowej względem legalności, celowości, rzetelności, gospodarności, a także przejrzystości i jawności
Badanie funkcjonujących w jednostkach systemów zarządzania i kontroli oraz czynności doradcze.

Źródło: Winiarska 2007, s. 14.

Tabela 3. Klasyfikacja audytu wewnętrznego
Rodzaj

Charakterystyka
Zajmuje się problemami rachunkowości, prawidłowością ewidencji
Finansowy
oraz sprawozdawczością. Obejmuje także kontrolę prawidłowości
funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.
Bada wykorzystanie zasobów oraz ustala, czy zostały one wykorzystaOperacyjny
ne w sposób skuteczny i efektywny w realizacji celów. Może zawierać
elementy audytu zgodności oraz audytu finansowego i informatycznego.
To kontrola wewnętrzna środowiska systemów przetwarzania danych
Informatyczny oraz wykorzystania tych systemów. Ocenia systemy kontroli wejścia,
wyjścia oraz procesu przetwarzania, a także systemy archiwizacji
i ochrony danych.
Przeprowadzany na żądanie kierownictwa jednostki. Jego wynik może
Śledczy
powodować postępowanie sądowe lub dyscyplinarne wobec winnych
kradzieży, niewłaściwego wykorzystania aktywów bądź konfliktu
interesów.
Przegląd konJest to najbardziej ograniczona forma audytu. Poddaje on ocenie
troli wewnętrz- prawidłowość funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej.
nej
Dokonuje weryfikacji przestrzegania przepisów prawnych, realizuje
Zgodności
także określone strategie oraz wdraża procedury.
Źródło: Opracowano na podstawie: Winiarska 2007, s. 23.
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Celem działań audytu, oprócz kontroli, są także działania doradcze mające przysporzyć wartości jednostce, a także usprawnić jej działalność operacyjną. Z jednej strony
audyt ma za zadanie chronić wartość tworzoną w danej jednostce poprzez funkcje zapewnienia przestrzegania opracowanych zasad i procedur przez zarządzających, z drugiej zaś poprzez działania doradcze może tworzyć wartość dodaną w wyniku podnoszenia efektywności i wspierania procesów zarządzania ryzykiem [Bednarek 2015].
Aby audyt wewnętrzny był efektywny, musi spełnić wiele warunków. Do czynników warunkujących jego efektywność należą wskazane w tabeli 4.
Tabela 4. Czynniki efektywności audytu wewnętrznego
Determinanta
Przynależność do sektora
Jakość usług
audytorskich
Profesjonalizm zespołu
audytorskiego
Niezależność

Możliwości rozwoju
i budowanie kariery audytora wewnętrznego
Poziom wsparcia działań
audytorskich ze strony
zarządu

Określenie
Publiczny lub prywatny
Przeprowadzony zgodnie ze standardami międzynarodowymi wymusza wysoką jakość usług audytorskich, wpływa na
zwiększenie efektywności
Duże doświadczenie, szkolenia, umiejętności, wysokie kwalifikacje zawodowe
Wskazuje się na trzy wymiary niezależności: niezależność
planowania (nie może on być narażony na próby narzucenia
zakresu audytu), niezależność badania (zarząd nie może
wpływać na sposób wykonywania audytu), a także niezależność raportowania (informowanie o wynikach badań
bezpośrednio radzie nadzorczej)
Dostępność audytora wewnętrznego do stanowiska w zarządzie po zdobyciu należytej wiedzy i doświadczenia
Współpraca z kierownictwem jednostki, chęć przekazywania
informacji

Źródło: Irodenko.

Badania przeprowadzone przez Grant Thornton w 2014 r. w polskich spółkach
wskazywały na pogorszenie się formalnej podległości audytu wewnętrznego, ale
i nieznaczny wzrost formalnej podległości audytu wewnętrznego, co spełnia wymóg
niezależności jego działania i wzrostu efektywności [Audyt, GT].
Jakie są korzyści wynikające z audytu wewnętrznego? Wdrożenie audytu może się
przyczynić do:
•

wzrostu samokontroli oraz jednostkowej odpowiedzialności pracowników,

•

wyeliminowania nieprawidłowości pojawiających się w strukturach organizacyjnych oraz procesach gospodarczych,
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•

minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością,

•

wdrożenia najlepszych praktyk z obszaru zarządzania, a także rachunkowości
oraz kontroli finansowej.

Instytucja audytu z pewnością nie jest w stanie zniwelować błędów w gospodarowaniu bez współpracy i dobrej woli ze strony zarządzających.

Skala oszustw w Polsce i na świecie
Każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo narażone jest na ryzyko nadużyć gospodarczych czy to ze strony własnych pracowników, czy też osób lub podmiotów trzecich. Dla mikro- i małych jednostek oszustwa mogą mieć katastrofalne skutki. Z uwagi
na mniejszą zdolność do ciągłych i rzetelnych kontroli w zakresie zwalczania nadużyć
nie mogą one zapobiegać oszustwom w odpowiedni sposób. Nie mogąc wdrożyć systemu ciągłej kontroli, muszą zwiększyć poziom zaufania do pracowników. Inaczej jest
już w średnich przedsiębiorstwach, które zatrudniając większą liczbę pracowników,
muszą posiadać odpowiednie systemy kontroli wszystkich procesów zachodzących
w jednostce, zwłaszcza w tych, które są bardziej podatne na ryzyko nadużyć, oszustw.
Duże jednostki z uwagi na zakres działalności powinny zastosować wzmocniony, wielostopniowy system monitoringu i kontroli całości procesów gospodarczych.
Raport ACFE z roku 2018 wskazuje, że najczęściej popełnianymi nadużyciami czy
oszustwami są: korupcja, oszustwa płatnicze, dokumentacyjne, sprzeniewierzenie
majątku, fałszowania sprawozdań finansowych itp. W wielu wypadkach przestępstwa
popełniane są więcej niż jednym sposobem (tabela 5).
Tabela 5. Częstotliwość popełniania więcej niż jednego przestępstwa
Wyszczególnienie
Sprzeniewierzenie mienia
Sprzeniewierzenie mienia i korupcja
Korupcja
Korupcja, sprzeniewierzenie mienia i fałszowanie sprawozdań
finansowych
Sprzeniewierzenie mienia i fałszowanie sprawozdań finansowych
Fałszowanie sprawozdań finansowych
Korupcja i fałszowanie sprawozdań finansowych
200

Źródło: Raport ACFE 2018, s. 17.

Procent przypadków
57
23
9
4
3
1
1
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Wśród oszustw sprzeniewierzenia mienia największe zagrożenie generują: oszustwa płatnicze (21%), fałszowanie dokumentacji (20%), przekupstwo (15%), kradzież
gotówki (11%). Najczęściej oszustwa te wykrywane były dzięki zgłoszeniu przez
pracowników (53%), klientów (21%), anonimowym donosom (14%), a w mniejszym
stopniu przez dostawców, konkurencję czy właścicieli [Raport ACFE 2018, s. 17]. Warto przy tym jeszcze spojrzeć na statystki na naszym kontynencie (tabela 6).
Tabela 6. Główne przestępstwa gospodarcze popełniane w Europie Zachodniej (%)
Wyszczególnienie
Korupcja
Oszustwa płatnicze, kredytowe
Oszustwa dokumentacyjne
Zwrot kosztów
Fałszowanie sprawozdań finansowych
Przekupstwo
Wynagrodzenia
Kradzież gotówki

2016
40,0
25,5
19,1
18,2
17,3
9,1
8,2
3,6

2018
36,0
17,0
28,0
13,0
15,0
17,0
5,0
8,0

Źródło: Raport ACFE 2016, Raport ACFE 2018.

Do innych oszustw – również częstych – zalicza się manipulowanie płatnościami
(oszustwa czekowe), wynagrodzeniami, skimming i wiele innych. Z danych wynika, że w ostatnich latach nastąpił wzrost liczby oszustw fałszowania dokumentacji,
przekupstwa oraz kradzieży gotówki, a nieznacznie zmniejszyła się skala korupcji
i oszustw płatniczych.
Raport PwC z 2016 r. podaje, że w Polsce ponad 36% badanych jednostek w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyło nadużyć. Ponadto 20% przestępstw było popełnianych przez członków kierownictwa tych jednostek, aż 44% przedsiębiorstw
poniosło straty od 400 tys. zł do nawet kilku milionów zł. Przedstawiciele badanych
przedsiębiorstw w ciągu następnych dwóch lat spodziewają się zetknąć ze zjawiskiem korupcji.
Podobne badania z roku 2018 [Raport PwC 2018] wskazują na wzrost skali nadużyć w stosunku do poprzedniego badania. I tak ponad 50% podmiotów w Polsce
doświadczyło zjawiska nadużycia w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Aż 55% to nadużycia
popełnione przez kadrę pracowniczą, z tego aż 54% to działania kadry kierowniczej.
Z raportu wynika także, że co druga jednostka straciła ponad 400 tys. zł. 20% badanych podmiotów nie zna wielkości poniesionych strat. Badane jednostki wskazują
także, że w wyniku tych nadużyć poza stratami finansowymi odczuły pogorszenie się
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relacji biznesowych (51%), obniżenie się morale pracowników (58%) oraz negatywny
wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa (48%).
Warto zajrzeć do raportu KPMG [Raport KPMG 2016], w którym czytamy, że
w Polsce to pracownicy organizacji popełniają 87,5% oszustw, podczas gdy na świecie wielkość ta wynosi 65%. Ponadto aż 12,5% przestępców to byli pracownicy danej jednostki. W Polsce aż w 75% oszustw sprawcy działali w porozumieniu. Z kolei
globalne badania podkreślają, że około 38% sprawców to osoby szanowane w organizacji. Ponadto w badaniu tym można znaleźć informację, że słabe mechanizmy
kontrolne lub ich brak dopuściły do 81,3% nadużyć w polskich przedsiębiorstwach
(na świecie 61%).

Sposoby minimalizacji ryzyka nadużyć, oszustw
W każdej większej organizacji powinna zostać opracowana polityka przeciwdziałania
nadużyciom powiązana z kodeksem etyki biznesu. W jednostkach dużych i średnich
powinny zostać wprowadzone odpowiednie procedury pozwalające minimalizować
ryzyko nadużycia.
W wielu przedsiębiorstwach zobowiązuje się pracowników do zgłaszania podejrzeń oraz informacji o działaniach korupcyjnych, czy nadużyciach popełnionych
przez kierownictwo wyższego szczebla lub pracowników, dostawców bądź inne podmioty związane z organizacją. Mogą to być zgłoszenia do działu Audytu Wewnętrznego (jeśli istnieje) lub za pośrednictwem przełożonego, bądź w inny sposób wskazany
w zasadach obowiązujących w organizacji.
Odpowiedzialność za wykrywanie oraz zapobieganie nadużyciom spoczywa na
kierownictwie jednostki, a każdy jego członek powinien zwracać uwagę na wszelkie
przejawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu obszaru, za który jest odpowiedzialny.
To kadra zarządzająca musi odpowiednio zarządzać ryzykiem, przez które rozumie się
proces identyfikacji, oceny i kontroli potencjalnych zdarzeń bądź sytuacji. Proces ten
powinien zapewniać realizację celów przedsiębiorstwa.
Audyt wewnętrzny ma za zadanie udzielenie zarządzającym informacji o tym, że
procesy zarządzania ryzykiem funkcjonują prawidłowo, są skuteczne. Powinien wskazać możliwości usprawnienia tych procesów w celu zwiększenia efektywności organizacji. Proces analizy funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem wymaga od au202

dytora wiedzy z zakresu: prawa, rachunkowości, finansów, logiki (kojarzenia faktów),
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szukania powiązań oraz logicznego definiowania celów przestępstwa i pozyskania
dowodów źródłowych.
Audytor wewnętrzny, zgodnie z definicją IIA, ma obowiązek ocenić procesy zarządzania ryzykiem, a następnie sprawdzić prawidłowość działania kontroli zarządczej. Ta
ostatnia jest powołana do ograniczania ryzyka błędów, ale przede wszystkim popełnienia oszustw przez pracowników. Audytor powinien znaleźć słabości procesu zarządzania i kontroli, a także doprowadzić do odpowiednich zmian w tych systemach.
Dla audytora wewnętrznego punktem wyjścia powinna być wspomniana wcześniej ocena skuteczności, wydajności i adekwatności mechanizmów kontroli [Knedler,
Stasik 2014]. Ta ocena umożliwi wydanie opinii, czy mechanizmy kontrolne wspomagają jednostki w uzyskaniu odpowiedniej efektywności, wartości i pozycji rynkowej,
a także jej sprawne funkcjonowanie, zapewniają rzetelność i wiarygodność sprawozdawczości finansowej, a ponadto zgodność jej funkcjonowania z przepisami prawa
zewnętrznego i wewnętrznego. Audytor wydaje opinię w zakresie jakości funkcjonowania zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej.
Funkcjonowanie odpowiedniego, skutecznego systemu kontroli nadużyć finansowych może być czynnikiem profilaktycznym, a także aktywnym mechanizmem zapobiegania i wykrywania oszustw gospodarczych. Wypracowanie odpowiedniego systemu na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności, ale i dzięki doświadczeniu innych
w zwalczaniu przestępstw spowoduje bardziej efektywne minimalizowanie ryzyka
nadużyć i oszustw gospodarczych.
Audyt wewnętrzny nie jest oczywiście jedyną możliwością wykrywania oszustw
w przedsiębiorstwach. Które ze sposobów zwalczania nadużyć są najczęściej stosowane? Ze wspomnianych badań ACFE z roku 2018 wynika, że aż 80% organizacji
miało opracowane zasady (kodeksy) postępowania i w takim samym stopniu były
wykorzystywane audyty zewnętrzne sprawozdań finansowych. Komórki audytu wewnętrznego miało około 73% badanych jednostek, a około 66% dokonywało przeglądu procesów zarządzania. Do innych metod wdrożonych w organizacjach należały programy wsparcia pracowników, szkolenia dotyczące oszustw dla pracowników
czy kadry kierowniczej, polityka zwalczania nadużyć finansowych, specjalne działy
zwalczania oszustw, monitorowanie i analiza danych, nadzwyczajne audyty, a także
rotacja pracowników (19%) czy odpowiednie nagradzanie informatorów (12%) [Report, s. 22].
Efektywność inwestowania w zwalczanie nadużyć finansowych jest trudna do
oszacowania, gdyż nie jest możliwe zmierzenie oszustw (ich skutków), którym jed-
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nostka zapobiegnie poprzez stosowanie odpowiednich procedur zarządzania ryzykiem. Wielu naukowców, ekonomistów czy specjalistów do zwalczania przestępstw
gospodarczych twierdzi, że w jednostkach szczególnie narażonych na oszustwa dodatkowe możliwości zapobiegania im mają biznesowe uzasadnienie. Tu ponownie
należałoby przytoczyć wspomniany wcześniej raport ACFE 2018 pokazujący skuteczność kontroli nadużyć finansowych poprzez porównanie strat w organizacjach, które
mają wdrożoną kontrolę, i w tych, które jej nie wdrożyły (tabela 7).
Tabela 7. Wybrane metody zwalczania nadużyć i ich skuteczność
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Szkolenia menedżerów
Rewizja sprawozdań
finansowych

Procent
zmniejszenia (%)
56

Źródło: Raport ACFE 2018, s. 28.

Z powyższego wynika, że wprowadzenie kontroli skorelowane jest z mniejszymi
stratami. To często ponad 50-proc. redukcja strat z powodu nadużyć finansowych,
np. w wypadku aktywnego monitorowania i analizy danych czy nadzwyczajnych audytów. Te narzędzia wg przytoczonego badania wykazują największą skuteczność
w walce z oszustwami.
Warto wspomnieć o słabościach systemów zapobiegania oszustwom. Do czynników, które uważane są za słabości systemów zarządzania ryzykiem nadużyć, zalicza
się: brak kontroli wewnętrznych (30%), brak przeglądu procesów zarządzania (18%),
brak kompetentnego zespołu kontrolnego (pracowników), brak niezależnych audytów, brak edukacji pracowników w zakresie postępowania w przypadku oszustw,
brak mechanizmów raportowania, brak zainteresowania kierownictwa itp.
Niestety, wiele organizacji nie zgłasza przypadków oszustw organom ścigania.
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•

niechęć do rozgłosu (38%),

•

odpowiednio mocną dyscyplinę wewnętrzna (33%),

•

zbyt kosztowną i czasochłonną procedurę (24%),

•

rozliczenie indywidualne ze sprawcą (21%),

•

brak dowodów (12%),

•

brak sprawcy (2%).

Warto także spojrzeć na jednostki sektora MŚP w kontekście wykorzystania audytu jako narzędzia minimalizacji ryzyka działalności, w tym i przestępstw gospodarczych, bo dla małej jednostki skutki oszustw mogą być katastrofalne.
Badania przeprowadzone w grupie polskich mikroprzedsiębiorstw2 wykazują, że
małe podmioty nie przejawiają większego zainteresowania audytem wewnętrznym.
Uzasadnienie tego faktu związane jest z ich niewielką skalą działalności. W Polsce mikroprzedsiębiorstwa to niemal 95% wszystkich podmiotów gospodarczych. W większości pracuje w nich nie więcej niż kilka osób, stąd skala nadużyć czy oszustw nie
jest wielka. Właściciele takich jednostek twierdzą, że mają pełną kontrolę nad całością
działalności i nie potrzebują audytów wewnętrznych (92% badanych). Opierają swoją
działalność na zaufaniu do zatrudnianych pracowników, często znajomych, członków
rodzin czy poleconych przez osoby, którym ufają.
Z badań tych wynika, że najczęstsze przestępstwa w małych organizacjach to: kradzież gotówki (82%), przywłaszczenie drobnych składników majątku (54%), korupcja
(32%), fałszowanie lub manipulacja dokumentacją księgową (8%). Inne – takie jak:
niegospodarność, defraudacja – nie zostały wskazane przez badanych.
Niemal wszyscy badani stwierdzili, że spraw drobnych oszustw nie przekazywali
do organów ścigania i nie chcą tego robić z uwagi długi okres prowadzenia spraw
sądowych. Wolą też rozstrzygać te sprawy indywidualnie z pracownikiem.
Z raportu ACFE z 2018 r. odnośnie do małych podmiotów (poniżej 100 zatrudnionych) wynika, że małe jednostki stosują mniej kontroli niż jednostki duże, co
może je czynić bardziej podatnymi na oszustwa. Do najczęstszych nadużyć w tych
jednostkach zaliczane są: sprzeniewierzenie środków, korupcja, manipulacja, przekupstwo itp.

2

 adania wstępne na grupie stu polskich małych jednostek województwa mazowieckiego przeprowadzane
B
dla potrzeb monografii z zakresu usług finansowo-księgowych.
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Podsumowanie
Audyt wewnętrzny to nowoczesne narzędzie pozwalające skutecznie wspomagać zarządzanie ryzykiem. Pozwala minimalizować skutki ryzyka, poprawiając i usprawniając wszelkie procesy. Prowadzony w sposób systematyczny, może zastąpić kontrolę
doraźną, tym bardziej że jest on narzędziem rozwijającym się i doskonalącym swoje
metody działania.
Kierownictwu jednostki z reguły wydaje się, że posiada odpowiednie systemy zabezpieczenia przed ryzykiem nadużyć, ale zawsze można zrobić to znacznie lepiej.
Warunkiem koniecznym do osiągnięcia odpowiedniej efektywności kontroli i audytu
wewnętrznego jest skoncentrowanie na analizie ryzyka, a także możliwościach jego
minimalizacji. Błędem jest traktowanie audytu jako narzędzia wskazywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki czy systemu kontroli wewnętrznej. Wykorzystywany powinien on być do badania procesów, ich usprawniania, a także do wspierania kierownictwa w prawidłowym i efektywnym zarządzaniu jednostką. To szukanie
tzw. „wąskich gardeł”, braku szczelności systemów kontroli procesów doprowadzające do wystąpienia uchybień. Audytor nie szuka winnych, ale bada, rekomenduje,
doradza.
Jeśli chodzi o jednostki sektora MŚP, wydaje się, że celowe byłoby wypracowanie
narzędzi identyfikacji ryzyka o niskich kosztach wdrożenia i zastosowania. Zbyt kosztowny audyt nie zachęca do korzystania z tego narzędzia w zakresie minimalizacji ryzyka przestępstw gospodarczych. Należałoby przeprowadzić głębsze badania w tym
sektorze w zakresie skłonności do stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania
ryzykiem, niezbędnych do minimalizacji ryzyka, które umożliwią odniesienie sukcesu
i rozwój działalności jednostek tego sektora.

206

Audyt wewnętrzny narzędziem minimalizacji skutków ryzyka nadużyć gospodarczych

Bibliografia
Audyt wewnętrzny w polskich spółkach, http:// www.slideshare.net/GrantThornton PL.
Bednarek P. (2015), Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przez audyt
wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – istniejący dorobek i kierunki dalszych zmian, „Zeszyty Naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 864, „Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 76, t. 2.
Gleim Irvin N. (2015), Podstawy audytu wewnętrznego, IIA Polska, EY Academy of Business, Warszawa.
Irodenko O., Czynniki efektywności audytu wewnętrznego jako istotnego elementu zarządzania przedsiębiorstwem, [online] http://www.rsmpoland.pl/ pl/insights/rsm-poland-blog/.
Katalog przestępstw gospodarczych, [online] http://biurose.sejm.gov.pl/ teksty_ pdf_93/r-54.pdf.
Kisiel P.W. (2006), Audyt wewnętrzny elementem Nowej Administracji [w:] Kuc B.R.
(red.), Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa
w Warszawie, Warszawa.
Knedler K., Stasik M. (2014), Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy, Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa.
Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, PTM Warszawa.
Moczydłowska W. (2012), Szefowie namawiają do nadużyć finansowych, „Rzeczpospolita”,14 listopada 2012 r.
Paterson R. (2002), Kompedium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
Paterson R. (2008), Kompedium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, PricewaterhousCoopers, Warszawa.
Raport PwC (2017), Ciemna strona mocy, czyli kto i jak oszukuje polskie firmy. Badanie
przestępczości gospodarczej 2016 , [online] www.pwc.pl.
Raport PwC (2018), Kto i jak okrada polskie firmy? 8. edycja badania przestępczości gospodarczej w Polsce, [online] www.pwc.pl.

207

Elżbieta Klamut

Report to the nations 2016 Global study on occupational fraud and abuse ACFE 2016
www.acfe.com.
Report to the nations 2018 Global study on occupational fraud and abuse ACFE 2018
www.acfe.com.
Stępniewski J. (2001), Audyt i diagnostyka firmy, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im.
O. Langego Wrocław.
Winiarska K. (2007), Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe – Regulacje krajowe, Difin, Warszawa.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XIX | Zeszyt 10 | Część I | ss. 209–224

Dominika Korzeniowska*
Społeczna Akademia Nauk
Wydział Zarządzania

Zjawisko fiksacji funkcjonalnej w rachunkowości
Functional Fixation in Accounting
Abstract: The paper aims to present the essence of functional fixation phenomenon in
accounting aspect. It also proposes a typology of its research areas basing on qualitative
analysis of literature on the topic.
Key words: behavioral accounting, functional fixation, data fixation, accounting fixation

Wprowadzenie
Naukowcy już dość dawno odkryli, że człowiek w swoim myśleniu i działaniu często
wybiera „drogę na skróty”. Cialdini [2000] nazywał to mechanizmem KLIK WRRR, który
polega na tym, że wciśnięcie odpowiedniego guzika (KLIK) uruchamia odpowiedni
typ reakcji (WRR). Jeśli więc istnieje możliwość rozwiązania problemu bez „zbędnego”
wysiłku, to ludzie mają tendencję do takiego właśnie postępowania. Fiksacja funkcjonalna jest jednym z przykładów tej skłonności. Oznacza ona brak umiejętności użycia
danego obiektu (przedmiotu) w niestandardowy sposób, inny od jego pierwotnego
przeznaczenia. Wpływa negatywnie na zdolność rozwiązywania problemów, radzenia sobie w nowych sytuacjach, ogranicza twórczość.
Dlaczego fiksacja funkcjonalna zainteresowała naukowców zajmujących się rachunkowością? Z jednej strony praktyką dość typową dla behawioralnego nurtu
w naukach ekonomicznych jest „branie na warsztat” pewnego mechanizmu psychologicznego i sprawdzanie, czy i jak działa on w szeroko rozumianych warunkach ekonomicznych (w tym wypadku w rachunkowości). Jednak z drugiej strony, co wydaje
* dkorzeniowska@spoleczna.pl

209

Dominika Korzeniowska

się ważniejszym powodem, naukowcy „podejrzewali”, że zjawisko to może występować w wielu obszarach związanych z rachunkowością i może istotnie wpływać na
decyzje podejmowane na podstawie informacji dostarczanych przez system rachunkowości, co zresztą potwierdziły badania. O znaczeniu tego mechanizmu świadczy
również to, że badacze zainspirowali się tą koncepcją psychologiczną na dość wczesnym etapie rozwoju rachunkowości behawioralnej w ramach obszaru badawczego
zwanego przetwarzaniem informacji przez człowieka [Korzeniowska 2018]. Co więcej,
rozwinęli ją na gruncie swojej subdyscypliny, opisując zjawisko nazwane przez nich
fiksacją (na) danych (data fixation) czy też fiksacją rachunkową/księgową (accounting
fixation), które mimo wielu podobieństw nieco różni się od swej matczynej formy.
W piśmiennictwie polskim z zakresu rachunkowości behawioralnej tematyka fiksacji funkcjonalnej nie była dotychczas podejmowana szerzej. Kilku autorów
jedynie wzmiankowało o takim zjawisku [Artienwicz 2011, Korzeniowska 2016,
Gmińska 2014, Mazurowska 2014]. Tematyka ta jest obecna przede wszystkim w literaturze anglojęzycznej, ale są to głównie artykuły prezentujące wyniki własnych
eksperymentów. Ich autorzy podsumowują w nich określony fragment dotychczasowego dorobku, ale jedynie na potrzeby przedstawienia podbudowy swoich badań [np. Dearman, Schields 2005]. Z bardziej kompleksowym ujęciem można się
spotkać w rozdziałach monografii poświęconych rachunkowości behawioralnej [np.
Belkaoui 1989]. Nie odnaleziono jednak prób systematyzacji dotychczasowych poszukiwań badawczych, które przyjęłyby formę ich typologii i uwzględniających równocześnie najnowsze odkrycia na ten temat (w tym np. te związane z fiksacją w kontekście hipotezy efektywnego rynku).
Celem niniejszego artykułu jest więc prezentacja istoty działania mechanizmu fiksacji funkcjonalnej w obszarze rachunkowości oraz propozycja typologii aktualnych
ustaleń z tego zakresu.

Metoda
Dla zgromadzenia potrzebnego materiału zastosowano metodę jakościowej analizy
literatury przedmiotu dostępnej w zasobach internetu. Piśmiennictwa z tego zakresu poszukiwano przede wszystkim w elektronicznych bazach publikacji naukowych.
Za pośrednictwem multiwyszukiwarki EBSCO przeszukiwano następujące bazy: Bu210

siness Source Complete, Academic Search Complete, Science Direct, SpringerLink.
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Ponadto przeszukano polską bazę BazEkon. Pomocniczo wykorzystano też wyszukiwarkę internetową Google.
Poszukiwania opierały się na hasłach (głównie w języku angielskim) odzwierciedlających tematykę niniejszego opracowania. W wyszukiwarkach wykorzystywano
kombinacje następujących słów i wyrażeń: behavioral accounting, behavioral aspects,
accounting change(s), information change(s), functional fixation, data fixation, accounting fixation, fixity, fixedness, information processing oraz ich odpowiedników w języku
polskim. Zastosowano dodatkowe kryteria wyszukiwania: uwzględniano tylko rekordy opublikowane w języku polskim lub angielskim będące publikacjami zrecenzowanymi. Uzyskano 318 wyników w języku angielskim (EBSCO) oraz 41 (BazEkon) w języku polskim. Okazało się, że EBSCO zwróciło również pozycje o tematyce medycznej.
Nie były one dalej analizowane. Bazę poszukiwań ograniczono zatem do 198 pozycji.
Następnie zapoznano się z tytułami oraz abstraktami wyselekcjonowanych publikacji
i sprawdzono na tej podstawie, czy zawierają treści zgodne z tematyką artykułu. W artykułach w języku polskim odnaleziono jedynie wzmianki o fiksacji funkcjonalnej.
Skoncentrowano się więc na literaturze anglojęzycznej. Ostatecznie bazę do prowadzonej analizy stanowiło 39 artykułów oraz sześć pozycji zwartych opublikowanych
w latach 1966–2018.

Fiksacja funkcjonalna a fiksacja danych
Fiksacja funkcjonalna jest koncepcją psychologiczną wyrosłą z kręgu badań poświęconych wpływowi przeszłych doświadczeń na ludzkie zachowanie [Belkaoui 1989].
Duncker dowiódł, że wcześniejsze użycie jakiegoś przedmiotu (pudełka, szczypców,
ciężarków, spinaczy) w określony (typowy) sposób, różniący się od tego wymaganego do rozwiązania bieżącego problemu, będzie miało hamujący wpływ na odkrycie
właściwego, nowego sposobu jego wykorzystania. Działanie tego mechanizmu potwierdził później Adamson [1952] w swoim eksperymencie, w którym polecił badanym, aby na wysokości ok. 1,5 m przymocowali do ścianki trzy świeczki, używając
w tym celu przedmiotów leżących na stole (pudełek, zapałek i pinezek). Chodziło o to,
aby przykleić każdą świeczkę do pudełka, stopiwszy na nie trochę wosku, a następnie
pinezkami przymocować każde pudełko do ścianki. Zatem pudełka miały posłużyć
jako podstawka dla świeczek (nowe zastosowanie), a nie tylko jako forma przechowywania przedmiotów (stare zastosowanie). Grupa badana otrzymywała świeczki i pi-
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nezki umieszczone w pudełkach, a grupa kontrolna zastawała wszystkie przedmioty
ułożone bezpośrednio na stole. Jak się okazało, grupa kontrolna lepiej i szybciej poradziła sobie z tym zadaniem niż grupa badana, co wskazywałoby na to, że grupa badana „zafiksowała się” na pierwotnym sposobie użycia pudełek jako pojemnika, a nie
jako podstawki dla świec, jak tego wymagało zadanie.
Należy zauważyć, że tego typu badania dotyczyły przede wszystkim umiejętności
twórczego wykorzystania prostych przedmiotów. Jak zatem przenieść te odkrycia na
grunt rachunkowości? Pierwszymi, którzy tego dokonali, byli Ijiri, Jaedicke i Knight
[1966]. Zauważyli oni, iż ludzie mają tendencję do nadawania obiektom konkretnego znaczenia, przez co nie są w stanie dostrzec innych znaczeń czy zastosowań tych
obiektów w nowej sytuacji. Człowiek, bazując na swoich przeszłych doświadczeniach,
intuicyjnie kojarzy jakąś rzecz np. z jej wartością i nie zastanawia się nad tym, że wartość tej rzeczy może w danym momencie istotnie różnić się od jej wartości w przeszłości. Przełożywszy te spostrzeżenia na pole rachunkowości, badacze stwierdzili, że
jeśli wyniki/wartości pewnych kategorii „rachunkowych”, jak np. zyski czy koszty, są tak
nazywane niezależnie od tego, jak powstały (czyli jaką metodę ich obliczania zastosowano), to nawet specjaliści w zakresie rachunkowości mają skłonność do lekceważenia
faktu, że mogły one być wyliczone za pomocą różnych metod wyceny (np. FIFO–LIFO).
Innymi słowy – zysk to zysk, niezależnie od tego, jakimi metodami został obliczony.
Opisane zjawisko różni się od jego fiksacji funkcjonalnej rozpoznanej przez psychologów. Najważniejsza różnica jest taka, że psychologowie koncentrowali się na
funkcji (function) danego przedmiotu (pojemnik czy podstawka), podczas gdy „behawioralni rachunkowcy” na wyniku (output) jakiejś operacji „rachunkowej” (zysku, kosztach itp.). Ponadto, jeśli posłużyć się przykładem zaproponowanym przez Belkaoui
[1989], dotyczącym zastosowania różnych metod wyceny zapasów, to fiksacja funkcjonalna w „klasycznym” (psychologicznym) rozumieniu polegałaby tu np. na tym, że
decydenci byliby przyzwyczajeni do wykorzystywania danych o wartości zapasów
w celu (funkcji) podejmowania decyzji cenowych i nie dostrzegaliby możliwości użycia ich też w decyzjach produkcyjnych. Ijiri i in. [1966] mówią jednak, że decydenci
fiksują się nie na funkcji, lecz na samym rezultacie (output), i nie są w stanie dostrzec,
że jego zmiany nastąpiły w wyniku zastosowania innych metod wyceny. De facto więc
występujące tutaj zjawisko to nie do końca fiksacja funkcjonalna, ale bardziej fiksacja
(na) danych (data fixation/fixity/fixedness w zależności od autora) albo accounting fixation, czyli fiksacja „księgowa” czy też „rachunkowa” [Dearman Schields 2005] (trudno
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badacze nakreślili istotę tego „nowego” zjawiska, nie są jednak autorami jego nazwy.
Pojęcie fiksacji danych zaproponowali dopiero Chang i Birnberg [1977], bazując na
dorobku Ashtona [1976], który w swoim artykule dokonał szczegółowego przeglądu
ówczesnych badań z tego zakresu i rzetelnie scharakteryzował naturę tego mechanizmu. Zatem zjawisko fiksacji w rachunkowości należy rozumieć jako „skłonność
użytkowników informacji dostarczanej przez system rachunkowości do pojmowania
kategorii (wartości) księgowych w jednakowy sposób, nawet gdy metody stosowane
w obliczeniach tych kategorii (wartości) są w pełni ujawnione” [Bloom i in. 1984]. Zatem problemem jest umiejętność zmiany reguły decyzyjnej w sytuacjach, w których
wyniki księgowe są uzyskiwane przy użyciu różnych metod [Briers i in. 1997].

Dotychczasowe ustalenia na temat zjawiska fiksacji (na)
danych (fiksacji księgowej) w rachunkowości
Dotychczasowe badania nad zjawiskiem fiksacji danych można zebrać w cztery obszary, w których podmiotem badań dwóch pierwszych jest jednostka (indywidualny
decydent), w kolejnych zaś – grupa lub większy „konglomerat”:
1.

fiksacja związana ze zmianami w sposobach kalkulacji wybranych kategorii
księgowych czy w stosowanych metodach ujawnień,

2.

wpływ różnych czynników na siłę oddziaływania mechanizmu fiksacji danych,

3.

fiksacja indywidualna a fiksacja grupowa,

4.

fiksacja „rachunkowa” a hipoteza efektywnego rynku.

Fiksacja danych a zmiana metodologii obliczeń
i ujawnień
Pierwszy wyróżniony obszar można uznać za historycznie najstarszy. Badania tego
typu miały na celu przede wszystkim potwierdzić na gruncie „rachunkowym” działanie mechanizmu fiksacji, który przejawiał się w tym, że mimo informowania badanych
o zmianie w metodach wyliczania różnych wartości księgowych nie odnotowywano
zmian w procesie decyzyjnym. Te zmiany metodologii obliczeń dotyczyły takich kategorii księgowych, jak:
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•

zapasy – zmiana metody wyceny z FIFO na LIFO bądź na średnią ważoną albo
odwrotnie [Ijiri i in. 1966; Dyckman 1964; Dopuch, Ronen 1973; Abdel-Khalik Keller 1984];

•

koszty produkcji – przejście z rachunku kosztów pełnych na rachunek kosztów zmiennych bądź odwrotnie [Ashton 1976; Barnes, Webb 1986; Dyckman
i in. 1982, Marchant 1990] czy też z rachunku kosztów standardowych na
rachunek kosztów działań [Briers i in. 1997, Dearman, Schieleds 2005] bądź
zmiany wielkości wyliczonych odchyleń w raportach opartych na rachunku kosztów standardowych [Chang, Birnberg 1977] albo zmiany wielkości
kosztów stałych (w szczególności kosztów utopionych) [Buchheit 2004] oraz
wpływ ww. zmian na decyzje cenowe;

•

amortyzacja – zmiana z metody liniowej na degresywną albo odwrotnie [Jensen 1966, Bloom i in. 1984; Murray 1991, Arunchalam, Beck 2002];

•

wartości niematerialne i prawne – zmiana sposobu ujmowania wydatków na
ich zakup w księgach rachunkowych, tj. ich kapitalizacja albo możliwość zaliczenia od razu do kosztów [McGee 1984, Luft, Schields 2001];

•

podatki – zmiany wartości aktywów i rezerw na podatek odroczony oraz wysokości tego podatku wykazywanego w rachunku zysków i strat w reakcji na
podniesienie przez państwo stawki podatku dochodowego [Chen, Schoderbek 2000].

Eksplorowano empirycznie również występowanie fiksacji danych w takich „sytuacjach” finansowo-księgowych jak: stosowanie metody memoriałowej (accrual accounting) bądź zmodyfikowanej metody kasowej (modified cash accounting) w rachunkowości jednostki gospodarczej [Belkaoui 1989], konwersja długu na własnościowe
papiery wartościowe [Hand 1990], rozliczanie akcji uprzywilejowanych z opcją umorzenia [Hopkins 1996], przeksięgowania z tytułu niezrealizowanych zysków lub strat
od papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu [Hirst, Hopkins 1998; Maines,
McDaniel 2000].

Czynniki wpływające na fiksację danych
Badania z pierwszego obszaru generalnie potwierdziły występowanie zjawiska fiksacji danych, zatem naturalną konsekwencją tego faktu były poszukiwania poświęcone
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1.

wewnętrzne – te związane z cechami decydentów,

2.

towarzyszące – związane ze współwystępowaniem (współoddziaływaniem)
innych mechanizmów psychologicznych w procesie przetwarzania informacji rachunkowej,

3.

zewnętrzne – związane ze sposobem prezentacji informacji „rachunkowej”
oraz wykorzystaniem w tym celu technologii informatycznych.

Istotnym czynnikiem wewnętrznym, który brano pod uwagę, było doświadczenie
badanych. Początkowo eksperymenty przeprowadzano na studentach, czyli osobach
niedoświadczonych. Taki dobór respondentów był mocno krytykowany przez badaczy zajmujących się tą tematyką w nieco późniejszym okresie i stanowił argument
mający podważyć rzetelność uzyskanych w ten sposób wyników. Uważano bowiem,
że fiksacja w przypadku osób niedoświadczonych działa silniej niż w przypadku specjalistów z pewnym stażem w tej dziedzinie. Jak się jednak okazało, gdy badaniu poddano osoby z kilkuletnim doświadczeniem, rezultaty nie odbiegały znacząco od tych
wcześniej uzyskanych na studentach [Belkaoui 1989]. Innymi cechami respondentów,
których wpływ na fiksację weryfikowano empirycznie, były: odpowiednia wiedza
z zakresu rachunkowości, ogólna umiejętność rozwiązywania problemów oraz wewnętrzna motywacja do odpowiedniego zaangażowania się w zadanie decyzyjne. Te
z kolei, jak się okazało, fiksację tę niwelowały [Dearman, Schields 2005].
Wśród czynników towarzyszących wzmagających fiksację wymieniano w literaturze mechanizm warunkowania. Sterling [1970] konstatuje, iż „produkowaniu” raportów towarzyszy „imponująca ceremonia” angażująca zarówno menedżerów, jak
i księgowych. Odbiorcom tychże raportów wydaje się więc, że muszą na nie zareagować, skoro są one wynikiem pewnego skomplikowanego rytuału, w którym bierze
udział wiele osób. Zatem księgowi reagują na dane finansowe, ponieważ są uczeni
(warunkowani), by na nie reagować, a nie dlatego, że te dane mają rzeczywiście istotną zawartość informacyjną. A nawet jeśli ją mają, to pozostaje kwestia czy księgowi
reagują w odpowiedni sposób [Belkaoui 1989]. Być może reagują po prostu w sposób
wcześniej wyuczony, bez względu na to, jakimi metodami otrzymano prezentowane
wyniki. Uwzględnienie tych metod wymagałoby bowiem zmiany zachowania, czyli
poniesienia dodatkowych „kosztów” psychologicznych.
Kolejny mechanizm, który, zdaniem badaczy, może potęgować fiksację, to efekt
obramowania (framing). Polega on na tym, że finalna decyzja zależy od pierwotnego
ujęcia problemu. Ujęcie to jest zaś kombinacją sposobu zwerbalizowania problemu
oraz norm, zwyczajów i osobistych cech decydenta. Zatem fiksację można traktować
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jako rezultat wyboru danej opcji postrzegania zadania decyzyjnego przez decydenta
[Belkaoui 1989].
Zjawisko fiksacji danych próbowano również wyjaśniać, wykorzystując wiedzę na
temat zdolności uczenia się i działania ludzkiej pamięci. W procesie uczenia się występuje tzw. transfer umiejętności, czyli wcześniej nabyta sprawność wpływa na uczenie
się nowej czynności. Wpływ ten może być zarówno pozytywny (retroactive facilitation), czyli może przyspieszać proces nauki, jak i negatywny (retroactive interference),
tj. utrudniający zmianę odruchów czy przyzwyczajeń potrzebnych do nabycia nowej
umiejętności [Haka i in. 1986]. Fiksacja funkcjonalna jest „klasycznym przykładem negatywnego transferu”. W procesie uczenia się istotna jest też tzw. informacja zwrotna.
Dzięki niej wiemy, czy nasze dotychczasowe działanie było właściwe, czy nie. Zdaniem naukowców otrzymywanie (bądź nie) przez badanych po każdej „rundzie” eksperymentu informacji zwrotnej na temat tego, czy ich działanie było efektywne, czy
nie, ma kluczowe znaczenie dla wystąpienia zjawiska fiksacji podczas kolejnych rund.
Jeśli takiej informacji nie ma, to badanym brakuje bodźca do zmiany swojego dotychczasowego sposobu myślenia [Arunchalam, Beck 2002].
Z pamięcią z kolei związane są tzw. efekty pierwszeństwa i świeżości. Psychologowie twierdzą, że pod wpływem stresu organizm reaguje zachowaniem, którego dla
danej sytuacji (dla danego typu problemu) nauczył się jako pierwszego (efekt pierwszeństwa). Jednakże badania z obszaru rachunkowości nie dały tak jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, który z dwóch wspomnianych mechanizmów działa silniej.
W pewnych sytuacjach silniejszy okazywał się efekt pierwszeństwa, w innych – efekt
świeżości [Belkaoui 1989].
Jeśli zaś brać pod uwagę pewne podobieństwo w nazewnictwie opisanych w literaturze pułapek decyzyjnych, to nie sposób pominąć heurystyki zakotwiczenia.
Wydaje się bowiem, że „zafiksować się” i „zakotwiczyć” to pojęcia o dość zbliżonym
znaczeniu. Arnold [Arnold, Sutton 1997] wyraża podobną myśl. Twierdzi mianowicie, że fiksację funkcjonalną można traktować jako szczególny przypadek heurystyki
zakotwiczenia i niedostatecznego skorygowania tejże „kotwicy”. Kwestia ta wymaga
jednak dalszej dyskusji teoretycznej i empirycznej weryfikacji.
Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych sprzyja, jak się wydaje,
efektywnemu przetwarzaniu informacji i podejmowaniu decyzji. Prawdopodobnie
remedium na zjawisko fiksacji danych mogłoby być wykorzystanie systemów wspomagania decyzji lub cyfrowych form prezentacji informacji finansowych. Naukowcy
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nia decyzji (decision aid bias) na decyzje podejmowane za pomocą tego systemu (decision aid agreement). Dokładniej mówiąc, sprawdzano, w jakim stopniu badani zgadzali się z sugestiami systemu sprzed zmiany wartości błędu i po tej zmianie. Okazało
się, że badani „zafiksowali się” na pierwotnej wartości błędu, a po jego zmianie nie
dostosowali dostatecznie swojej decyzji do tych zmian [Beck i in. 2014].
Inni badacze [Tooley i in. 2010] z kolei w swoim eksperymencie sprawdzali, czy
wykorzystanie trzech różnych cyfrowych formatów (tj. PDF, HTML i XBRL) prezentacji
zmian wartości nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniu finansowym (metoda
wartości godziwej vs. metoda kosztowa wg MRS 40) pozwalała badanym na wydobycie i zintegrowanie kluczowych dla finalnej decyzji informacji w bardziej skuteczny
sposób, niezależnie od ich umiejscowienia w tymże sprawozdaniu. Wyniki wskazały
na pewne różnice między trzema formatami cyfrowymi, ale różnice te nie były znaczące i żaden z formatów istotnie nie zmniejszył fiksacji.
Szczególnym przypadkiem w tej grupie badań, tj. tych poświęconych czynnikom
wpływającym na ten mechanizm, może być fiksacja związana z formą organizacyjną
prowadzenia działalności gospodarczej i traktowanie przez analityków kredytowych
zysków osiąganych przez spółdzielnie rolnicze „podobnie” do zysków przedsiębiorstw
[Sands, Auyeung 2001], mimo że specyfika funkcjonowania tych dwóch typów jednostek istotnie się różni.

Fiksacja indywidualna a fiksacja grupowa
Pierwsze skojarzenie, jakie może się nasunąć, gdy idzie o działanie tego mechanizmu na grupę decydentów, jest takie, że „co dwie głowy (lub więcej) to nie jedna”,
czyli że fiksacja powinna być słabsza lub nie występować w ogóle. Okazało się jednak, że w grupie (kilkuosobowej) pułapka ta działała silniej niż przy decyzjach dokonywanych jednoosobowo [Bloom i in. 1984]. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego,
że proces grupowy ma negatywny wpływ na podejmowany wysiłek intelektualny
(„niech się inni wysilają”), co może wynikać np. z „rozmycia” odpowiedzialności za
decyzje autorstwa większej liczby osób. Inny powód to fakt, że grupa ponosi wyższe
koszty opracowania nowej reguły decyzyjnej w odpowiedzi na zmiany w metodach
rachunkowości niż jednostka. Istnieje też konieczność podjęcia grupowej decyzji, po
pierwsze, w sprawie reguły decyzyjnej, a po drugie, w sprawie wyboru ostatecznego
rozwiązania. Co ciekawe, w wypadku grupy złożonej tylko z dwóch osób fiksacja danych zadziałała z podobną siłą jak na indywidualnego decydenta [Reeve 1982].
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Fiksacja danych a efektywny rynek
Działanie fiksacji konfrontowano również z tzw. hipotezą efektywnego rynku, która
chociaż była wielokrotnie testowana w różnego rodzaju badaniach, nie doczekała się
jednoznacznej weryfikacji swojej prawdziwości [Hand 1990]. Stanowi ona, że w każdym momencie ceny papierów wartościowych odwzorowują całkowicie wszelkie
informacje dostępne na ich temat. Jeśli na rynku działają tylko „wysokiej klasy” inwestorzy, którzy prawidłowo interpretują informacje, to rynek jest efektywny i fiksacja
nie występuje. Fiksacja, zgodnie ze swą istotą, jest bowiem efektem działania „niewyrafinowanych” inwestorów. Hand [1990] w swoim badaniu poświęconym reakcjom
cen akcji na wyniki kwartalne firm, które przeprowadziły transakcje zamiany długów
na akcje (debt-equity swap), zaproponował podejście pośrednie. Jego tzw. hipoteza
rozszerzonej fiksacji funkcjonalnej (extended functional fixation hypothesis) bazowała
na założeniu, że czasami cena akcji jest ustalana przez jeden typ inwestora, a czasem
przez drugi. „Wprawni” inwestorzy już w chwili ogłoszenia informacji o planowanym
swapie braliby pod uwagę przyszły zysk z tego tytułu, w związku z tym w momencie
opublikowania kwartalnego raportu reakcja rynku w postaci zmiany cen akcji by nie
wystąpiła. Jednak udział „naiwnych” inwestorów powoduje ruch notowań akcji w odpowiedzi na ogłoszony zysk.
Harris i Ohlson [1990] badali natomiast, czy fakt, że wartość księgowa nieruchomości „zaangażowanych” w wydobycie ropy i gazu jest zbliżona do ich wartości
rynkowej, wynika z trafności wyceny księgowej czy z „fiksowania się” inwestorów na
tejże wartości w procesie podejmowania przez nich decyzji. Mimo że w próbie badawczej odnotowano pewne niewielkie anomalia, nie przypisano ich działaniu tego
mechanizmu. Hipotezy fiksacji nie potwierdziły też badania tajwańskiej giełdy i jej
odpowiedzi na reformę podatku dochodowego od zysków przedsiębiorstw [Hung-Chao i in. 2003].
Z kolei jedno z najnowszych badań nad fiksacją w kontekście efektywności rynku
potwierdziło występowanie tego zjawiska. Okazało się bowiem, że w sytuacji, kiedy
informacja o wartości nominalnej instrumentów pochodnych była ujawniana w informacji dodatkowej (disclosure), to siła jej oddziaływania na odbiorców była zdecydowanie mniejsza niż wtedy, gdy pojawiała się wprost w sprawozdaniu finansowym (recognition). Zatem miejsce prezentacji w sprawozdaniu finansowym stanowiło czynnik
indukujący fiksację [Alali i in. 2018] uczestników rynku.
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Podsumowanie
Prowadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat badania potwierdzają występowanie
zjawiska fiksacji funkcjonalnej (fiksacji danych bądź fiksacji „księgowej”) w bardzo
wielu obszarach związanych z rachunkowością. Odbiorcy informacji dostarczanej
przez system rachunkowości „fiksują się” nie tylko na pewnych kategoriach księgowych, jak np. zysk, ale też na miejscu w sprawozdaniu finansowym, gdzie konkretne
dane są ujmowane (samo sprawozdanie czy informacja dodatkowa) czy na sposobie
bądź formie ich prezentacji (cyfrowa, interaktywna).
Okazuje się też, że czynników nasilających fiksację jest dużo i są one różnorodne.
Tkwią bowiem w samym decydencie, w jego sposobie myślenia i w otoczeniu. Co ciekawe, choć też i niepokojące, nawet wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, które mają pomagać niedoskonałemu i niewystarczająco pojemnemu
umysłowi ludzkiemu przetwarzać duże ilości informacji, nie chronią przed tym mechanizmem. To człowiek bowiem ostatecznie podejmuje decyzję i chociaż „maszyna” dostarcza dobrych danych, to trudno jej całkowicie „zaufać”. Wydaje się więc, że największy
potencjał przeciwdziałania fiksacji tkwi w samym decydencie. Jednak znajomość metod księgowych, rozumienie konsekwencji ich stosowania i zdolność logicznego myślenia to warunki konieczne, lecz nie wystarczają, by zapobiec fiksacji. Badania Dearmana
i in. [2005] wykazały, że dopiero kombinacje wiedzy, umiejętności oraz wewnętrznej
motywacji są w stanie przezwyciężyć ten mechanizm. Innymi słowy człowiekowi „musi
się chcieć” wykonać wysiłek poznawczy zamiast iść na skróty. Należałoby również zastanowić się, czy pod hasłem „wiedza i umiejętności” ma się kryć jedynie wiedza księgowa i umiejętności jej poprawnego zastosowania, czy również znajomość i świadomość
działania różnego rodzaju „pułapek umysłu”, w które człowiek może wpaść w procesie
decydowania. Te kwestie wymagają jednak dalszej empirycznej eksploracji.
Jeśli chodzi o zjawisko fiksacji w ujęciu podmiotowym, dotychczasowe badania
pokazują, że mechanizm ten działa zarówno na jednostki, jak i na grupy. Jeśli jednak
brać pod uwagę większe zbiorowości, np. inwestorów działających na rynku finansowym, to wyniki nie są już tak jednoznaczne. W wypadku rynku jednak wydanie bezsprzecznej diagnozy, że fiksacja wystąpiła bądź nie, wydaje się bardzo trudne, gdyż
w tak dużej zbiorowości mogą współwystępować różne inne zjawiska zniekształcające wyniki. Może więc być tak, że fiksacja zadziałała, ale została zniwelowana działaniem innego mechanizmu bądź inny mechanizm spowodował powstanie rezultatów
takich jak oczekiwano przy występowaniu fiksacji.
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Wydaje się, że przy obecnym stanie wiedzy największym wyzwaniem stojącym
przed badaczami nie jest udowodnienie, czy fiksacja danych w rachunkowości rzeczywiście występuje, lecz identyfikowanie czynników ją wzmagających i sposobów
jej przeciwdziałania.
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w sektorze bankowym
Application of Biometric Technologies in the Banking Sector

Abstract: The main goal of the article is to present modern solutions of biometric
technologies and to effectively use them in the case of ATM transactions, mobile payments
as well as in a bank branch at customer verification. The article attempts to answer the
question: what is the attitude of customers towards the use of modern technologies –
biometrics in banking? A research method based on the analysis of available data was
used.
Biometrics allows confirming the identity of a person based on biological characteristics
that distinguish one person from another. In banking the confirmation of identity is based
on the verification of identity documents, passwords or PIN number, however biometric
methods gain greater recognition.
The basis of the article preparation was the analysis of literature in the field of biometrics
methods used in banking.
Key words: biometrics, bank, customer authentication, customer identification, security

Wprowadzenie
W XXI wieku nastąpił dynamiczny rozwój technologii informatycznych, który znacząco wpłynął na świadczenie usług w bankach.
Rozwój internetu i infrastruktury telekomunikacyjnej przyczynił się do zmiany
współczesnego rynku finansowego. Bezpieczeństwo, które zawsze było podstawą
jego funkcjonowania, zaczęło nabierać innego znaczenia, tradycyjne metody stają
* betty111174@wp.pl
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się powoli zbyt łatwym celem dla potencjalnych przestępców, a chęć udoskonalania
zabezpieczeń skłoniła osoby dbające o bezpieczeństwo ku biometrii, która może zrewolucjonizować i kompletnie odmienić dotychczas stosowane formy obrony przed
niepożądanym dostępem do danych osób do tego nieuprawnionych.
Technologia ta coraz mocniej wkracza do naszego życia, dlatego że umożliwia
szybką identyfikację i uwierzytelnienie klienta poprzez automatyczną i szybką weryfikację tożsamości (Automatic Personal Identification).
Biometria (Biometrics) to zautomatyzowany sposób wykorzystania cech fizycznych lub behawioralnych w identyfikacji lub weryfikacji tożsamości [Kapczyński, Sobota 2008, s. 88].
Trudno w to uwierzyć, że pierwszych przykładów zastosowania biometrycznych
prymitywnych technologii w celu uwierzytelniania tożsamości możemy się doszukać
już w starożytnych imperiach Asyrii i Babilonii. Oczywiście nie przebiegało to w sposób automatyczny. Możliwość taka pojawiła się dopiero wraz erą komputerów, które
pojawiły się po drugiej wojnie światowej. Początkowo w technologii tej prym wiedli
Japończycy, np. w latach 90. w Kraju Kwitnącej Wiśni została stworzona i opatentowana przez tamtejszą firmę Hitachi technologia biometryczna naczyń krwionośnych
palca (Finger Vein).
Obecnie największy stopień zaawansowania w tej dziedzinie przypada Państwu
Środka, czyli Chinom. Trudno stwierdzić z całkowitą pewnością, dlaczego tak się stało, być może jest to związane z ustrojem politycznym panującym w tym kraju oraz
z liczbą ludności, jaka go zamieszkuje. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że metody stosowane w biometrii w znaczny sposób podnoszą bezpieczeństwo np. wszelkich operacji bankowych, jednak mogą być też używane do lepszej i głębszej kontroli całych
społeczeństw.
Głośno ostatnio o tym, że władze tego kraju, jak alarmuje Human Rights Watch
(HRW), na zachodzie swego terytorium, w prowincji Sinkiang, gdzie zamieszkują muzułmańscy Ujgurowie i dochodzi do licznych konfliktów z chińskimi grupami etnicznymi, na masową skalę pobierane są dane biometryczne takie jak próbki DNA czy
odciski palców. Tak więc technologia ta – bardzo pożyteczna i przydatna – może być
wykorzystywana w rozmaity sposób przez rządy państw, różne organizacje, głównie
finansowe, a nawet w celach prywatnych [www.bankier.pl].
Świat, w którym żyjemy, opiera się na jak najszybszym obiegu informacji, a podstawowy problem to prawidłowa i szybka identyfikacja osób. Właśnie potrzeby te
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sprostać zadaniu, jakim jest natychmiastowa, pewna, bezpieczna i wiarygodna identyfikacja klienta lub nawet pracownika.
Technologia ta jest techniką identyfikacji i rozpoznawania organizmów żywych.
Opiera się ona na mierzalnych cechach behawioralnych i fizycznych człowieka, które
są po prostu niepowtarzalne i które w praktyczny sposób można wykorzystać w celach automatycznej weryfikacji. Tworząc każdy system biometryczny, trzeba brać
pod uwagę to, że musi on być praktyczny, bezbłędny, łatwy do obsługi, a dane, jakie są pobierane i wykorzystywane, muszą zawierać walory odpowiednie do potrzeb,
a więc [Kapczyński, Sobota 2008, s. 89]:
•

uniwersalność – cecha powinna być powszechnie spotykana u ludzi,

•

indywidualność – cecha powinna wyróżniać danego człowieka w sposób wystarczający,

•

trwałość – cecha powinna nie zmieniać się znacząco w zależności od: otoczenia, upływu czasu, stanu fizycznego i psychicznego,

•

mierzalność – pomiar cechy powinien być praktycznie (technicznie) możliwy.

Do cech anatomicznych człowieka, które w sposób satysfakcjonujący spełniają
kryteria i wymagania stawiane przez twórców systemów uwierzytelniających opartych na biometrii, można zaliczyć głównie te, które są akceptowalne oraz nie podlegają możliwości fałszowania czy ewentualnym prób manipulacji przy próbach odczytu [Kapczyński, Sobota 2008, s. 89]:
•

cechy charakterystyczne twarzy (Facial features),

•

cechy charakterystyczne odcisku palca (Fingerprints),

•

cechy charakterystyczne odcisku dłoni (Palm prints),

•

cechy charakterystyczne kształtu dłoni (Hand geometry),

•

cechy charakterystyczne siatkówki oka (Retina),

•

cechy charakterystyczne tęczówki oka (Iris).

Behawioralna biometria łączona jest przez zdecydowaną większość specjalistów
z tej dziedziny z zachowaniami takimi jak:
•

sposób mowy,

•

uderzanie w klawiaturę,

•

sposób poruszania się,

•

ruchy gałki ocznej,

•

podpis odręczny.

Metody biometryczne obejmują trzyetapowy proces [Wojciechowska-Filipek
2010, s. 89]:
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•

pobranie fizycznych próbek od użytkowników i zapis ich jako obowiązujących szablonów,

•

porównanie szablonu z nową próbką użytkownika, który chce skorzystać
z bankowości elektronicznej, np. wypłacić gotówkę z bankomatu wyposażonego w skaner biometryczny,

•

dopasowanie uzyskanej próby do szablonu.

Nie istnieje metoda idealna dla wszystkich zainteresowanych jej wykorzystaniem,
choćby ze względu na jej akceptowalność przez użytkowników, kwestie prawne
w danym państwie czy np. ochronę prywatności. Można powiedzieć, że obszar zastosowania generuje potencjalne technologie biometryczne. Bankowość, po której chyba najszybciej można się spodziewać rozwoju tej technologii, może wykorzystywać
zarówno linie papilarne (bankomaty, stanowiska obsługi), tęczówkę oka (dostęp np.
do skarbca przez wybranych pracowników) czy choćby głosu (weryfikacja wstępna
klienta w bankowości telefonicznej call center).

Bezpieczeństwo weryfikacji danych
Sektor finansowy jest celem ataków hakerów, którzy próbują okraść banki i ich klientów. Hakerzy ciągle prześcigają się z twórcami zabezpieczeń. Można powiedzieć, że
przypomina to typową zabawę w policjanta i złodzieja, gdzie jedna strona chce przechytrzyć drugą. Nowe technologie wykorzystywane do relacji klienta z bankiem, takie jak aplikacje mobilne, stwarzają nowe pole walki dla hakerów i twórców zabezpieczeń. Problem skimmingu kart istniał od dawna. Inżynierowie cały czas pracują nad
tym, aby ograniczyć możliwość oszustw związanych z weryfikacją danych.
Do tej pory weryfikacja danych polegała na zapamiętaniu haseł, numeru PIN,
posiadaniu kart dostępu lub tokena. Metody te nie weryfikowały danej osoby, tylko
urządzenie, kartę lub hasło. Techniki tradycyjne – oparte na hasłach, kartach magnetycznych lub procesorowych – mają zbyt wiele wad. Kartę można zgubić, a hasło odgadnąć ze względu na to, że wielu użytkowników stosuje hasła trywialne, np. datę
urodzenia, nr rejestracyjny samochodu itp. Również niewłaściwe przechowywanie
hasła – PIN-u do karty – może doprowadzić do przejęcia informacji przez osoby niepożądane, co doprowadzi do utraty środków pieniężnych. Przez długie lata wypłata
gotówki z bankomatu wiązała się z umieszczeniem karty w czytniku bankomatowym
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bez użycia karty, np. za pomocą telefonu komórkowego lub używając czytnika linii
papilarnych.
W razie chęci skorzystania z telefonu, wystarczy ściągnąć aplikację danego banku,
następnie wstukać na klawiaturze bankomatu kod blik. Natomiast w wypadku metody biometrycznej klient ma prawo wyboru, czy chce wypłacić gotówkę kartą, czy
użyć nowatorskiej metody, czyli czytnika biometrycznego.
Mocną stroną bezpieczeństwa wypłaty bankomatowej w technice biometrycznej
jest konieczność fizycznej obecności użytkownika przy bankomacie w celu identyfikacji użytkownika i trafnego odczytu jedynego układu krążenia. Skaner działający
na podczerwień odczytuje podskórny układ naczyń krwionośnych palca. Analiza obrazu naczyń krwionośnych dostarcza unikalnej dla każdego użytkownika informacji
zwrotnej.
Układ krwionośny nie zmienia się przez całe życie, co pozwala zapewnić jednoznaczną identyfikację. Identyfikacja przez odcisk palca – w przeciwieństwie do
innych metod – nie pozwala na przechwycenia danych bez wiedzy użytkownika.
Słabością jest to, że np. w razie choroby nie można udostępnić karty debetowej
dziecku i poprosić o zakup leków czy nawet kupno podstawowych produktów żywnościowych. Brak gotówki w połączeniu z niemożliwością poruszania się powoduje
znaczący problem.
Systemy biometryczne są bardzo dobre dla klientów posiadających znaczne kwoty pieniężne, którymi potencjalnie mogą się interesować przestępcy, natomiast dla
osób starszych, które bardzo często korzystają z pomocy, gdyż żyją samotnie, wykorzystanie systemów biometrycznych może być bardzo kłopotliwe. Oczywiście wszyscy wiemy, że podpisując umowę z bankiem, zobowiązujemy się nie udostępniać nikomu numerów PIN, ale praktyka i samo życie niestety czasami wymuszają na nas takie
zachowania.
Wyróżnia się wiele metod biometrycznych, które sektor bankowy wykorzystuje
lub może wykorzystywać, poczynając od tej najbardziej powszechnej, czyli odcisku
palca.
•

Biometria linii papilarnych palca (fingerprint recognition) – czyli identyfikacja za pomocą linii papilarnych, obecnie najbardziej znana i popularna, jest
bardzo łatwa w użytkowaniu. Rozpoznanie użytkownika opiera się na ich
unikalnym kształcie, który jest niezmienny przez cały okres życia człowieka. Jeżeli chodzi o bankowość, metoda ta może mieć bardzo liczne zastosowanie, choćby przez identyfikację klienta w placówce bankowej, podczas
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potencjalnej wypłaty gotówki z bankomatu czy przy dostępie do skrzynki
depozytowej.
Metoda ta jest powszechnie akceptowalna oraz przyjazna dla użytkownika ze
względu na bezinwazyjność oraz ewentualną łatwość integracji z systemami
niebiometrycznymi. Bardzo łatwym sposobem i niewielkim nakładem środków, wprowadzając np. dwuetapowa weryfikację, można praktycznie wyeliminować możliwość niepożądanego dostępu osób do tego nieuprawnionych.
Łatwość obsługi urządzeń zarówno w momencie pobierania próbki od użytkownika, jak i szybkość odczytu powodują, że biometria linii papilarnych palca jest chyba najbardziej rozwinięta, i to nie tylko w bankowości. Od czerwca
2009 r. przy składaniu wniosku o paszport konieczne jest właśnie pobranie
odbitki linii papilarnych od wnioskodawcy. Obecnie nawet dostęp do zwykłych usług takich jak korzystanie z siłowni, może się opierać na wykorzystaniu
biometrii linii papilarnych palca.
Banki technikę tę zaadaptowały na swoje potrzeby głównie jako weryfikację
klienta przy logowaniu się do aplikacji mobilnych (Android i OS). Metoda ta
przy tej usłudze jest już powszechnie stosowana. Jeden z podmiotów bankowych w Polsce wprowadził ją jako weryfikację klientów korporacyjnych przy
korzystaniu z bankowości internetowej. Trzeba pamiętać, że bank nie przechowuje bazy danych odcisków palców, zapisane są one na karcie kryptograficznej, którą posiada użytkownik. Ograniczeniem w szerszym zastosowaniu
może być brak wspólnej bazy danych, co zawęża możliwość szerszego stosowania w bankomatach.
•

Biometria dłoni (hand geometry) – metoda ta podobnie biometria linii papilarnych palca jest całkowicie akceptowalna przez społeczeństwo i bezinwazyjna, może mieć podobne zastosowania i opiera się na unikalnym kształcie
dłoni każdego człowieka. Zdecydowanym plusem jest odporność na fizyczne uszkodzenia. W wypadku biometrii palca jedna nieduża rana może uniemożliwić prawidłową identyfikację klienta, jeżeli zaś chodzi o dłoń, to uszkodzenie musiałoby być dużo poważniejsze. Może być brana pod uwagę jako
pomoc w identyfikacji uprawnionych pracowników z dostępem do skarbca,
sejfu czy też klienta przy placówce bankowej, a nawet przy bankomacie. Zakres potencjalnych zastosowań jest bardzo duży, zwłaszcza że jest przyjazna dla użytkowników. Niewątpliwie dużym minusem jest chyba najwyższy
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odrzucenia pozytywnej weryfikacji osoby pragnącej uzyskać dostęp np. do
swoich pieniędzy.
Współczynnik tzw. niesłusznych odrzuceń (FR – false rejection), a także – co
może zaskakiwać – niesłusznych akceptacji (FA – false acceptance), jest na
wysokim poziomie ze względu na zbyt małe zróżnicowanie indywidualnych
cech dłoni użytkownika. System ten jest chyba najmniej dokładny, ale najmniej uciążliwy dla użytkowników, co w połączeniu z tradycyjnymi metodami weryfikacji może praktycznie zredukować do zera możliwości nieuprawnionego dostępu przez osoby do tego niepowołane.
•

Biometria tęczówki oka (iris recognition) – to bardzo dobra, pewna metoda na szybką i prawie bezbłędną weryfikację. Nie zmienia się ani w trakcie
choroby, ani podczas procesu starzenia się. Jest to metoda bezinwazyjna,
jednak nisko akceptowalna przez społeczeństwo [Kapczyński, Sobota 2008,
s. 96]. Z tego względu brak szans na szersze zastosowanie tej metody.
W przypadku bankowości może sprawdzić się w prawidłowej identyfikacji
pracowników uprawnionych do dostępu do skarbca czy też klientów posiadających skrytki depozytowe. Poprawna identyfikacja wymaga obrazu jednego oka, choć metody wykorzystujące parę cechują się większym stopniem
niezawodności. Na przeszkodzie przy obecnym stanie techniki nie stoją już
ani szkła kontaktowe ani okulary noszone przez potencjalnych użytkowników. Wydaje się, że metoda ta sprawdza się bardziej tam, gdzie jest narzucona z góry jako obowiązkowa, np. w wojsku, policji czy w firmie, niż tam, gdzie
mielibyśmy okazję sami się na nią zdecydować, mając inne opcje do wyboru.

•

Biometria siatkówki oka (retina recognition) – metoda ta polega na skanowaniu warstwy naczyń krwionośnych siatkówki oka. Jest najbardziej wiarygodną i bezpieczną techniką weryfikacji ze względu na brak skutecznej metody
idealnego skopiowania oryginału. Praktycznie pozbawiona jest możliwości
oszukania urządzenia identyfikującego, co przekłada się na niezawodność
i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wymaga zdjęcia okularów oraz przebywania w bardzo bliskiej odległości od czytnika. Stosowana
jest w wyjątkowych przypadkach, gdzie wymagany jest najwyższy poziom
bezpieczeństwa. Upowszechnienie jej użytkowania w stosunku do klientów
banków – ze względu na uciążliwość – jest wręcz wykluczone, ale tam, gdzie
dostęp może mieć tylko grupa ściśle wyselekcjonowanych osób, ewentualnie
kluczowi klienci – jest jak najbardziej wskazana.
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•

Biometria układu żył (vein recognition) – rozmieszczenie żył na ciele człowieka jest unikatowe i niepowtarzalne. Metoda ta jest bardzo praktyczna i łatwa
w użyciu, a co ważne – także akceptowalna społecznie [Szymusiak 2012,
s. 356]. Wywołuje bardzo duże zainteresowanie ze względu na powszechność
zastosowania – może być stosowana i używana praktycznie wszędzie, zarówno w placówkach bankowych, jak i w bankomatach.
Jest dużo bezpieczniejsza niż odcisk linii papilarnych, na chwilę obecną bardzo dużo osób wiążę z tą techniką ogromne nadzieje właśnie na poprawę
bezpieczeństwa operacji bankowych. Jest metodą bezdotykową i może być
stosowana z użyciem całej dłoni, jak i jednego palca, z tym, że ta druga jest
po prostu bardziej praktyczna ze względu na mniejsze rozmiary. Zdecydowanym liderem jej rozwoju jest Japonia, gdzie ponad 80% banków wykorzystują ją do swoich celów. Nawet skopiowanie bez wiedzy właściciela obrazu
palca nie umożliwi autoryzacji, gdyż żyły znajdują się w środku i są całkowicie
niewidoczne, a wzorzec pobiera się za pomocą promieni podczerwieni.

•

Biometria twarzy (face recognition) – najmniej skuteczna ze wszystkich metod biometrycznych, jest bardzo podatna na zniekształcenia przez czynniki
zewnętrzne lub związana z osobą, którą uwierzytelnia, mimo to wykorzystywana jest w coraz większej liczbie potencjalnych zastosowań [Szymusiak
2012, s. 362].
Bardzo dużym plusem tej metody jest fakt, iż nie wymaga współpracy z osobą kontrolowaną i nie obniża jej komfortu jako użytkownika. Stosowana jest
głównie w miejscach użyteczności publicznej takich jak lotniska, dworce, stadiony czy metra głównie ze względu na zagrożenie terrorystyczne. Bankowość
i dla tej metody znalazła miejsce – w bankomatach może pomóc w ograniczeniu oszustw przy użyciu skradzionych kart płatniczych, gdzie dodatkowa weryfikacja bez dyskomfortu dla użytkownika jest w stanie ograniczyć ten proceder.
Wydaje się, że dotychczasowy słaby rozwój tej technologii spowodowany był
trudnościami technicznymi, jednak ostatnie sukcesy chińskie (kiedy to wśród
kilkudziesięciu tysięcy osób udało się dzięki temu systemowi zlokalizować osobę poszukiwaną) w znacznym stopniu zwiększą atrakcyjność tejtechniki.

•

Biometria głosu (speaker identification) – to technika wykorzystująca unikatowość ludzkiego głosu. Każdy z nas posiada indywidualne cechy, które system
jest w stanie rozpoznać, biorąc pod uwagę około 20 parametrów. Metoda ta
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rozmowy można ustalić, czy dana osoba jest tą, za którą się podaje. Technika
ta pozwala zaoszczędzić 40% tak cennego obecnie czasu, skrócić oczekiwanie klienta oraz zmniejszyć koszty instytucji, gdyż system sam wychwytuje
ewentualnych oszustów, a w razie odrzucenia przekazuje do tradycyjnej
i szczegółowej weryfikacji.
We wrześniu 2016 r. firma Mastercard przeprowadziła badanie ,,Postawy wobec
cyfrowych innowacji’’. Wynika z nich, że konsumenci są pozytywnie nastawieni do cyfrowych innowacji, co znajduje odzwierciedlenie również w gotowości do stosowania
biometrycznych metod autoryzacji płatności. Ponad 1/3 ankietowanych chciałaby swoje transakcje płatnicze autoryzować za pomocą odcisku palca. Większość z nas uważa,
że biometryczne autoryzowanie transakcji jest innowacyjne (65%), szybkie (61%) i łatwe
(58%). Oprócz tego prawie 2/3 z nas uważa tę metodę za bezpieczną. To istotne, ponieważ najważniejsze czynniki, jakie bierzemy pod uwagę przy wyborze metody autoryzacji, to bezpieczeństwo konta bankowego (54%) oraz danych osobowych (27%) .
Podczas wdrażania biometrii ważne jest, aby chronić wartości, jakimi są prawa
człowieka. W związku z tym niezbędne okaże się stworzenie regulacji prawnych,
właściwych procedur bezpieczeństwa oraz respektowanie wartości religijnych i moralnych [Jaroszewska-Choraś 2016, s. 41].

Zakończenie
Nowe technologie i innowacje w finansach to szansa na rewolucje w bankowości.
Biometria może się okazać jedyną skuteczną odpowiedzią na kradzież danych osobowych czy tożsamości. Tradycyjne metody oparte na pamięci i identyfikatorach
użytkownika są bardzo zawodne. Pozwalają ustalić jedynie, że osoba, która z nich
korzysta, zna hasło, numer PIN oraz że posiada identyfikator, czyli kartę lub token pozwalający na korzystanie w takim samym stopniu jak właściciel.
Obecnie rozwój technologii jest tak szybki, że zapewne wciąż będziemy zaskakiwani nowymi pomysłami zastosowań biometrii w bankowości.
W dzisiejszych czasach technologia bardzo szybko się rozwija, niosąc nowe pomysły i rozwiązania. Można więc być pewnym, iż banki nie raz jeszcze zaskoczą rynek,
wdrażając ciekawe, innowacyjne rozwiązania z zakresu bankowości biometrycznej.
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An Enterprise on Its Way to Financial Distress –
the Intra-industry Effect of Critical Events. The Case
of GetBack SA
Abstract: The paper is aimed at identifying critical events preceding financial distress of
GetBack and presenting the impact of these events on GetBack’s market rivals. According
to academic literature, the effect of an event announcement is transferred over the
competitors of the focal firm and may affect their market value. The research hypothesis
is that the critical events on the GetBack’s way to financial distress significantly affected
its market rivals. The method used in the paper is the event study analysis. Three critical
events were identified, which affected significantly the returns of Getback. The transfer
of a reaction to the events on GetBack’s rivals is not so clear. It turned out that the event,
which was the loss of interest of foreign investor in acquisition of GetBack shares, affected
rivals’ returns in a positive way. It indicates that a competitive effect was dominant in this
case. The average effect for the rivals in the case of two remaining events seems to be
irrelevant. Such results indicate that the research hypothesis can be verified partially in
a positive way, however, the topic needs further and in-depth studies.
Key words: event study, competitive effect, contagion effect, intra-industry effect,
financial distress, competitors, market rivals

Introduction
GetBack SA is an accounts receivable management company, which was established
in 2012 and was growing very fast. In July 2017 the shares of GetBack were floated on
the Warsaw Stock Exchange [GetBack SA 2018h]. After a successful beginning in the
first months of the presence on the Warsaw Stock Exchange (WSE), the GetBack sha* olga.krzeczewska@uni.lodz.pl
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res prices began to fall. Nevertheless, the financial distress of the company seemed
to be unexpected by the market. Ten months after a successful debut on the WSE,
GetBack’s image was in tatters and its quotation was suspended. Legal allegations
appeatred against GetBack e.g. regarding the unreliable presentation of the financial situation [KNF 2018a]. There were also allegations of misselling against banks and
other entities involved in selling GetBack’s bonds [KNF 2018b].
The financial distress and loss of credibility of a big company with high probability should have repercussions for a variety of associated stakeholders. In this paper,
the focus is put on rivals of the company moving towards financial distress. According to academic literature the effect of event announcement, which is adverse for
the examined company, is transferred over the competitors of the focal firm and this
effect may be positive or negative for the whole industry.
The aim of the paper is to present the critical events preceding financial distress
of GetBack and to present the impact of these events on GetBack’s rivals. The research hypothesis is that the critical events on the GetBack’s way to financial distress
significantly affected its rivals.

The timeline of events preceding financial distress of
GetBack SA
The GetBack went from very good financial results to financial distress and restructuring proceedings actually within a year. Financial distress is understood here as “inability
to meet the fixed payment obligations on debt” [Gilson 1989, pp. 241–262]. To identify
the most critical events preceding financial distress, it is worth to analyze the situation
of Getback from its debut on the Warsaw Stock Exchange to the stock suspension.
On the chart below there are quotations of GetBack on the Warsaw Stock Exchange together with the crucial events, which are plotted on the chart [chart 1].
The company debuted on the Warsaw Stock Exchange on the 17th of July 2017
with the share price of 18,56 PLN. At the beginning the company was successful on
the market – after less than three months the share price picked up to 27,7 PLN (the
3rd of October 2017).
On the 14th of December, 2017 the press revealed that there were first suspects in
the affair of large–scale leakage of data from the PESEL state register, from the bailiff’s
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of December) GetBack publicly referred to the allegations against its highly placed
employee [GetBack SA 2017].
Chart 1. GetBack SA – quotations from the debut on the Warsaw Stock Exchange (17–
07–2017) to the shares’ suspension (17–04–2018). The closing price of shares [PLN]

Source: Own elaboration on the basis of data from stooq.pl.

On the 2nd of March, 2018 GetBack announced that it was reviewing some strategic options related to the development of GetBack Group activity [GetBack SA 2018a]
and it was planning to issue 70 million of shares [GetBack SA 2018b].
On the 28th of March, 2018 the company announced that the foreign investor withdrew from discussions regarding the acquisition of GetBack shares [GetBack SA, 2018c].
On 16th of April 2018, the company claimed that it had been negotiating with PKO
BP and Polish Development Fund regarding financing up to 250 million PLN [GetBack
SA 2018d], afterwards the information was denied by these two institutions. The next
day quotations of GetBack shares were suspended by the Warsaw Stock Exchange
upon a request of Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) [GPW 2018]. In the following days and months much adverse information for
GetBack SA was appearing, however, for the purpose of this paper, only the events that
reflect the way to financial distress are of the main interest. On the 26th of April the company admitted that the total value of overdue bonds amounted to 88,26 million PLN
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and the total value of unpaid interest was 3.32 million PLN [GetBack SA 2018e]. That announcement indicated serious problems with liquidity resulting in an inability to fulfil
due obligations. In May 2017 the company started restructuring proceedings [GetBack
SA 2018f, GetBack SA 2018g] what ultimately confirms financial distress.

An intra–industry effect of a revelation of new information
Assuming that markets are efficient, every new information revealed should be quickly incorporated into share prices [McWilliams, Siegel 1997, pp. 626–657]. The revelation of some new information may affect not only the announcing firm but also the
whole industry. The reason for that is that an announcement published by one firm
conveys information not only about this firm but also about the condition and environment of the whole industry [Goins, Gruca 2008, pp. 12–34].
According to the academic literature, there is an evidence that some events e.g.
the loss of reputation [Goins, Gruca 2008, pp. 12–34] or bankruptcy announcement
[Lang, Stulz 1992, pp. 45–60] may affect the returns to shares of the company’s rivals.
The effect of an event is transferred over the competitors of the focal firm and this
effect may affect their market value positively or negatively.
In case of an adverse event, according to contagion effect, rivals would experience the market reaction in the same direction as the focal firm does [Goins, Gruca 2008,
pp. 12–34]. This may be related to the increased caution of investors towards the entire industry [Lang, Stulz 1992, pp. 45–60]. When the direction of market reaction is
opposite for the focal firm and for its competitors that indicates a competitive effect
[Goins, Gruca 2008, pp. 12–34]. Lang and Stulz [1992, pp. 45–60] for example highlight that an announcement of bankruptcy may be a sign that the announcing firm is
less effective than its rivals. The competitive position of non–announcing companies
is increased then and they benefit from the increased demand.

Methods
The paper incorporates an event study methodology to assess the effect of the appearance of new information concerning the examined company. The effect is studied
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The event study methodology is broadly used in academic studies to measure
the effect of varied events, i.e. mergers and acquisitions, split of shares, financial results announcements, changes in dividend policy, bankruptcy announcements on
investors’ reactions. Event is understood here as the appearance of circumstances or
facts accompanying the activity of a listed company or occurring in its environment.
In other words, the event involves the revelation of new information to market participants regarding actions taken or planned that affect the analyzed company [Gurgul 2012, 27–28, p. 34]. The basis for assessing the investors’ reactions to the event is
the difference between the actual and normal (expected) returns of the stock-listed
company.
The event study methodology generally requires taking the following steps [Gurgul 2012, p. 30]:
1.

an identification of the event,

2.

determining the time frame of the study,

3.

determining the relationship between the rate of return of a single company’s shares and the rate of return of the market,

4.

estimation of the event’s effect, based on the research sample.

The desk research was undertaken, concerning the press articles and current reports of GetBack, in order to choose events that potentially might have affected the
investors’ decisions on GetBack shares. A few serious adverse announcements regarding GetBack were selected:
15.12.2017 – the company refers to the allegations against its highly positioned
employee in the affair of large-scale leakage of data from the PESEL-NET (EVENT A),
02.03.2018 – the company announces that it is reviewing some strategic options
and it is planning to issue 70 million new shares (EVENT B),
28.03. 2018 – a significant investor loses interest in GetBack shares (EVENT C).
These particular events were chosen as they seem to be the most important indicators of worsening reputation and financial situation and are reflected in the drop
of GetBack share price (chart 1). In this paper the events that occurred before shares
suspension are considered. This approach seems to be justified, firstly because the
paper is focused on events leading to financial distress. Secondly, after the shares suspension, the adverse events follow itself with such frequency that their effects probably overlap themselves.
The event study methodology requires to establish the width of an event window. The event window is a period of observation, measured in days in case of daily
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data, set in reference to the event day – the day when the event occurred [Perepeczo
2011, pp. 35–51]. The event window may be established as two days – an event day
and a day after it [Campbell, Lo, MacKinlay 1997, pp. 149–180], but very often it is
wider and includes also a few days before and after the event. In this paper, the event
window width is set as 9 days and ranges from 3 days prior and 5 days after the event
[figure 1]. It seems to be a good compromise between setting a very long event window, what could lead to disruption of results by other events and setting a very short
window, what could cause that the effect of the event would not be exhausted.
In the next step the abnormal rates of return, that show the investors’ reactions to
the new information, are studied over the event window. Abnormal return rates are
the differences between the actual rates of return ex post and the expected (normal)
rates of return that would probably occur over the event window if the event did not
take place [Campbell, Lo, MacKinlay 1997, pp. 149–180].
The formula of abnormal return for each firm (i) and time period (t) is as follows
[Witkowski 2017, pp. 189–201]:
ARit=Rit–E(Rit)
ARit – the abnormal return for a time period t and firm i
Rit – the actual return for a time period t and firm i
E(Rit) – the expected (normal) return for a time period t and firm i
To estimate the expected return a model for normal performance should be used.
The most popular models are: capital assets pricing model, market model, mean adjusted returns model and index adjusted model [Gurgul 2012, p. 41]. In this study, the
single index market model is used.
The models’ parameters are estimated based on observations from the so-called
estimation window. The estimation period is usually set prior to the event window
and, as a rule, it does not overlap the event window [MacKinlay 1997, pp. 13–39]. The
methodology does not impose any precise length of an estimation window and it varies depending on the author [Szymański 2012, pp. 222–231]. In average, estimation
period ranges from 100 to 300 days in studies, which are based on daily data [Armitage1995, pp. 25–52; Basdas, Oran 2014, pp. 167–188]. In this paper the estimation
window was established over 110 days and, additionally, it was shifted by 13 session
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Figure 1. Timeline of the event study

t – a period of time
Source: Own elaboration.

The abnormal rates of return were studied both for the GetBack SA and for its
market rivals. The rivals are defined here as companies from the same sector – mortgage – according to Warsaw Stock Exchange, which are: Best SA, Cash Flow SA, DTP
SA, e–Kancelaria SA, GPM Vindexus SA, Kredyt Inkaso SA, Kruk SA, Pragma Inkaso SA,
Yolo SA. However, only a few of them were used in the study due to availability and
completeness of data – depending on the event it was possible to study the reaction
of Kruk SA (KRUK), GPM Vindexus (VIN) and Yolo SA (YOL).
Then the cumulative abnormal return is calculated for each firm, which is the
summation of abnormal returns over the event window [Basdas, Oran 2014, pp. 167–
–188]. The formula of cumulative abnormal return for a firm (i) and days from (k) to (n)
is as follows [Szymański 2012, pp. 222–231]:

CARi,k–n – cumulative abnormal return for firm i and days from k to n
ARit – the abnormal return for a time period t and firm i
In the end, the average cumulative abnormal return (ACAR) is calculated by summing CARs for examined companies and dividing the sum by the number of companies. In the case of this study the ACARs for GetBack’s rivals are calculated to assess
the average impact of events on them.
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Results
Firstly, the reaction of investors to the event A, measured by abnormal returns, was
examined [table1].
Table 1. Abnormal returns of GetBack and its rivals over the event window as a response for the event A.
Days
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
CAR
(–3,5)

GBK AR
–0,01
–0,03
–0,01
–0,06
–0,04
–0,04
–0,02
0,01
0,01
–0,20

t–stud
–0,66
–1,41
–0,67
–3,04
–1,78
–2,05
–0,94
0,33
0,69

EVENT A
YOL AR t–stud
0,00
0,01
0,00
0,04
0,03
1,45
0,00
–0,14
0,14
5,80
0,02
0,80
–0,05
–1,97
0,05
2,01
–0,03
–1,39
0,16

KRUK AR
0,01
–0,02
0,01
–0,01
–0,03
–0,05
–0,05
0,03
0,06
–0,04

t–stud
0,53
–0,88
0,62
–0,36
–1,65
–2,46
–2,22
1,48
2,84

VIN AR
–0,01
0,00
0,00
–0,01
0,00
0,00
–0,03
–0,02
–0,01

t–stud
–0,38
0,02
0,19
–1,03
0,04
–0,15
–2,23
–1,58
–1,09

–0,08

The bolded figures are statistically significant at the level of 0,05.
Source: Own calculations based on the data from stooq.pl.

As it can be observed, the event visibly negatively influences the returns of GetBack (GBK). The significant negative abnormal returns are observed on day 0 (the
event day) and the day +2. However, one should pay attention that on the day +1
the results are significant at the level of 0,1. The cumulative abnormal return over the
event window is also negative (–0,20).
In the case of all the competitors the significant effect is visible after the event
day, however, it is not homogeneous for them.
The abnormal returns for YOL are significantly positive on the day +1 and +4. The
cumulative abnormal return is also positive (0,16). It appears that competitive effect
works for returns of YOL. For the other two rivals, the contagion effect seems to dominate. Nevertheless, the reaction to the event is postponed a few days, so it may be
asked if the results are not disturbed by some other factors. The reaction for the event
seems to be negative for KRUK (significant negative abnormal returns on the days +2,
+3, +5) and VIN (significant negative abnormal return on the day +3). The cumulative
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paratively low (–0,04 for KRUK and –0,08 for VIN). The table below presents the results
over the event window for the event B [table 2].
Table 2. Abnormal returns of GetBack and its rivals over the event window as a response for the event B.
Days
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
CAR
(–3,5)

GBK AR
0,02
–0,03
0,05
–0,20
–0,09
0,00
0,00
–0,03
–0,02
0,29

t–stud
0,87
–1,28
2,38
–9,36
–4,04
–0,11
0,18
–1,39
–0,78

EVENT B
YOL AR t–stud
–0,05
–1,78
–0,03
–1,00
–0,01
–0,30
–0,01
–0,29
–0,01
–0,36
0,01
0,21
–0,01
–0,22
0,00
0,05
0,00
0,06
–0,09

KRUK AR
0,02
–0,01
–0,03
0,01
0,03
0,07
0,01
0,04
–0,01
0,13

t–stud
0,77
–0,21
–1,08
0,54
1,09
2,73
0,32
1,51
–0,54

VIN AR
0,00
–0,02
–0,01
–0,02
0,02
0,01
0,02
0,06
0,00

t–stud
–0,01
–1,04
–0,61
–1,23
1,23
0,71
1,04
3,68
0,04

0,06

The bolded figures are statistically significant at the level of 0,05.
Source: Own calculations based on the data from stooq.pl.

Although on the day –1 the abnormal return of GBK is positive, due to the significant negative abnormal returns on day 0 and +1 and negative cumulated abnormal
return (–0,29) it can be concluded that the event B negatively influenced returns of
GBK.
There is no significant market reaction observed regarding YOL. The significantly
positive reaction of the investors to the event B is observed on the day +2 in case
of KRUK and on the day +4 in case of VIN. The cumulative abnormal returns are also
positive in both cases (0,13 for KRUK and 0,06 for VIN). The results indicate the domination of competitive effect over contagion effect for these two companies. However,
due to the fact that the moment of the market reaction is distant from the event day
(especially in case of VIN), there is a high probability that some other events disturb
the results.
The results of the effect caused by the event C are presented on the table below
[table 3].
The last event strongly affected investors’ reactions in case of all the examined
companies. In the case of GBK, the significantly negative reactions are observed on
day 0, +1, +2. Although there is a significantly positive reaction on day –3, it seems
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to be evident that the event is strongly negatively assessed by the investors as the
cumulative abnormal return is –0,91.
Table 3. Abnormal returns of GetBack and its rivals over the event window as a response for the event C.
Days
GetBack AR
–3
0,13
–2
0,02
–1
–0,06
0
–0,20
1
–0,64
2
–0,19
3
0,04
4
0,05
5
–0,05
CAR (–3,5)
–0,91

t–stud
4,12
0,59
–1,80
–6,39
–19,96
–6,05
1,32
1,43
–1,71

EVENT C
YOL AR
0,02
–0,03
–0,01
–0,03
0,55
0,01
0,00
0,00
0,00
0,52

t–stud
0,94
–1,13
–0,20
–1,07
20,98
0,33
–0,05
0,08
0,02

KRUK AR
–0,03
0,00
0,00
0,03
0,24
0,07
0,03
0,08
–0,01
0,41

t–stud
–1,07
0,00
–0,01
1,11
9,92
2,79
1,40
3,40
–0,47

The bolded figures are statistically significant at the level of 0,05.
Source: Own calculations based on the data from stooq.pl.

The direction of market reaction is opposite for GetBack and for its competitors.
The strongly significant abnormal returns are observed on the day +1 in case of YOL
and for the days +1, +2 and +4 in case of KRUK. Also the cumulative abnormal returns
for both companies are comparatively high and positive (0,52 for YOL and 0,41 for
KRUK). That indicates a strong competitive effect.
Average cumulative abnormal returns for competitors of GetBack in case of particular events were also calculated:
•

ACARYOL,KRUK,VIN, –3,5 = 0,01 (Event A)

•

ACARYOL,KRUK,VIN, –3,5 = 0,03 (Event B)

•

ACARYOL,KRUK –3,5 = 0,47 (Event C)

Looking at these numbers, it can be seen that the last event undoubtedly affected
GetBack competitors the most. In case of the event C the competitive effect is evident. The average cumulative abnormal returns in case of the event A and the event B
seem to be close to the zero, so the average effect for the competitors in those cases
seems to be irrelevant.

244

An Enterprise on Its way to Financial Distress – the Intra-industry Effect of Critical Events. The Case of GetBack SA

Conclusion
The critical events, which are discussed in the paper, undoubtedly affected the returns of GetBack. In all the cases the negative abnormal returns are observed on the
event day and the days near the event day. The cumulative abnormal returns over the
event window indicate the negative reaction of investors towards shares of GetBack.
The reaction is undoubtedly the strongest in case of the revelation of information
that the foreign investor withdraws from discussions regarding the acquisition of
GetBack shares.
The transfer of a reaction to the events on GetBack’s rivals is not so clear. Not all
the competitors experienced the reaction of investors in the same way – in some cases, the market reaction for the event for competitors worked in opposite directions.
Moreover, in some cases, the critical events seemed not to affect them at all. The average effect of the first two events (event A and B) seems to be irrelevant for the rivals
(allegations against the highly positioned employee of GetBack in the affair of large–
scale leakage of data from the PESEL state register and revealing that GetBack plans
to issue 70 million new shares). It seems that the reaction for these events was not
strong enough to cause any clear effect on share prices of industry competitors. The
explanation for this state of affairs would probably be that the events, which are the
early symptoms of the financial distress, may be underestimated or difficult to interpret by the investors.
The last event (event C) affected the GetBack’s rivals in a clearly positive manner
– the competitive effect in case of losing a foreign investor was dominant. The positive average effect of the last event is reflected in the comparatively high average
cumulative abnormal return. That event was characterized by the strongest effect on
the share prices of both GetBack and its rivals. The event C was strong enough to seriously affect industry competitors probably because it was preceded by many other
symptoms of financial distress. It can be portrayed as a breaking point in the history
of GetBeck’s financial problems. The fact, that the effect on the share prices of GetBack was negative while it was positive for its competitors indicates that investors
interpreted the event as arising from the firm–specific problems, not the situation of
the whole industry. The shareholders expected the increase in the competitive advantage of non–announcing firms due to GetBack’s problems.
Bearing all these in mind, the research hypothesis may be only partially verified in
a positive way. The loss of interest of foreign investor in acquisition of GetBack shares
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undoubtedly affected rivals’ returns in a positive way. However, the topic needs further and in-depth studies as the intra-industry effect of the other two events seems
to be not fully confirmed.
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The Impact of Legal Changes in the Healthcare
System on Liquidity Strategies – the Case Study
of the Chosen University Hospital1
Abstract: The considerations in the article are made on the background of the liquidity
management process. The main aim of the paper is to assess changing patterns in
financial management among Polish hospitals associated with the implementation of
new legal changes into the healthcare system whereas the research hypothesis is that
the implementation of the “Commercialization act” had a serious impact on liquidity
management policy in hospital. To verify the hypothesis the assessment of liquidity
strategies was applied. The presented analysis indicates that, indeed, the changes had
a serious impact on liquidity management process in the analyzed hospital.
Key words: Liquidity strategy, income-risk strategy, financial liquidity, working capital,
hospital management

Introduction
Due to the fact that hospital treatment is responsible for the highest part of funding
dedicated to healthcare financing it seems necessary to carefully analyze the patterns
that occur in the financial management process in the hospital sector. In this article,
attempts are made to analyze in details one of the areas concerning financial process
which is liquidity management.
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In recent years many changes have been introduced in the Polish healthcare system aimed at improving its situation. The Author decided to have a careful look at
one of the acts that was supposed to have a serious impact on hospital activity and
financial management in the hospital.
The main aim of the article is to assess changing patterns in financial management in hospital activity associated with the implementation of new legal changes to
the healthcare system. The considerations are made on the background of the liquidity management process. The research hypothesis of the study is as follows: the implementation of “Commercialization act2” had a serious impact on liquidity management
policy in hospital financial activity.

Changes in Polish law concerning hospitals
The present shape of the Polish healthcare system has derived from the healthcare
reform from 1999. The reform was based on such foundations as equal and free access to healthcare services guaranteed by the state, self-financing and autonomy of
healthcare entities, social solidarity between the actors of the system and free choice
of healthcare providers [Niżnik 2004, p. 66]. The changes introduced by the reform
were aimed at bringing the Polish healthcare system from state budget financing
model to health insurance model. Nowadays, in the Polish healthcare system characteristics typical for different healthcare financing can be noticed.
The changes introduced in the system had obviously serious implications to the
hospital sector in Poland. Since the mentioned reform to the hospitals, such attributes have been assigned as economic freedom, individuality in a decision-making
process, striving for rational economic decisions, economic responsibility for the
undertaken decisions [Witczak 2009, p. 11]. Unfortunately, as the effect of the introduced changes many hospitals experienced serious financial problems, especially
with excessive indebtedness. To solve this problem subsequent government teams
have introduced many legal changes aimed at improving such a situation [Horosz
2010, pp. 69–82]. These changes included [Rezler, Jasiniak and Pastusiak 2017, pp.
271–283]:
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•

“The restructuring act” (Act of 15th April 2005, on public aid and restructuring of public health care, Journal of Laws, No. 78, item 684, with subsequent
amendments).

•

“Plan B – the support of local government units in activities to stabilize the
healthcare system” (Resolution of the Council of Ministers No. 58/2009 on the
establishment of a multi-annual).

•

“Commercialization act” (The Act of 15th April 2011 on medical activity, Journal of Laws from 2016, item 1638 with subsequent amendments).

The impact of these legal changes on the situation of Polish hospitals have been
discussed by many authors so far, including Szetela, Lichwa and Korniejenko [2011,
pp. 49–64], Leszczyńska–Konczanian [2016, pp. 230–244], Rezler [2017, pp. 101–116]
or Rezler, Jasiniak and Pastusiak [2017, pp. 271–283]. Generally, what could have
been observed is a decrease of matured debts associated with an increase of overall debt. However, there is still place to fulfill these analyses with the aspects concerning the impact of the introduced changes on liquidity management process in
Polish hospitals.

The problem of liquidity measurement in hospital activity
Financial liquidity management process seems to be very important in every economic entity. Keeping the liquidity on an appropriate level is a necessary condition for
the survival of every enterprise [Wilczyński 2014, pp. 547–558]. Moreover, liquid assets usually constitute a significant part of total assets in most of enterprises and their
proper management can have significant implications for both the risk and the profitability of economic entities [John 1993, pp. 91–100]. It was also proven that liquidity
management (measured in terms of current ratio) can affect the level of debt in the
hospital [Miszczyńska 2018, pp. 420–426].
Hospitals comprise a very special kind of entities. On the one hand, they have
many features of economic enterprises like individuality, focusing on rational choices,
responsibility for a decision-making process or economic freedom [Witczak 2009,
p. 11]. But on the other hand, hospitals belong to healthcare organizations which
should be not only focused on economic profits but also on so-called social profits,
understood in this matter as raising the level of health of the population covered by
the care [Rudawska 2007, p. 43].
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No matter how hospitals are portrayed and what their aims are, it is without a doubt that their activity – like in the case of any other entities – is connected with financial management processes. Having in mind the problem of excessive indebtedness
of Polish hospitals that has existed for many years [Horosz 2010, pp. 69–82, Rynek
Zdrowia 2018] it is worth to analyze factors that might be responsible for such a state
of affairs.
One of these can be an improper liquidity management process. The problems
with liquidity might lead to serious financial troubles of economic enterprises including even financial distress or a bankruptcy [Wędzki 2003, p. 35].
Liquidity can be measured and assessed in many different ways including static
analysis with the means of financial ratios based on the balance sheet (e.g. current ratio, quick ratio) or dynamic analysis (e.g. cash conversion cycle analysis). Also working
capital management is strictly connected with liquidity management process [Bolek
2017, pp. 193–206] and the value of working capital in the enterprise can be portrayed as a liquidity measure as well [Kuciński 2017, pp. 75–87].
Liquidity management process in the hospital seems to be of great importance. It
can be confirmed by the fact that the studies dedicated to this topic have been conducted for many years in many different countries.
One of the very first studies from this area was conducted by Elnicki [1977,
pp. 209–218] who dedicated his considerations to the problem of working capital
management in the hospital. Another deliberations in this matter were presented
by Aggarwal and Hahn [1979, p. 13] and Oszustowicz [1980, pp. 12–20]. The idea of
working capital management was also addressed by Norton [1994, p. 2] and McGuire
[1995, p. 10]. The latter emphasized that the process of working capital management
in healthcare organizations is necessary and crucial. Talha, Christopher and Kamalavalli [2010, pp. 213–227] analyzed the sensitivity of profitability to working capital
management. They indicated that the current ratio, cash turnover ratio, the proportion of current assets to operating income and leverage have a negative influence on
profitability. Rauscher and Wheeler [2012, pp. 339–346] focused as well on the importance of working capital management for hospital profitability.
Ferconio and Lane [1991, pp. 74–76] in their study described asset-backed securitization and factoring as tools that might have an impact on increasing the level
of working capital in the hospital. Also, Kincaid [1993, pp. 26–30] paid attention to
improving the level of liquidity in healthcare facilities, understood as working capital,
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Chu, Zollinger, Kelly, Saywell Jr. [1991, pp. 39–58] indicated, in turn, that more focus in financial management process in hospitals should be put on working capital
flow, cash flow and the relations between the level of hospital equity to total assets.
Cleverley and Harvey [1992, pp. 20–26], analyzing the situation of hospital sector
against utility, transport and industrial ones included in their study such areas of financial management as liquidity, profitability, debt capacity and financial risk.
Zeller, Stanko, Cleverley [1997, pp. 62–66] in their study emphasized that liquidity
and working capital management cover two out of six financial characteristics of hospital performance. The other areas of the performance assessment included: capital
structure, fixed-asset efficiency, fixed-asset age and profitability factor.
Gaughan and Koepke [2014, p. 94], assessing the activity of nearly 600 US hospitals used such measures as current ratio, average payment period, days cash on hand,
debt-to-capitalization period or average age of plant to analyze. Many of them are
portrayed as liquidity indicators.
The other example of study dedicated to the problem of analyzing liquidity management in terms of cash conversion cycle among hospitals and its impact on profitability was conducted by Upadhyay, Sen and Smith [2015, pp. 1–9].
Upadhyay and Smith [2016, pp. 148–157] compared also the usage of static measures of liquidity with cash conversion cycle. In their study they indicated that to get
a comprehensive assessment of hospital liquidity it is advised to use both traditional
liquidity ratios as well as the cash conversion cycle.
Due to the fact that this research is focused on the Polish hospital sector it also
worth to analyze the studies dedicated to the analyzed matter conducted in Poland. Liquidity management process in Polish hospitals was analyzed in the study by
Prędkiewicz and Prędkiewicz [2013a, pp. 169–179] where the authors analyzed the
liquidity by the prism of classical financial ratios like current ratio, quick ratio or acid
test ratio. Another study by Prędkiewicz and Prędkiewicz [2013b, pp. 311–323] was
dedicated to the problem of working capital management in Polish hospitals. Bem,
Prędkiweicz, Prędkiewicz and Ucieklak-Jeż [2014a, pp. 41–48] as well as Bem, Prędkiweicz, Prędkiewicz and Ucieklak-Jeż [2014b, pp. 27–36] analyzed the determinants
of financial liquidity among Polish hospitals. Krzeczewski [2017, pp. 99–111], in turn,
tried to analyze the relationship between profitability and liquidity existing in Polish
hospitals indicating that a negative one exists.
The foregoing review sheds some light not only on the topic of liquidity management in hospitals but also on the matter how liquidity can be portrayed and assessed.
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Liquidity management can be analyzed by the prism of simple and static financial ratios (like current or quick ratio) but also by so-called dynamic ratios (like components
of cash conversion cycle) or by working capital management process.
It is also worth to point out that to analyze liquidity management liquidity strategies like income–risk strategy or harmonization strategy can also be used [Wędzki
2003, pp 121–207].
As it was presented there were many studies dedicated to the problem of liquidity analysis among hospitals and other healthcare institutions using a variety of methods. Such studies were conducted also in Poland. However, the literature review
in the matter supplied evidence that there is still a lack of studies analyzing hospital
liquidity by the prism of liquidity strategies. This study is aimed at fulfilling this gap.

Data and methods
Due to the limitations of this paper, the considerations in this article are restricted just
to the latest legal changes in the Polish healthcare system, described earlier, which is
the introduction of “Commercialization act”.
It is worth to point out that this act imposed greater responsibility for financial
results of hospitals on their founding bodies. According to the initial assumptions of
the “Commercialization act”, the negative financial result of a subordinated hospital
in the fiscal year should have been covered by the founding body within 3 months
from the approval of the financial statements. Otherwise, the subordinated hospital
should have been transformed or liquidated by the founding body within 12 months
[UODL 2011, art. 59]3. So, this act put a great emphasis on hospital profitability and
quite severe financial discipline was enforced.
To analyze the impact of “Commercialization act” on liquidity management process in hospitals the income-risk liquidity strategy was used. The harmonization
strategy was omitted as it is focused mainly on the occurrence of certain seasonal
changes in sales [Wędzki 2003, p. 171]. In the case of hospital units, according to the
author, such a situation does not occur.
3

256
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version of the act [UODL, 2018].
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Building liquidity strategy allows to analyze the situation of a particular entity on
the background of a particular benchmark which can be a branch or benchmark period (the earlier period of time in the entity’s activity). For the best assessment of the
strategy graphical form is desired. The exact description about the construction of
liquidity strategies and their types or methods of applications can be found in works
by Wędzki [2003, pp. 121–170], Ryś [2003, 101–111], Wasilewski and Felczak [2011,
pp. 49–59], Bielawski [2011, pp. 193–205], Goldmann [2013, pp. 92–101] or Zielińska-Chmielewska [2014, pp. 551–565]. The strategy is composed of three sub-strategies:
a current assets’ strategy, a strategy for financing current assets and assets-liabilities
strategy. Each of these sub-strategies is based on a wide set of financial indicators
[Wędzki 2003, pp. 138–170]. However, due to the limited space of the journal’s article
the Author of this study decided to present only the most important financial ratios,
from the mentioned set, that are necessary to set the income–risk liquidity strategy –
i.e. operating assets level (OAL) and current assets liquidity ratio (CAL) in the case of
the first, sub-strategy, operating current liabilities level (OCLA) and current liabilities
liquidity ratio (CLL) in the case of the second sub-strategy, current assets ratio (CA)
and total operating current liabilities ratio (TOCL) in the case of the third sub-strategy. The formulas of the ratios are presented in appendix 1. Generally speaking, three
main types of liquidity strategies can be distinguished in each case: aggressive ones,
conservative ones or neutral ones.
The analysis was carried out on the example of hospitals from the city of Lodz.
Such a simplification was applied due to difficulties with gathering and processing
huge amount of data from all hospitals existing in Poland. Moreover, it is worth to
point out that the region of Lodz seems to be an interesting subject for conducting
research as it used to be featured by the highest number of healthcare facilities in the
whole country but as well by the highest mortality rates [Krzeczewski 2014, pp. 209–
215]. For that reason, it seems that hospitals operating in the region of Lodz need
many improvements to be made which can be introduced only by careful in-depth
studies analyzing their activity and situation.
Bearing in mind that university hospitals are portrayed as the units that are featured by the most serious financial troubles and were excluded from the earlier legal changes (“Plan B”) [Szetela, Lichwa and Korniejenko 2011, pp. 49–64] they seem
to be good entities to analyze in terms of the consideration included in this article.
That is why the author of this article decided to use university hospitals in the subject analysis.
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Financial data used to calculate the necessary ratios was absorbed from the Amadeus
database supplied by InforCredit [2017]. It turned out that the reliable data necessary to
conduct the analysis was available only for one university hospital from the city of Lodz
(Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów). Therefore, this research can be portrayed as a case study of the chosen hospital.
To realize the aim of this study the strategy was conducted on the background of the
benchmark period. The benchmark period was the time before introducing “the Commercialization Act” whereas the analyzed period consisted the time after the implementation
of this legal change. To eliminate any accidental fluctuations associated with preparing of
the analyzed units for the entry of the “Commercialization Act” as well as the fluctuations
just after the implementation of the new law the years 2009 and 2013 were taken into
consideration.
According to the Author’s knowledge liquidity strategies have not been previously
used to analyze the situation of Polish hospitals, which is also a kind of novelty in this study. It can give feedback about the usefulness of such a tool among the Polish hospitals.

Results
The results of the conducted analysis are presented below. Basic financial liquidity
and profitability ratios (i.e. current ratio and return on assets) as well as the ratios associated with the income–risk liquidity strategy are presented.
Table 1. Financial ratios of the analyzed hospital
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Ratio / Year
2009
Basic ratios
ROA (%)
–0,01
CR
0,81
Current assets strategy
OAL
2,35
CAL (%)
9,38
Strategy for financing current assets
OCLA (%)
58,19
CLL (%)
36,96
Assets–liabilities strategy
CA (%)
29,84
TOCL (%)
36,95
Source: Own calculations on the basis of InforCredit [2017].

2013

D%

8,65
0,5

86600,00
–38,27

1,82
17,35

–22,55
84,97

33,59
70,73

–42,28
91,37

35,43
70,5

18,73
90,80
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Analyzing the figures from the table above it can be noted that there was a great
change in basic financial ratios like ROA and CR. The rise in profitability ratio and the
drop in current ratio can be observed.
What is more, it can be seen that there were meaningful changes in attitude towards liquidity management in the case of the analyzed hospital. Percentage values
of changes in the ratios aimed at assessing liquidity strategy are always very high.
To have a better overview of the changes in liquidity strategies it is desired to present the graphs with all the strategies.
Figure 1. Current assets strategy of the analyzed hospital

Where:
A – aggressive strategy;
C – conservative strategy;
N – neutral strategy.
Source: Own elaboration.

Analyzing the situation as far as current assets strategy is concerned it is visible
that the analyzed hospital absorbed conservative strategy due to the implemented
legal changes, which may indicate that in this matter the financial management staff
prefers financial safety.
The other situation is in the case of strategy for financing current assets:
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Figure 2 .Strategy for financing current assets of the analyzed hospital

Where:
A – aggressive strategy;
C – conservative strategy;
N – neutral strategy.
Source: Own elaboration.

Analyzing the situation as far as current assets strategy is concerned it is visible
that the analyzed hospital due to the implemented legal changes absorbed aggressive strategy, which means that instead of financial safety in the matter of short term
financing the analyzed hospital prefers to operate in an aggressive way.
The situation of the last liquidity sub-strategy, which is assets–liability strategy is
presented below:
Assets-liabilities strategy can be classified as a neutral one, which means that the
analyzed hospital in this matter prefers not to behave neither aggressive nor conservative as compared to benchmark year. Instead, it prefers to keep a much more balanced position.
All in all, as it can be seen, overall liquidity strategy of the analyzed hospital may
be assessed as very varied. Each of the sub-strategies constituting the overall strategy
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relatively safe as compared to benchmark year. The way of financing current assets
is in turn aggressive whereas assets-liability strategy can be portrayed as neutral as
compared to the benchmark year.
Figure 3. Assets–liabilities strategy of the analyzed hospital
Assets
strategy

Liabilities
strategy

Where:
A – aggressive strategy;
C – conservative strategy;
N – neutral strategy.
Source: Own elaboration.

Conclusions
Bearing in mind the presented changes in the sub-strategies constituting income-risk liquidity strategy (graphs 1–3) and high level of percentage values of changes
in the particular strategy ratios (table 1) it can be concluded that such a state of affairs can indicate that the implementation of the “Commercialization act” had a serious
impact on the hospital’s liquidity management policy. In this matter, the research hypothesis can be verified in a positive way.
This information can be also confirmed by basic financial ratio analysis (i.e. CR and
ROA). The visible change in profitability ratio is in consistent with the initial assumptions of the „Commercialization Act”, described earlier in the article. It seems that the
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reason for a better financial situation in terms of ROA might be associated with putting a great emphasis on hospital profitability.
Another important observation from this analysis is the fact that a drop of liquidity in terms of CR associated with the mentioned growth in profitability can be noted,
which correlates to Talha, Christopher and Kamalavalli [2010, pp. 213–227] or Krzeczewski [2017, pp. 99–111].
The results presented in the article bring the serious information concerning the
impact of legal changes on liquidity management process both to the management
staff from hospitals as well as healthcare policymakers. It is especially important as
the legal changes in the healthcare system have happened in a very rapid way.
However, it is crucial to bear in mind some limitations of the conducted study,
especially the fact that the presented results concern only one, particular hospital. To
make a better and more accurate assessment it would be advised to conduct similar
analysis applying a wider sample of hospitals – including not only university ones but
also different types of entities. This could be the direction for further studies in the
analyzed matter.
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Appendix 1
The formulas used to calculate financial ratios on the basis of the Amadeus database:

CR

=

ROA

=

OAL

=

CAL

=

OCLA

=

CLL

=

CA

=

TOCL

=

current assets
current liabilities
net income
total assets
(intangible fixed assets + tangible fixed assets
current assets
cash and cash equivalents
current assets
creditors
current liabilities
current liabilities
total assets
current assets
total assets
creditors + other current liabilities
total assets
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not fully aware of the existing symptoms of gender inequality in family life and labour
marker. Female respondents have significantly higher awareness of these inequalities
and stereotypes than male ones. The majority of the latter did not recognize the problem
at all or underestimated it. More than 20% of respondents experienced symptoms of
discrimination and gender inequality (female respondents significantly more frequently
than male ones). No statistically significant correlation has been identified between
gender equality awareness and the degree of cultivation of non-material cultural heritage.
Key words: Gender inequality, gender stereotypes, students, culture
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Introduction
Equality of men and women is one of the basic values of the European Union. In
its Programme “Strategic engagement for gender equality 2016–2019”, the EU
undertook to enhance its actions in this area. “Gender equality” is the fifth out of
17 objectives of the Sustainable Development programme planned to be implemented until 2030. “Gender equality” was defined not only as a basic human right,
but also the foundation necessary for peaceful, wealthy and sustainable world.
Multiple studies have shown that gender inequalities have negative impact on economic growth and labour market [Daly 2007; Gornick et al. 2012; Klasen, Lamanna
2009; Knowles et al. 2002; Steinmetz 2012; Sparreboom 2014]. Thus, ensuring that
women and girls have equal rights in the field of family life, access to education,
decent work and representation in political and economic decision-making processes, will contribute to sustainable economy and bring benefits for society and humanity [The United Nations 2016]. There are many studies confirming that gender
equality has positive impact on economy and labour market [Aguirre et al. 2012;
Cipollone et al. 2013; Cuberes, Teignier 2016; Daly 2007; EIGE 2017; De Henau 2016;
Knowles et al. 2002; Löfström 2009; Mitra et al. 2015]. Nowadays the latter seems to
be important particularly in the view of the diagnosed significant deficiency of skilled employees [European Union 2017, International Labour Office 2017, Manpower
Group 2017] and adverse demographic statistics. EIGE’s recent study “on the economic benefits of gender equality in the EU shows that improving gender equality
and closing the gender gap in STEM (science, technology, engineering and mathematics) and education can significantly boost the potential productive capacity and
improve the long-term competitiveness of the EU economy. This would lead to an
increase in the number of jobs up to 1.2 million in 2050 and increase in GDP up to
820 billion euro in the long term until 2050. Gender equality has strong, positive
impacts on Gross Domestic Product (GDP) per capita which grows over time. By
2050, improving gender equality would lead to an increase in EU (GDP) per capita
by 6.1 to 9.6%, which amounts to €1.95 to €3.15 trillion” [EIGE 2017a]. The condition
of gender equality in the world is improving [Shawn, Glenn 2010; World Economic
Forum 2017], even though the rate of the changes is diverse and culture dependent
[Forsythe et al. 2000; Kenworthy, Melami 1999; Paxton et al. 2006; Shawn, Glenn
2010]. However, it should be stressed that gender inequality has been one of the
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history, and the gender divide has been, as Epstein [2007] suggests, one of the
deepest and most resistant forms of inequality existing in the world. Indicators to
describe the condition of gender equality in Poland (Gender Equality Index=56.8)
are lower than the average for the European Union (66.2). The situation is similar
for the indicator “Labour” (UE:71.5; PL: 66.8) [EIGE 2017b]. Poland’s results look slightly better (Global Gender Gap 2017=72.8) compared to the world (=68). Equality in economic activities in the world is rated 58, while in Poland it reaches 70.1
with 100 indicating equality [World Economic Forum 2017]. However, this does not
make the situation satisfactory. The majority of gender inequalities are observed
in management and decision-making. At the largest quoted companies, in Poland
20.1% of presidents of management boards, members of management boards and
staff representatives are female, while in the European Union the number reaches
25.3% [EIGE 2017b]. Considering the number of programmes, initiatives, measures
and financial resources assigned to levelling gender differences on one hand and
achieved results measured by the indices on the other (Global Gender Gap Index,
Gender Equality Index), one should stress that changes for the better are very slow.
In this context, it was interesting to verify the awareness of Polish students concerning gender equality in family life and labour market. It is them, as the young,
educated generation, who should be perceived as a chance for improvement, especially that stereotypes take long to change. In Poland, research on gender equality
is deficient not in many areas, especially consideration of its macroeconomic effects
[EIGE 2017, p. 131]. There is a shortage of studies on students’ awareness of gender
equality either. Thus the main objective of this study was to identify university students’ awareness concerning gender equality in family life and labour market, as
well as its correlation with cultivation of non-material cultural heritage.
The following research hypotheses were developed to be verified
•

H1. The majority of university students, especially males, are unaware of gender inequality existing in family life and labour market.

•

H2. University students face gender inequality problems in home/school domain.

•

H3. There is a statistically significant correlation between university students’
awareness of gender inequality and their cultivation of non-material cultural
heritage.
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Literature review
Gender inequality has been, one of the most persistent forms of inequality in all societies in the human history and gender issues. It has been one the deepest and most
resistant forms of inequality in the world [Epstein 2007]. However, the situation has
been gradually improving within the last decades [World Economic Forum 2017].
Global gender inequality has decreased for nine major welfare indices [Shawn, Glenn
2010]. However, even now many studies report persistent gender inequality phenomena and stereotypes concerning professional and social roles [Brannon 2000; Dilli
et al. 2015; Kiaušienė et al. 2011]. No matter what country or continent, gender stereotypes are surprisingly persistent [Dilli et al. 2015; Haines et al. 2016; Williams, Best
1990]. Some researchers believe that stereotypical perceptions of gender will evolve
with transformation of the social structure [Hoffman 1977]. They argue that women’s increasing contribution to social and economic status of families should improve the situation and change stereotypes [Bergen, Williams 1991; Golombok, Fivush
1994]. Still, studies show that changes in the social structure have minor impact on
changing stereotypes concerning women [Baldwin 1984]. Gender inequalities are
observed in many sectors, including secondary and higher education. Statistics and
studies reveal that there is gender inequality phenomenon present at schools and
universities, concerning both academic and teaching staff and students [Chauraya,
Tintswalo 2014; Dambrin, Lambert 2012; Haynes, Fearfull 2008; Müller et al. 2011;
Unesco 2012; You 2014]. According to Prages [Cacace 2009], universities are affected
by a hidden structure of discrimination. As far as the university sector is considered
to be perfectly objective and meritocratic, it is taken for granted that it can disregard
the gender issue. Best et al. [2013], Cacace [2009] and Tan et al. [2011] identified three
main categories of stereotypes that prevent women from engaging themselves into
research conducting:
1.

the dominant understanding and practice of research, which is normally
gendered as masculine;

2.

the fact that some features of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) do not appeal to the general female population; and

3.

the male-dominated dynamics of leadership and consequently a lack of female role models in academia.

There are studies which confirm that pro-gender-equality education of young
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results [Kalayci, Hayirsever 2014; Lombardo, Mergaert 2013; Yang, You 2017; You
2014]. As Yang [2014a] points out, relationship education in the school education
still remains marginal and is not much valued by the school or parents. Still, surveys
reveal stereotypical perception of roles assigned to particular genders by secondary school pupils and university students [Japaridze et al. 2013; Keith, Jacqueline
2002; Kimberly, Mahaffy 2002; Rosenkrantz et al. 1986; Trommsdorff, Iwawaki 1989].
Frequently teachers are not entirely aware of the existing gender-related stereotypes or they ignore those stereotypes [Kalayci, Hayirsever 2014]. The educational
materials, which are one of the variables that can change this situation, were prepared in such a way as to reinforce or reproduce this negative attitude. This concern
suggests that the present situation is deliberately created by dominant powers [Kalayci, Hayirsever 2014, p. 1070]. These results agree with other studies reporting the
same approach [Anyon 1980; Apple 1989, 2006; Giroux 1983; Mclaren 2007; Pinar
et. al. 2004]. The situation is even worse as a large part of young people do not
realise the existing inequalities on the labour market and in family life, especially
young men [Kupczyk et. al. 2016]. In view of the study results discussed in this paper, it was important to verify the role of cultural factors in enforcing gender inequality and stereotypes. These factors were revealed to have a significant impact on
multiple studies [Chauraya 2010; Forsythe et. al. 2000; Hofstede 1998, 2011; Kalayci,
Hayirsever 2014, p. 1070; Kenworthy, Melami 1999; Paxton et al. 2006; Shawn, Glenn
2010].

Methods
The research is on the subject of the state of awareness of gender equality of respondents in family life and labour market in Poland and its correlation with cultivation of
non-material cultural heritage.
The empirical study conducted was aimed at answering the following research
questions:
1.

Main research questions:
•

What is the awareness of university students concerning gender equality in Poland?

•

Are there any gender-based and cultural heritage-based differences in
awareness of students relating to gender equality?
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2.

Detailed research questions:
•

What are the symptoms of gender inequality noticed by students in Poland?

•

What stereotypes relating to the role of women and men in family/labor
market domain are noticed by university students in Poland?

•

Have students in Poland ever faced discrimination symptoms of inequality against their gender in home/school domain?

•

Is there statistically significant correlation between students’ awareness
concerning gender equality and cultivation of non-material cultural heritage?

The following terminology was applied in the body of discussed research.
“Gender” is defined as personality traits, roles, responsibilities, values, expectations and judgments attributed to women and men by their society and culture [Akın,
Demirel 2003; Bhasin 2003; Dökmen 2012; Kottak 2002; Yogev 2006]. “Gender equality” (equality between women and men) refers to the equal rights, responsibilities and
opportunities of women and men and girls and boys. Equality does not mean that
women and men will become the same but that women’s and men’s rights, responsibilities and opportunities will not depend on whether they are born male or female.
Gender equality implies that the interests, needs and priorities of both women and
men are taken into consideration, recognizing the diversity of different groups of women and men. Gender equality is not a women’s issue but should concern and fully
engage men as well as women. Equality between women and men is seen both as
a human rights issue and as a precondition for, and indicator of, sustainable people-centered development.
The principle of gender equality should be understood as a situation when women and men are perceived as individuals of the same social value, equal rights and
obligations, as well as equal access to social resources (e.g. public services, labour
market etc.).
“The gender-based stereotypes” are socially acknowledged universal beliefs about men and women referring to features characterizing them as well as activities and
responsibilities proper to them. They are simplified descriptions of “male man” and “female woman”, shared by commonalty of society, ascribing certain features, responsibilities, tasks and social roles to all men and women. It implicates unequal participation
in socially desirable resources such as: wealth, authority, education, professional com274
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“Non-material cultural heritage” means customs, images, morals, knowledge and
skills – as well as related instruments, objects, artefacts and cultural space – perceived
by communities, groups and in some cases individuals as a part of their own cultural heritage: e.g. traditions and oral transmissions, including language, per formative
arts, customs, rituals and festive habits; knowledge and customs concerning nature
and universe; traditional craft skills etc.
The study included a literature review and empirical, qualitative and quantitative
research based on a questionnaire. It was conducted in 2016/2017 and the sample
included 308 Polish university students (119 men and 189 women) of various universities in Poland. The research was conducted to collect and analyse data concerning
students’ gender and their cultivation of non-material cultural heritage. In the research, the targeted selection was applied, which forced resignation of statistic condition of representativeness of the research. This selection method was chosen not only
due to the research objective, but above all in relation to research possibilities. According to Hammersley and Atkinson [1995], targeted selection reduces the number
of analysed cases and minimises differences between them, thus allowing for exposition and better development of phenomena or processes which are studied. Statistical analysis was performed with the IBM SPSS v. 22 statistical software. Significance
level was at α=.05. Gender differences were defined based on chi-square test results
and correlations between variables were verified with Pearson’s r coefficient. Descriptive statistics were developed, too.

Results
A literature review and critical analysis was conducted with reference to dentified
awareness of Polish university students concerning gender equality in family life and
labour market in Poland as well as its correlation with cultivation of non-material cultural heritage. The empirical study proved symptoms of gender inequality of students
in family and labour market domain in Poland (table 1).
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Table 1. Signs of gender inequality in family life and labour market in Poland perceived by Polish university students (N=308)
Symptoms of gender inequality

%

Women do more housework and more work related to childcare, they are also
more involved in taking care of children when they are sick (e.g. taking sick
leave).

64.9

Women’s position at the labour market is stronger (lower employment rate than in
the case of men, women are perceived as less flexible and less reliable employees).

41.6

Women earn less than men in the same posts.

34.4

Men are perceived to have less impact on their children upbringing than women.

28.6

Women are underrepresented in management and decision-making posts.
Such posts are less accessible for women.

23.4

There are different expectations concerning female and male students, thus
forcing specific behaviour and selection of tasks/subjects on them.
Preservation of stereotypic gender roles in university textbooks, materials for
lectures/classes and organisation of classes.

8.4
7.1

Source: Original analysis of empirical results.

It was revealed that men significantly less frequently perceived the following
signs of inequality:
•

Women do more housework and more work related to childcare, they are
also more involved in taking care of children when they are sick (e.g. taking
sick leave) (χ2 (1)=22.3, p<.001);

•

Women’s position at the labour market is stronger (lower employment rate
than in the case of men, women perceived as less flexible and reliable employees) (χ2 (1)=8.7, p=.003);

•

Women earn less than men in the same posts (χ2 (1)=7.3, p=.007);

•

Men are perceived to have less impact on upbringing of their children than
women (χ2 (1)=6.7, p=.01);

The study identified stereotypes concerning roles of women and men in family
life and labour market in Poland, perceived by Polish students (Table 2).
The study identified statistically significant differences in students’ opinions considering their gender. Men perceived the following stereotypes significantly less frequently than women:
A woman’s market employment is only “an addition to home budget”, not an independent activity arising from aspirations and ambition of professional develop276
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Men are less caring and they are not as fitted to take care of children as women
(χ2 (1)=3.9, p=.047);
22% of the respondents experienced discrimination because of their gender or
suffered some signs of gender inequality in family life or at their universities. It concerned women significantly more frequently (χ2(1)=5, p=.025). The study attempted
to verify a potential correlation between the studied variables defining awareness of
gender equality and cultivation of non-material cultural heritage by students. In the
respondents’ opinion, the average level of cultivation of non-material cultural heritage is 63.6% nowadays. No significant gender-related differences were identified in
this area. There were no statistically significant correlations found between such variables as: experience of gender discrimination or signs of gender inequality at home
or university, perception of signs of gender inequality and gender stereotypes vs. cultivation of non-material cultural heritage.
Table 2. Stereotypes concerning roles of women and men in family life and labour
market in Poland perceived by Polish students (N=308)
Stereotypes related to men and women’s roles in family and professional
life
A man maintains his family, while a woman is responsible for housework and
childcare
Although women and men are equally able to perform different tasks, some
professions are dedicated to women and some – to men.
When a woman is committed to her work, it impacts negatively her family life.
A woman’s professional work is only “an addition to home budget”, not an
independent activity arising from aspirations and ambition of professional
development.
Mothers should take sick leave when their children are sick, because they are
better at childcare and they earn less.
Men are less caring and they are not as fitted to take care of children as women.
Men are more fitted to manage and take decisions.
I don’t perceive any stereotypes concerning men and women’s roles in family
and at the labour market.

%
54.5
47.7
38.3
31.2
30.8
23.4
22.4
10.7

Source: Original analysis of empirical results.
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Discussion and conclusıons
The research results indicate that the state of awareness of students of the problems
of gender equality in Poland is rather mediocre. While the respondents perceive inequality at homes, where women do more housework and activities related to taking
care of children, the vast majority do not realize that women are at a disadvantage on
the labor market, being paid less than men for the same work and are underrepresented in managerial positions and decision-making bodies. Thus, it turned out that the
respondent students were not completely aware of the existing gender inequalities
in family life and labor market. This in particular refers to men, but to women as well.
The latter notice more symptoms of gender inequalities and the stereotypes related
to it. A significant group of the male respondents failed to notice the gender inequality issue or they underestimated it. This evolution allowed for positive verification
of the first hypothesis (H1). This result is similar to the one obtained in a study concerning secondary school students in Poland [Kupczyk 2016]. The described situation
may result in lower rate of the expected future changes and their contribution to leveling opportunities of both genders in family life and at work, as well as to the sustainable development. It may threaten the implementation of the European Union
Programme: “Strategic engagement for gender equality 2016–2019” or the Fifth Objective (“Gender equality”) for the Sustainable Development to be implemented by
2030 [United Nations 2017]. If Polish university students, as well as secondary school
students fail to notice the problem even now, they will not be able to take counteractions when they set their own families, start their careers and hold decision-making
positions.
The research confirmed that students in Poland are exposed to symptoms of inequality both at their universities and in families, allowing for positive verification of
H2 hypothesis. The study showed that the situation of students in Poland is similar
in this respect to students’ experience in other countries even culturally diversified
[Chauraya, Tintswalo 2014; Dambrin, Lambert 2012; Haynes, Fearfull 2008; Müller et
al. 2011; Unesco 2012; You 2014; Cacace 2009]. University students in Poland perceive
multiple stereotypes concerning roles of women and men in families and at the labor
market. This may support the argument that gender stereotypes are persistent and
do not entirely depend on country, continent or even culture [Williams, Best 1990;
Haines, Deaux, Lofaro 2016; Dilli, Rijpma, Carmichael 2015].
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Upon the research, no statistically significant correlations were found between
the respondents’ awareness of gender inequalities and their cultivation of non-material cultural heritage. Thus, H3 hypothesis was not confirmed. The research was
somewhat limited by the fact that students found it difficult to describe their level
of cultivation of non-material cultural heritage. Maybe the definition included in the
questionnaire was not clear enough for them. This is why this issue requires further
research based on new terminology and methodology.
The acquired study results, as well as statistical data and indices concerning gender equality in Poland, suggest low effectiveness of previously taken actions to improve the situation. This may imply that the problem of gender inequality is insufficiently realized and/or underestimated in families, at universities and in the society.
The current policies of the Polish government, including the church authorities which
are meant to depreciate “gender” policies and present them as evil and dangerous,
are hardly optimistic. Currently, images of more traditional models of family and women and men’s roles are reintroduced to teaching curricula, which may undo the
processes of pro-equality transformation for many years. It should be stressed that
despite the fact of many efforts of previous and current generations and governments, gender equality was not achieved, which shows how difficult and time-consuming process it is. Certainly, hope should be sought in students, who are a chance to
amend the situation. They only need to be more aware of the circumstances.
Concluding, gender equality and full involvement of women in professional, social
and political life, as well fathers’ impact on childcare, offer immense potential which
should not be wasted. Therefore, student education should be expanded, especially
in the case of male students, to include gender equality, promote good practices, models and benefits, as well as to eliminate stereotypes. The literature review has proven
that symptoms of gender inequality perceived nowadays by students, not only in Poland, still require investigation. It is necessary to continue theoretical and empirical
analyses in this field to allow for rationalization of research methodology, ordering of
arguments, and in particular to monitor the situation.
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Cost Engineering of Product Life Cycle. Case Study
Abstract: The article is a theoretical and empirical study devoted to the use of costs
engineering in designing of product life cycle cost. Proposed product life cycle costs are
a fundamental determinant for costs made by engineers of business decisions associated
with releasing the new product on the market. The first part of the article presents theoretical
aspects of costs engineering in two fundamental elements: parametric estimates of product
life cycle costs and value analysis of product. In the second part, an empirical study was
conducted in the form of case study. The empirical study presents procedures for building
a model of the cost engineering. In the course of research, the use of cost engineering model
to determine the estimated product life cycle costs was presented.
Key words: cost engineering, parametric costs estimates, value engineering, value
analysis, product life cycle costs

Wprowadzenie
Nieograniczona dostępność i duża konkurencyjność pomiędzy produktami na rynkach
globalnych kreuje wysokie oczekiwania wobec inżynierów produktów. Nowo wdrażane produkty muszą odpowiadać zapotrzebowaniu klientów pod względem technologicznym, użytkowym, jakościowym i kulturowym. Innym ważnym oczekiwaniem
w stosunku do projektantów jest tworzenie produktów, które będą stosunkowo łatwe
w produkcji, a koszt cyklu życia produktu będzie współmierny do jego parametrów jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych [Garetti, Rosa, Terzi 2012, ss. 361–369].
* zbigniew.leszczynski@p.lodz.pl
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Proces projektowania nowego produktu może być realizowany trzema zasadniczymi metodami [Ray 1985, Matousek 1963]:
•

projektowanie ewolucyjne – ten typ projektowania jest oparty na istniejących już projektach. Może wymagać dużej pracy nad aspektem technicznym
tworzonego produktu. Produkt finalny może być znacząco różny od oryginalnego pomysłu;

•

projektowanie kreatywne – ten rodzaj projektowania polega na projektowaniu kompletnie nowego przedmiotu, nie wzorując się na żadnym wcześniejszym projekcie. Wymaga dużego poziomu kompetencji i umiejętności w projektowaniu;

•

projektowanie adaptacyjne – polega na adaptacji już istniejących projektów
do nowych oczekiwań. Ten rodzaj projektowania wymaga najmniejszych
umiejętności technicznych i poziomu kreatywności.

Podczas projektowania produktu konieczne jest przeprowadzenie analizy potrzeb przyszłego użytkownika – technicznych, psychologicznych, kulturalnych i socjalnych. W celu stworzenia akceptowalnego produktu z punktu widzenia użytkownika wymienione potrzeby muszą być zaspokojone. Potrzeby użytkownika produktu
i koszty cyklu życia produktu determinują zmienne wejściowe i wyjściowe procesu
projektowania produktu.
Sukces projektu związanego z wdrażaniem nowego produktu zależy od doboru
właściwych członków zespołu projektowego. Członkowie zespołu muszą posiadać
określoną wiedzę techniczną, technologiczną, kosztową, marketingową oraz doświadczenie praktyczne. Zespół składa się zazwyczaj z: inżyniera jakości, inżyniera
„niezawodności produktu”, inżyniera badającego wpływ czynnika ludzkiego na produkt, inżyniera konserwacji produktu, inżyniera produkcji, a liderami zespołu są inżynierowie produktu i inżynierowie kosztów [Dhillon 1996].
W fazie projektowania produktu dokonuje się wielu ocen związanych z funkcjonalnością, jakością oraz opłacalnością powstającego produktu (poziom kosztów cyklu życia produktu). Głównym celem kontroli procesu projektowania jest upewnienie
się, że wszystkie założenia związane z projektowanym produktem – wysoka funkcjonalność przy najniższym koszcie cyklu życia są implementowane bez zakłóceń [Norris
2001].
Poziom kosztów cyklu życia produktu jest jednym z podstawowych czynników
wpływających na sukces produktu na konkurencyjnym rynku. Projektowanie pro288
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oraz klienta rentowności wymaga stosowania inżynierii kosztów jako metody eliminowania składników kosztów cyklu życia produktu, które nie tworzą wartości dodanej dla klienta końcowego. Koncepcja cyklu życia produktu pozwala określić koszty
związane z fazami cyklu jego życia, a tym samym sformułować strategie kosztowe
nowych produktów [Farr, Faber, Ganguly in. 2016, ss. 207–220]. W celu optymalizacji kosztów cyklu życia produktu stosuje się tzw. projektowanie współbieżne [Rush,
Roy 2001, ss. 271–284]. Projektowanie współbieżne (concurrent engineering) to dziedzina równoległego, zintegrowanego i przewidującego skutki kosztowe projektowania produkcji. Metodyka równoległego i zintegrowanego projektowania produktu pozwala na poprawę konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów faz cyklu
życia produktu i zachowanie użyteczności oraz jakości produktu [Rajkumar 2003].
Celem artykułu jest zaprezentowanie w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym
inżynierii kosztów w procesie projektowania kosztów cyklu życia produktu ze
szczególnym uwzględnieniem: prognozowania parametrycznego kosztów cyklu
życia produktu oraz analizy wartości produktu. Osiągnięcie tak postawionego celu
wymaga potwierdzenia hipotezy, że uzyskanie optymalnych kosztów cyklu życia
projektowanego produktu (eliminacja składników kosztów, które nie tworzą wartości dodanej dla klienta) jest możliwa w warunkach stosowania inżynierii kosztów
produktu.
Metodyka badawcza przyjęta w niniejszej pracy to badanie literaturowe w zakresie inżynierii kosztów, wartości dodanej produktu, analizy wartości, projektowania
produktu, prognozowania kosztów oraz badanie empiryczne prowadzone metodą
indukcyjną rozbudowanego studium przypadku. Studium przypadku bazuje na badaniach własnych autora realizowanych w firmach produkcyjnych. Obiektem badań
jest projektowany produkt wytwarzany w przedsiębiorstwie produkcyjnym o produkcji masowej i powtarzalnej. Wartością dodaną tego artykułu jest próba budowy
modelu inżynierii kosztów dla potrzeb procesu projektowania kosztów cyklu życia
produktu. Głównymi problemami badawczymi poruszonymi w artykule są nie tylko
istota i procedury budowy modelu inżynierii kosztów cyklu życia produktu, lecz także
użyteczność i efektywność modelu w optymalizacji kosztów cyklu życia projektowanego produktu.
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Konceptualne ramy inżynierii kosztów cyklu życia
produktu
Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Kosztów (AACE) definiuje inżynierię kosztów jako obszar praktyki inżynierskiej, gdzie wiedza i doświadczenie z obszaru inżynierii i technologii produkcji są wykorzystywane dla potrzeb implementacji naukowych metod prognozowania i kontroli kosztów oraz optymalizowania rentowności
produktów, projektów i procesów produkcji [Leszczyński, Jasiński 2015; Clark, Lorenzoni 1997; Westney 1997].
Parametryczne prognozowanie kosztów cyklu życia produktu oraz analiza wartości produktu to najistotniejsze elementy inżynierii kosztów cyklu życia produktu
(rysunek 1). Prognozowane koszty cyklu życia produktu stanowią fundamentalny
determinant dla podejmowanych przez inżynierów kosztów decyzji technicznych
i biznesowych, związanych z implementacją nowego produktu [Rajkumar 2003,
ss. 1–30]. Podejmowanie nieprawidłowych decyzji w fazie koncepcji i projektowania
cyklu życia produktu może mieć bardzo niekorzystny wpływ na całkowite koszty cyklu życia produktu. Błędy techniczne w projektowaniu funkcjonalnym produktu (zbyt
skomplikowana konstrukcja, nieodpowiednie materiały i komponenty), nieprawidłowa alokacji kosztów w nieadekwatną fazę życia produktu (np. alokacja kosztów
produktu w fazę projektowania zamiast w fazę wytwarzania) mają negatywny wpływ
na decyzje strategiczne dotyczące wdrożenia lub odrzucenia nowo projektowanego
produktu. Zbyt wysoki poziom prognozowanych kosztów cyklu życia produktu może
oznaczać rezygnację z wdrożenia nowego produktu, ponieważ przedsiębiorstwo nie
uzyska w przyszłości postulowanego zysku. Natomiast zbyt niski poziom tychże kosztów może spowodować podjęcie decyzji o niezdolności wytworzenia nowego produktu przy takim poziomie kosztów.
Inżynierowie produktu przy prognozowaniu kosztów cyklu życia produktu najczęściej korzystają z metody parametrycznego prognozowania [Rush, Roy 2001,
ss. 271–284]. Jest ona powszechnie stosowana w przemyśle. Prognozowanie parametryczne jest szeroko stosowaną metodą szacowania kosztów cyklu życia produktu
we wczesnych stadiach jego rozwoju [Leszczyński, Jasiński 2017, ss. 87–112]. Związek
kosztu cyklu życia produktu oraz czynników (nośnika kosztów) wpływających na jego
wysokość jest opisywany funkcją liniową. Konstrukcja funkcji opiera się głównie na
założeniach statystycznych dotyczących relacji kosztu cyklu życia produktu (zmienna
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na). Prognozowanie parametryczne kosztów cyklu życia produktu bazuje na zależnościach empirycznych i matematycznych. Prognozowane koszty cyklu życia produktu
są funkcją złożoności projektowej, technologicznej, dystrybucyjnej, marketingowej
nowego produktu. Technologiczne identyfikatory produktu to fizyczne lub funkcjonalne cechy nowego produktu (produktywność, energochłonność, materiałochłonność, objętość, pojemność, wielkość) [Nicholas, Steyn 2012, s. 429], natomiast złożoność projektowa, marketingowa i dystrybucyjna produktu to liczba i jakość działań
związanych z nowym produktem w wymienionych fazach jego życia. Wielu teoretyków i praktyków uważa, że metoda parametrycznego prognozowania kosztów cyklu
życia produktu nie jest współmierna do zmian zachodzących w otoczeniu przemysłowym i rynkowym (zaawansowane technologie i nowoczesne sposoby dystrybucji
produktu) [Gemen, Bienenstock, Doursai 1997, ss. 1–58; Marquez, Worthley, Remus
1998, ss. 129–135]. Stąd przedsiębiorstwa wdrażające produkty o zaawansowanej
technologii produkcji i dystrybucji zainteresowały się nowymi metodami prognozowania kosztów, a mianowicie sztucznymi sieciami neuronowymi. Sieci neuronowe
mogą prognozować koszty cyklu życia produktu bez konieczności matematycznego
opisu funkcjonalnej zależności między kosztami a czynnikami je determinującymi
oraz konieczności definiowania założeń dotyczących postaci kosztów [Heping 2010,
ss. 201–224].
Rysunek 1. Elementy inżynierii kosztów produktu
Inżynieria kosztów
cyklu życia produktu

Prognozowanie parametryczne kosztów
cyklu życia produktu

Zebranie i normalizacja danych.
Analiza wymagań dotyczących
kosztów

Funkcje matematyczne

Testowanie funkcji
matematycznych

Szacowanie kosztów faz cyklu
życia produktu

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wartości produktu

Przygotowanie danych

Zdefiniowanie działań i operacji
kreujących wartość dodaną
produktu

Analiza wartości kosztów faz
cyklu życia produktu,
eliminowanie zbędnych kosztów

Budowa i wdrażanie udoskonaleń
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Prekursor analizy wartości i autor pierwszego naukowego opracowania na ten temat –L.D. Miles [1961, s. 31] – zdefiniował analizę wartości jako: „zorganizowane, twórcze postępowanie, którego celem jest efektywne ujawnianie zbędnych kosztów, to jest
kosztów, które nie podnoszą ani trwałości, ani innych cech (produktu) pożądanych przez
odbiorców”. Powyższa definicja nie oddaje w pełni istoty analizy wartości. Zwraca jednak uwagę na tę ważną zaletę, która pozwala eliminować zbędne koszty produktów bez
pogorszenia ich wartości użytkowej [Gabrusewicz, Hamrol, Kurtys i in. 1998, ss. 11–14].
L.W. Crum [1973, s. 6] trafniej sformułował definicję analizy wartości: „Analiza wartości jest planowym postępowaniem zmierzającym do osiągnięcia niezbędnej funkcjonalności produktu przy najmniejszych kosztach bez obniżania poziomu jakości,
niezawodności oraz bez pogarszania warunków eksploatacji i dostawy”.
W literaturze przedmiotu termin „analiza wartości produktu” jest definiowany jako
zorganizowany wysiłek ukierunkowany na analizę funkcji produktu, mający na celu
utrzymanie funkcjonalności produktu przy najmniejszym możliwym koszcie cyklu
jego życia [Mudge 1971, s. 2]. Analiza wartości produktu kładzie nacisk na redukcję
kosztów cyklu życia produktu, zachowując wymaganą jakość oraz niezawodność
produktu. Innymi słowy eliminuje zasoby zużywane w fazach cyklu życia produktu,
niekreujące wartości dodanej produktu [Dhillon 2002, s. 220]. Eliminacja zużywanych
zasobów powyżej tej wartości granicznej powoduje utratę części cech użytkowych
produktu, które wpływają ujemnie na jego wartość dodaną. Analiza wartości produktu poprzez redukcję kosztów cyklu życia produktu przy zachowaniu jego funkcjonalności zwiększa akceptację produktu finalnego przez klienta. Cechą charakterystyczną
analizy wartości produktu jest fakt, że jej motor to opinia klienta (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) dotycząca produktu wprowadzanego na rynek. Stąd cele
analizy wartości można zdefiniować następująco:
•

eliminację lub redukcję kosztów cyklu życia produktu,

•

zwiększenie akceptacji produktu finalnego przez klienta,

•

ustanowienie analizy wartości jako ciągłej działalności implementowanej do
rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa związanych z kosztami.

Podczas realizacji analizy wartości produktu zespół specjalistów pod kierunkiem
inżyniera kosztów prowadzi burze mózgów i buduje najlepsze alternatywne rozwiązania mające na celu wdrożenie adekwatnych usprawnień w poszczególnych fazach
cyklu życia produktu oraz ulepszonych parametrów produktu. Usprawniane i zoptymalizowane parametry produktu to fundamentalne elementy programu redukcji
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Studium przypadku: Model inżynierii kosztów cyklu życia
produktu
Charakterystyka problemu badawczego
Rynkową wartość dodaną produktu wyznacza cena, po której produkt jest akceptowany przez klienta. Postulowany koszt cyklu życia produktu jest różnicą jego rynkowej wartości dodanej i postulowanego zysku na produkcie (rysunek 2). Postulowany
koszt cyklu życia produktu jest sumą zużywanych zasobów w procesie jego projektowania, wytworzenia, dystrybucji i w całości kreuje jego rynkową wartość dodaną [Kotler, Armstrong, Saunders i in. 2002]. Inżynierowie kosztów, przy zachowaniu
funkcjonalności i jakości produktu, dążą do ustalenia kosztu cyklu życia produktu na
poziomie postulowanym. Agresywną redukcję kosztów cyklu życia produktu osiąga
się głównie w fazie projektowania produktu. Błędy w fazie projektowania produktu
związane z alokacją kosztów w nieadekwatne fazy cyklu życia produktu czy też nieuzasadniony przerost kosztów poszczególnych faz (nietworzących wartości dodanej
dla klienta) wpływają na ostateczny koszt cyklu życia produktu [Mauchand, Siadat,
Bernard i in. 2008].
Celem badania empirycznego – „studium przypadku” jest budowa modelu inżynierii kosztów cyklu życia produktu. Zasadniczą funkcją modelu jest wsparcie inżynierów kosztów w wyborze odpowiednich rozwiązań projektowych, produkcyjnych,
dystrybucyjnych dla osiągnięcia postulowanych kosztów życia produktu determinowanych przez jego rynkową wartość dodaną. Model inżynierii kosztów przygotowywany jest w kilku etapach [Farr, Faber, Ganguly i in. 2016, ss. 207–220].

Etap 1 – Opracowanie wymagań dotyczących poziomu kosztów cyklu życia produktu
Analiza wymagań klientów determinuje wartość dodaną produktu, a w konsekwencji
jego postulowane koszty cyklów życia. W analizowanym przypadku rynkowa wartość
dodana produktu wynosi 912 zł, a postulowany zysk na produkcji – 85 zł. Dlatego
możemy określić postulowane koszty cyklu życia produktu na poziomie 827 zł (rysunek 2). Koszty cyklu życia produktu wyższe od postulowanych oznaczają, że nadwyżka kosztów cyklu życia produktu nie kreuje wartości dodanej produktu (wartości dla
klienta) i musi być wyeliminowana.
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Rysunek 2. Rynkowa wartość dodana produktu

Rynkowa wartość
dodana produktu

Postulowane koszty cyklu
życia produktu

Źródło: Opracowanie własne.

Etap 2 – Parametryczne prognozowanie kosztów cyklu życia produktu
Parametryczne prognozowania kosztów cyklu życia produktu dotyczy produktu wytwarzanego na liniach produkcyjnych o produkcji masowej i powtarzalnej. Wymienione linie produkcyjne są obsługiwane przez maszyny numeryczne (sterowane cyfrowo) i maszyny tradycyjne. Parametry technologiczne (nośniki kosztów) produktu
mające wpływ na koszty fazy produkcji to: (X1) do (X14) (tabela 1). Koszty fazy projektowania i dystrybucji prognozowane są w „pulach kosztowych” adekwatnych działań
(tabela 1).
Dane z tabeli 1 stanowiły podstawę empiryczną do ustalenia prognozowanych
kosztów cyklu życia produktu (rysunek 3) oraz ich matematycznej funkcji (1):
Y=[Yn]+[(Ydp)/N]+[(Yds)/N]
(Yn)=[(a1X1)×(a2X3)…(a14X14)] – koszt produktu w fazie produkcji
(Ydp)– koszty fazy projektowania wg działań
(Yds) – koszty fazy dystrybucji wg działań
N – wielkość produkcji w szt.
Y=471,95+344,53+144=960,48 zł/szt.
Prognozowane koszty cyklu życia produktu wynoszą 960,48 zł (rysunek 3), natomiast postulowany koszt cyklu życia produktu – 827 zł (rysunki 2, 4). Różnica po294

między prognozowanym a postulowanym kosztem cyklu życia produktu to 133,48 zł

Inżynieria kosztów cyklu życia produktu. Studium przypadku

(rysunek 4) to koszty zbędne, nietworzące wartości dodanej dla klienta. Stąd konieczność wdrożenia procedur analizy wartości w celu wyeliminowania zasobów, których
zużycie nie kreuje wartości dodanej produktu. Wymagana jest redukcja prognozowanych kosztów cyklu życia produktu o 14% (133,48 zł) w celu osiągniecia poziomu
kosztów postulowanych (rysunek 4).
Tabela 1. Prognozowane koszty cyklu życia produktu przed analizą wartości produktu
Opis kosztów

Mat. bezpośrednie
Korpus
Śruba
Podstawa
Drążek
Korona

Parametry:
technologiczne
i finansowe
Tech. – „X”
Fin. – „a”
[kg]/[szt.]
[zł]/[kg]
(X1)=2,13
(a1)=28
(X2)=1,32
(a2)=56
(X3)=1,23
(a3)=43
(X4)=1,79
(a4)=43
(X5)=1,27
(a5)=57

Płace bezpośrednie
Korpus
Śruba
Podstawa
Drążek
Korona

[Rh]/[szt.]
(X6)=0,62
(X7)=0,58
(X8)=0,52
(X9)=0,57
(X10)=0,58

[zł]/[Rh]
(a6)=19,5
(a7)=22,5
(a8)=19,7
(a9)=19,6
(a10)=22,5

Koszty wydziałowe
(zmienne)
Linia 1
Linia 2

[Mh]/[szt.]

[z]/[Mh]

(X11)=1,23
(X12)=1,34

(a11)=23,3
(a12)=17,8

Koszty wydziałowe
(stałe )
Linia 1
Linia 2

[Mh]/[szt.]

[z]/[Mh

(X13)= 1,23
(X14)= 1,34

(a13)=8,1
(a14)=10,5

Funkcja
kosztów
(Yn)
[zł]
(Yn)=[Xn]×[an]

Jednostkowy
koszt
fazy cyklu (Y)
(Yn)=[Xn]×[an]
[zł]/[szt.]
59,64
73,92
52,89
76,97
72,39
335,81

(Yn)=[Xn]×[an]

12,09
13,05
10,24
11,17
13,05
59,61

(Yn)=[Xn]×[an]

28,66
23,85
52,51

(Yn)=[Xn]×[an]

9,96
14,07
24,03
471,95

Koszty fazy produkcji
Koszt
działań
(dla produkcji
N = 150000 szt.)
(Ydp) [zł]

(Ydp)/N
[zł /szt.]
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Koszty
projektowanie
produktu
Koszty
projektowania
procesu
Koszty B&R
Odpady
Zamówienia
i dostawy
Testowanie
Poprawki
Koszty fazy projektowania

3000000

20

2400000

16

6000000

40
173,24
13,30

2000000
11000000
1300000
(Yds) [zł]

Koszty marketingu
Koszty dystrybucji
Koszty serwisu
posprzedażowego
Koszty fazy dystrybucji
i marketingu
Koszty cyklu życia
produktu

15000000
3600000
3000000

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Prognozowane koszty cyklu życia produktu
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73,33
8,66
344,53
(Ydp)/N
[zł/szt.]
100
24
20
144
960,48
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Rysunek 4. Prognozowane i postulowane koszty cyklu życia produktu

Prognozowane koszty cyklu
życia produktu

Postulowane koszty cyklu
życia produktu

Źródło: Opracowanie własne.

Etap 3 – Analiza wartości produktu. Eliminacja kosztów niekreujących wartości
dodanej produktu
Analiza wartości badanego produktu objęła wszystkie fazy jego cyklu życia. Zespół
realizujący analizę wartości dokonał przeglądu zużywanych zasobów produkcyjnych
oraz zasobów zużywanych w fazach projektowania i dystrybucji. Wszystkie działania
w adekwatnych fazach cyklu życia produktu zostały uznane za tworzące wartość dodaną produktu. Natomiast wartość zużytych zasobów w fazach cyklu życia produktu
(960,48 zł) nie była współmierna do rynkowej wartości dodanej produktu determinującej poziom jego kosztów postulowanych (827 zł), co oznacza, że nie wszystkie
zużywane zasoby (133,48 zł) tworzą wartość dodaną dla klienta. Na tym etapie prowadzenia analizy wartości zespół uznał błędną alokację kosztów: zamówień i dostaw,
testowania oraz poprawek w fazę projektowania. Koszty te winny być alokowane
w fazę produkcji (tabela 1, tabela 2).
Analiza wartości zasobów zużywanych w fazie produkcji miała za zadanie wyeliminować zbędne koszty produkcyjne niekreujące wartości dodanej produktu w tej
fazie cyklu życia produktu. Kluczową rolę na tym etapie analizy odgrywają czynniki
kosztotwórcze (nośniki kosztów zasobów). Czynniki kosztotwórcze określają przyczyny powstania kosztów i wskazują źródła problemu tzw. „kosztów pustych” [Berlinera,
Brimsona 1998]. W wyniku przeprowadzonej analizy wartości zużywanych zasobów
fazy produkcji zostały wprowadzone usprawnienia w działaniach i technologii pro-
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dukcji, co spowodowało obniżenie materiałochłonności surowców, a tym samym
wyeliminowanie zbędnych zasobów surowcowych (kosztów materiałów bezpośrednich), które nie kreowały żadnej wartości dodanej produktu – (tabela 2). W następnym etapie analizy wartości zidentyfikowano i wyeliminowano zbędne operacje
w działaniach: zamówienia i dostawy, testowanie oraz poprawki. Efektem wyeliminowania zbędnych operacji jest uproszczenie tych działań i jednoczesna redukcja
kosztów tych działań do poziomu, który kreuje wartość dodaną produktu (tabela 2).
Całkowita redukcja kosztów fazy produkcji wyniosła 117,49 zł (koszty, które nie tworzą wartości dodanej produktu) (tabela 2). Ostatnim efektem prowadzonej analizy
wartości jest optymalizacja działań sprzedażowych oraz uproszczenie działań pakowania produktów finalnych, co skutkuje redukcją kosztów fazy dystrybucji cyklu życia
produktu o 15,99 zł (tabela 2). W wyniku przeprowadzonej analizy wartości koszty cyklu życia produktu uległy obniżeniu o 133,48 zł (tabela 2) (rysunek 5). Prognozowane
koszty cyklu życia produktu – 960,48 zł – osiągnęły poziom kosztów postulowanych –
827 zł (koszty postulowane w całości kreują wartość produktu) (tabela 3, rysunek 6).
Rysunek 5. Koszty cyklu życia produktu niekreujące wartości dodanej

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 2. Koszty cyklu życia produktu nie kreujące wartości dodanej
Opis kosztów

Mat. bezpośrednie:
Korpus
Śruba
Odpady

Przed analizą
wartości
Tech. –
(Yn)
„X”
[kg]/
[szt.]
(X1)=
2,13
(X2)=
1,32

Zamówienia
i dostawy
Testowanie
Poprawki
Koszty fazy
produkcji
niekreujące wartości dodanej
produktu
Koszty
marketingu
Koszty
dystrybucji
Koszty serwisu
posprzedażowego
Koszty fazy
dystrybucji
nie kreujące
wartości
dodanej produktu
Koszty cyklu życia produktu nie
kreujące wartości dodanej

Po analizie wartości
Tech. – „X”

(Yn)

[zł]/[szt.]

[kg]/[szt.]

[zł]/[szt.]

Koszty cyklu
życia produktu niekreujące
wartości
dodanej
produktu
[zł]/[szt.]

59,64
73,92
173,24

(X1)= 1,18
(X2)= 1,22

33,04
68,32
103,24

26,6
5,6
70, 0

13,30

12,00

1,3

73,33
8,66

60,00
8,00

13,33
0,66
117,49

100

86,67

13,33

24

22,67

1,33

20

18,67

1,33

15,99

133,48

Źródło: Opracowanie własne.
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Koszty wydziałowe
(stałe)

Koszty wydziałowe
(zmienne)
Linia 1
Linia 2

Płace bezpośrednie
Korpus
Śruba
Podstawa
Drążek
Korona

Mat. bezpośrednie
Korpus
Śruba
Podstawa
Drążek
Korona
Odpady

Opis kosztów

[z]/[Mh

23,3
17,8

(X11) 1,23
(X12)1,34

[Mh]/[szt.]

[z]/[Mh]

19,5
22,5
19,7
19,6
22,5

(X6)= 0,62
(X7)= 0,58
(X8)= 0,52
(X9)= 0,57
(X10)= 0,58

[Mh]/[szt.]

[zł]/[Rh]

28
56
43
43
57

Fin. – „a”
[zł]/[kg]

[Rh]/[szt.]

(X1)= 1,18
(X2)= 1,22
(X3)= 1,23
(X4)= 1,79
(X5)= 1,27

Tech. – „X”
[kg]/[szt.]

Parametry:
technologiczne
i finansowe

(Yn)=[Xn]×[an]

(Yn)=[Xn]×[an]

(Yn)=[Xn]×[an]

(Yn)
[zł]

Funkcja
kosztów

Tabela 3. Koszty cyklu życia produktu po analizie wartości produktu
Koszt
działań
(dla produkcji
N = 150000 szt.)
(Yn)
[zł]

28,66
23,85
52,51

12,09
13,05
10,24
11,17
13,05
59,61

(Yn)=[Xn]×[an]
[zł]/[szt.]
33,04
68,32
52,89
76,97
72,39
103,24
406,85

Jednostkowy koszt
fazy cyklu

Zbigniew Leszczyński

Koszty marketingu
Koszty dystrybucji
Koszty serwisu
posprzedażowego

Koszty projektowanie
produktu
Koszty projektowania
procesu
Koszty B&R
Koszty fazy
projektowania

Zamówienia i dostawy
Testowanie
Poprawki
Koszty fazy produkcji

Linia 1
Linia 2

(X13)1,23
(X14)1,34
8,1
10,5
(Yn)=[Xn]×[an]

16
40

2400000
6000000

(Yds)/N
[zł/szt.]
86,67
22,67
18,67

(Yds)
[zł]
13000000
3400000
2800000

76

20

(Ydp)/N
[zł /szt.]

3000000

(Ydp)
[zł]

(Yd)
[zł]
1800000
9000000
1200000

9,96
14,07
24,03
(Yn)=(Yd)/N
[zł//szt.]
12,00
60,00
8,00
623,00
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Koszty fazy
dystrybucji
i marketingu
Koszty cyklu życia
produktu
827,00

128,00
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Rozwiązania dotyczące przeprojektowania działań i zmian technologii w ramach
faz cyklu życia produktu systematyzuje się w spójny plan działania. Uszeregowanie
propozycji i ustalenie priorytetów doskonalenia cyklu życia produktu stanowi klucz
do opracowania skutecznego scenariusza redukcji kosztów cyklu życia produktu.
Uzgodnienie porządku wprowadzania zmian w działaniach i technologii faz życia
produktu podlega wielu różnym kryteriom. Naczelną zasadą wyboru kryteriów zmian
i udoskonaleń w cyklu życia produktu jest upewnienie się, że proces zmian (reinżynierii produktu) prowadzi do sprecyzowanego celu – redukcji tych elementów kosztów
cyklu życia produktu, które nie kreują wartości dodanej produktu z punktu widzenia
potencjalnego klienta [Ostrenga, Ozan, McILhattan i in. 1992].
Rysunek 6. Koszty cyklu życia produktu przed analizą wartości i po tej analizie

Źródło: Opracowanie własne.

Po zakończeniu analizy wartości produktu zespół projektowy przedstawia wypracowane rozwiązania odbiorcom wewnętrznym lub zewnętrznym (w zależności od tego, czy zespół pracuje wewnątrz przedsiębiorstwa, czy na zlecenie klienta
zewnętrznego). Sukces implementacji rozwiązań w zakresie reinżynierii produktu
zależy od zarządu i menedżerów przedsiębiorstwa. Ich zaangażowanie stanowi wymaganie wstępne do efektywnego stosowania inżynierii kosztów w procesie projektowania kosztów cyklu życia produktu.
303

Zbigniew Leszczyński

Zakończenie
Dokonana w artykule analiza teoretyczno-empiryczna potwierdza słuszność stosowania inżynierii kosztów jako metody projektowania kosztów cyklu życia produktu.
Stosowanie inżynierii kosztów w projektowaniu kosztów cyklu życia produktu skutkuje eliminowaniem zasobów zużywanych w fazach cyklu jego życia, które nie tworzą rynkowej wartości dodanej produktu. Inżynieria kosztów poprzez prognozowanie, identyfikowanie i eliminowanie zbędnych kosztów cyklu życia produktu staje się
istotnym narzędziem osiągania postulowanych kosztów cyklu życia produktu. Model
inżynierii kosztów cyklu życia produktu, zaprezentowany w artykule po jego uszczegółowieniu i przystosowaniu do konkretnego produktu, może być stosowany w praktyce gospodarczej przy wdrażaniu nowych produktów. Przedstawiona w artykule
koncepcja i procedury budowy modelu inżynierii kosztów stanowią punkt odniesienia do prowadzenia dalszych badań teoretycznych i praktycznych w tej dziedzinie.
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1. Wstęp
Próba antycypowania przyszłych zdarzeń towarzyszy człowiekowi od lat najdawniejszych. Dzięki obserwacji zdarzeń przeszłych i własnych doświadczeń ludzie mogli
w jakimś stopniu zoptymalizować działania, maksymalizując pożądany efekt. Początkowo odnosiło się to głównie do zjawisk przyrodniczych, gdzie zauważono cykliczność pewnych zmian w otoczeniu, obecnie dotyczy to również działalności gospodarczej.
Umiejętności przewidywania w gospodarce wydają się niezbędne do osiągnięcia
wyznaczonych celów. Podjęcie decyzji wiąże się z elementem niepewności powodzenia, ponieważ większość celowych działań, jakie podejmuje człowiek, mieszczą
się w ramach ryzyka, którego podmiot decyzyjny nie jest w stanie kontrolować albo
robi to w sposób ograniczony. Działania w warunkach ryzyka, niepełności informacji
stanowią istotę działalności gospodarczej. Podejmowanie decyzji może się odbywać
na zasadzie intuicji i doświadczenia, ale dotyczyć to może głównie małych przedsiębiorstw. Podejmowanie decyzji może również opierać się informacjach o otoczeniu
zewnętrznym przedsiębiorstwa. Niestety często bywa tak, że zapotrzebowanie na informacje przy dokonaniu wyboru jest większe niż zasoby, jakimi się dysponuje. Taka
rozbieżność nazywa się luką informacyjną. Oznacza to, że firma może pożądać informacji bardziej szczegółowych lub aktualnych niż zebrane do tej pory. W tej sytuacji
niezbędna może się okazać umiejętność prognozowania.
Podobnie jest zresztą w sprawach, gdzie korzystając z doświadczenia i przeczucia,
działa się intuicyjnie. Jakkolwiek, chcąc zmaksymalizować efekty pracy i zminimalizować ryzyko, warto się posłużyć narzędziami, które to umożliwiają. Przedstawione
w opracowaniu metody niewątpliwie do nich należą. Znając przewidywane efekty,
łatwiej jest decydentowi zastosować odpowiednie działania i środki, dzięki którym
zwiększy się efektywność działania danego podmiotu gospodarczego.
Celem artykułu było opracowanie pięcioletniej prognozy na podstawie rocznych
raportów przychodów z lat 2000–2016 w wybranym przedsiębiorstwie . Prognozę
sporządzono do 2021 r. Przy opracowaniu tej prognozy wykorzystano modele szeregów czasowych. W zależności od występującej tendencji i wykorzystanego modelu
różny był zarówno horyzont prognozy, jak i okres empirycznej weryfikacji prognozy.
Różnice te brały się stąd, iż każda metoda zastosowana w omawianym przykładzie
różniła się w szczegółach. Przez to część z nich można wykorzystać tylko w określo308
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stworzono głównie w celu pokazania, który z modeli szeregów czasowych może ułatwić prognozę dochodów i wydatków w przedsiębiorstwie. Konstruowanie prognozy
dla przychodów i kosztów wykonano następującymi metodami: naiwną, średnią ruchomą, średnią ruchomą ważoną, wygładzania wykładniczego Browna, Holta, Wintersa, Cochranea-Orcutta, Hildretha-Lu, Praisa Winstena [Koronacki i Mielniczuk 2006,
ss. 155–156; Siemianiowski 1989, s. 105; Nowak 1998].
Nie wszystkie metody były odpowiednie dla badanego zjawiska. Wskaźniki błędów ex post były zbyt wysokie, aby zadawalająco wykonać prognozę. Dlatego też wybrano trzy metody (Holta, Cochranea-Orcutta oraz Hildretha-Lu), które spełniły założenia autorów artykułu. Wyniki zaprezentowano w całości.

2. Metody prognozowania
Metody prognozowania określają sposób przejścia od danych o przeszłości do prognozy [Czerwiński 1997, s. 146]. W prognozowaniu ma się do czynienia z dwoma fazami. W fazie pierwszej diagnozuje się przeszłość, a w fazie drugiej określa przyszłość.
W literaturze podmiotu spotyka się wiele sposobów klasyfikacji metod prognozowania. P. Ditmann [2000, s. 195] zaproponował następujący ich podział:
Rysunek 1. Klasyfikacja metod prognozowania

Źródło: Dittman 2000; s. 195; Radzikowska 1999, s. 179.
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2.1. Jakość modelu
W momencie wyboru określonej metody prognozowania należy sprawdzić jej zgodność z obserwowanym zjawiskiem. Do tego służą mierniki dokładności. Wyróżnia się
dwa typy mierników dokładności: błędy ex post i błędy ex ante.
Trafność prognozy określa się po czasie, na jaki prognoza była wyznaczona. Dokładność prognozy mierzy się za pomocą błędów ex post. Błędy ex post liczy się dla
pojedynczego momentu lub też okresu t>n, kiedy prognoza wyznaczana była na
parę chwil, dla wszystkich momentów lub okresów z przedziału czasu [n+1…,T], nazywanego przedziałem weryfikacji empirycznej. Występuje również możliwość obliczania błędu średniego, opisującego przedział empirycznej weryfikacji prognoz za
pomocą jednej liczby. Jest wiele formuł błędów ex post, a ich wykorzystanie w wypadku pojedynczych błędów jest uzależnione głównie od skali pomiaru zmiennej,
natomiast w wypadku błędów średnich – od występowania zjawisk nietypowych. Dla
pojedynczej jednostki czasu wykorzystuje się głównie bezwzględny błąd prognozy
w momencie t:

gdzie:
– realizacja zmiennej Y w momencie t>n,
– prognoza zmiennej Y na moment t>n otrzymana z daną metodą.
Wielkość błędu określa, jak wielkie było odchylenie prognozy w momencie t>n
od wartości rzeczywistej zmiennej Y. Znak błędu ukazuje, czy rzeczywista wartość
prognozy była niższa (−) czy wyższa (+) od prognozowanej. Ten błąd może być wykorzystywany do zmiennych, gdzie pomiar wykonywany był zarówno na skali przedziałowej, jak i ilorazowej.
Błąd względny prognozy ex post w momencie t jest liczony tylko i wyłącznie dla
zmiennych mierzonych w skali ilorazowej:

Wielkość błędu mówi, jak duże było odchylenie prognozy w momencie t>n od
wartości zmiennej Y, wyrażone w procentach wartości rzeczywistej. Dzięki temu znana jest wielkość względnego odchylenia i kierunku odchylenia.
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Średni kwadratowy błąd prognozy ex post w przedziale weryfikacji obliczany jest
w wypadku skali przedziałowej i ilorazowej, a wzór jest następujący:

Wold H. oraz Gadd A. są autorami współczynnika Janusowego. Wychodzili oni
z założenia, że metoda, na której podstawie konstruowana jest prognoza, należy do
akceptowalnych, jeśli rząd dokładności przewidywań dla okresu [t+1, T] jest równy
rzędowi dokładności modelu z przedziału [1,t]. Gdy współczynnik jest znacznie większy od 1, należy ponownie oszacować model. Współczynnik Janusowy ma następującą formę [Manikowski i Tarapata 2002, ss. 79–163].

gdzie:
– wartość teoretyczna zmiennej Y obliczona na podstawie modelu jaki został wyznaczony dla danych z okresu [1,t],
– obciążony estymator odchylenia standardowego składnika losowego modelu.
Wartość s* określa odchylenie prognoz od rzeczywistych wartości zmiennej
w przedziale empirycznej weryfikacji prognozy. Wartość s* porównywalna jest z s,
a dokładniej mówiąc z odchyleniem standardowym reszt.
O prognozie można powiedzieć, że jest dopuszczalna, jeśli osoba konstruująca
obdarza ją zaufaniem w stopniu wystarczającym. Dopuszczalność prognozy określona jest w identycznym czasie, w którym się ją wyznacza. Definicja ta służy do wyznaczenia horyzontu prognozy. Maksymalny horyzont prognozy to najdalszy należący
do przyszłości moment, dla którego wyznaczana jest prognoza. Decydent może od
prognosty zażądać prognozy na określony moment lub czas. Określa się tę sytuację
jako żądany okres prognozy. Jakkolwiek jeśli będzie przekraczała swoim zasięgiem
maksymalny horyzont prognozy, to zlecenie nie może zostać zrealizowane. Sposób
wykonania przybliżenia jest zależny od metod prognozowania. Miernikiem dopuszczalności prognozy są błędy ex ante [Cieślak 2005, ss. 64–65; Kufel 2011, ss. 128–138].
W wypadku błędu ex ante istnieje możliwość tylko jego szacowania, gdyż w chwili
wyznaczania prognozy nie jest znana wartość rzeczywista zmiennej prognozowanej.
Błąd ex ante służy do określenia dokładności prognozy.
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Trafność prognozy można określić za pomocą bezwzględnego i względnego błędu
prognozy ex ante. Oba rodzaje błędów stosowane są do obliczenia błędu pojedynczego momentu t>n, kiedy jest określona prognoza na przedział czasu [n+1,…,T). Bezwzględny błąd prognozy ex ante w momencie t gdzie (t>n) ma następującą postać:

gdzie:
– wartość zmiennej objaśniającej w prognozie,
– średnia wartość zmiennej objaśniającej obliczanej z n obserwacji.
Wartość błędu ex ante maleje wraz ze wzrostem dokładności oceny parametrów
metody i wariancji składu losowego, do czego dochodzi wtedy, kiedy rośnie liczebność próby. Rośnie wraz ze wzrostem różnicy pomiędzy wartościami prognozowanymi zmiennych objaśniających a wartościami średnimi w próbie. Wielkość błędu
informuje o przewidywanych przeciętnych odchyleniach realizacji zmiennej prognozowanej od prognozy w czasie t>n. Dzięki temu błędowi można określić dokładność
prognozy: im mniejsza jest wartość Vt, tym będzie bardziej doprecyzowana. Jeżeli chce się trafniej określić prognozę dla różnych zmiennych, warto skorzystać ze
względnego błędu ex ante:

Kolejnym narzędziem przydatnym do oceniania dopuszczalności prognozy jest
prawdopodobieństwo realizacji prognozy.

gdzie:
– jest prawdopodobieństwem, że zmienna Y osiągnie w okresie t>n wartość

.

Możliwość obliczenia prawdopodobieństwa realizacji prognoz otwiera procedurę
weryfikacji dopuszczalności prognoz. To sprawdzona w ekonometrii droga weryfikacji przyjętych hipotez. Zwykle bowiem zamawiający określi wartość krytyczną prawdopodobieństwa realizacji prognozy. Jeśli potrafimy oszacować prawdopodobieństwo realizacji prognozy, to gdy prawdziwa jest relacja
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gdzie

jest prawdopodobieństwem tego, że zmienna Y przyjmie w czasie t > n war-

tość

, uznajemy, że prognoza jest wiarygodna [Wójcik 2013, s. 100–113; Jóźwiak

i Podgórski 2012, ss. 456–510].

3. Analiza wyników badań – raport z badań
3.1 Konstruowanie prognozy przychodów
3.1.1. Metoda Holta
Tabela 1. Konstruowanie prognozy dla przychodów metodą Holta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 2000–2016.

Współczynnik Theila oraz MAPE jest niski dzięki, czemu można ustalić prognozę
na następne lata. Wzór na następną prognozę w momencie t jest następujący.
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W następnym okresie prognozowany przychód wyniesie około 18,7 mld [PLN].
3.1.2. Metoda Cochranea-Orcutta
Przy oszacowaniu błędów ex post został wykorzystany program Gretl. Wyniki są następujące:
Tabela 2. Zakres prognozy estymowanego modelu za okres 2009–2016.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Przychody
12,1000
17,3000
22,4000
26,8000
24,1000
20,5000
20,0000
19,2000

Wyrównane
13,0264
15,9968
23,7715
25,0655
24,3913
21,2488
18,7309
20,0057

Reszty
-0,926366
1,30321
-1,37150
1,73448
-0,291290
-0,748833
1,26906
-0,805736

Źródło: Opracowanie własne. Błąd standardowy reszt = 2,51669

W celu zminimalizowania miar dokładności błędów ex post okres empirycznej weryfikacji wynosi 8. Wyniki miar dokładności błędów ex post prezentują się następująco:
Średni błąd predykcji			

ME = 3,3751e-015

Błąd średniokwadratowy		

MSE = 1,2667

Odchylenie standardowe błędu		

RMSE = 1,1255

Średni błąd absolutny			

MAE = 1,0597

Średni błąd procentowy		

MPE = -0,38311

Średni absolutny błąd procentowy

MAPE = 6,0024

Współczynnik Theila (w procentach)

I = 0,35552

Co prawda wskaźnik MAPE jest wyższy niż pięć, jakkolwiek nie jest na tyle wysoki,
aby zrezygnować z prognozy. Horyzont prognozy będzie wynosił pięć lat.
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Rysunek 2. Obliczenia dla prognozy przychodów metodą Cochranea-Orcuta

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Konstruowanie prognozy dla przychodów metodą Cochrane-Orcutta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych.

Zgodnie z powyższym wykresem przychód na rok 2021 wyniesie 23,5 mld zł.
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3.2 Konstruowanie prognozy kosztów
3.2.1. Metoda Holta
Tabela 3. Konstruowanie prognozy dla kosztów za pomocą metody Holta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych badanej firmy.

Błędy ex post są wystarczająco niskie, żeby móc sporządzić prognozę na następny
okres.

Koszty w roku 2017 zgodnie z prognozą wyniosą 24,9 mld.
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3.2.2. Metoda Cochranea-Orcutta
W celu zminimalizowania błędów ex post do oszacowania prognozy wykorzystano
osiem obserwacji z okresu 2009–2017.
Tabela 4. Zakres estymowanego modelu: 2009–2016
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Koszty
9,80000
12,6000
11,3000
22,1000
21,1000
18,1000
25,3000
23,7000

Wyrównane
9,79721
12,6011
11,3006
22,0993
21,1003
18,1000
25,3003
23,6997

Reszty
0,00278635
-0,00113044
-0,000646498
0,000685854
-0,000329626
-2,65230e-005
-0,000304666
0,000334732

Błąd standardowy reszt = 0,00348122.
Źródło: Opracowanie własne.

Miary dokładności prognoz ex post:
Błąd średni predykcji			

ME = -5,3291e-015

Błąd średniokwadratowy		

MSE = 1,3465e-006

Odchylenie standardowe błędu		

RMSE = 0,0011604

Błąd średni absolutny			

MAE = 0,00084599

Błąd średni procentowy			

MPE = 0,00018335

Błąd średni absolutny procentowy

MAPE = 0,0071384

Współczynnik Theila (w procentach)

I = 0,0002868

Rysunek 4. Obliczenia dla prognozy kosztów metodą Cochranea-Orcuta

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 5. Konstruowanie prognozy dla kosztów za pomocą metody Cochranea-Orcutta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych badanej firmy.

W powyższym wykresie zauważalna jest wyraźna tendencja wzrostowa – na rok
2021 szacowane są koszty w wysokości 35,8 mld zł.
3.2.3. Metoda Hildretha-Lu
Do oszacowania prognozy błędów ex post wykorzystano osiem obserwacji z okresu
2009–2016.
Tabela 5. Zakres estymowanego modelu: 2009–2016
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Koszty
9,80000
12,6000
11,3000
22,1000
21,1000
18,1000
25,3000
23,7000

Błąd standardowy reszt = 0,00424575.
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Źródło: Opracowanie własne.

Wyrównane
9,79660
12,6014
11,3008
22,0992
21,1004
18,1000
25,3004
23,6996

Reszty
0,00339822
-0,00137828
-0,000788885
0,000836676
-0,000401851
-3,24057e-005
-0,000371622
0,000408217
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Miary dokładności prognoz ex post:
Średni błąd predykcji			

ME = 9,8686e-016

Błąd średniokwadratowy		

MSE = 2,0029e-006

Odchylenie standardowe błędu		

RMSE = 0,0014152

Błąd średni absolutny			

MAE = 0,0010318

Błąd średni procentowy			

MPE = 0,00022343

Błąd średni absolutny procentowy

MAPE = 0,0087064

Współczynnik Theila (w procentach)

I = 0,00034979

Rysunek 6. Obliczenia dla prognozy kosztów metodą Hildretha-Lu

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7. Konstruowanie prognozy dla kosztów na podstawie metody Hildretha-Lu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych badanej firmy.
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Dzięki tej metodzie wyznaczono prognozę dla kosztów na następne pięć lat.
W roku 2017 przewiduje się koszty na poziomie 24,1 mld i odpowiednio w następnych latach: 24,6 mld, 25,0 mld, 25,3 mld, 25,7 mld PLN. Można zauważyć tendencję
wzrostową.

4. Analiza prognozy przychodów i kosztów na podstawie
metod: Holta, Cochranea-Orcutta oraz Hildrethea-Lu.
4.1. Metoda Holta
Rysunek 8. Wykres liniowy oszacowany za pomocą metody Holta przychodów
kosztów oraz ich prognoz

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych i kwartalnych firmy.

Zgodnie z rysunkiem 8 można stwierdzić, że w roku 2017 nastąpi dalszy wzrost
kosztów i spadek przychodów. Jest to niewątpliwie prognoza ostrzegawcza, która
powinna skłonić zarząd do podjęcia odpowiednich działań. W przeciwnym razie przy
dalszej niskiej cenie wydobywanych złóż i podobnym kursie stosunku złotego do dolara firma będzie dalej ponosiła straty z tytułu działalności.
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4.1. Metoda Cochranea-Orcutta
Odczytując wykres, można stwierdzić, że przychody będą miały prawie stały poziom,
natomiast w kosztach można zauważyć wyraźny trend wzrostowy. Jest to niewątpliwie prognoza ostrzegawcza.
Rysunek 9. Przychody i koszty oraz ich prognozy wykonane metodą Cochranea-Orcutta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych badanej firmy.

4.3. Metoda Hildretha-Lu
Rysunek 10. Przychody i koszty oraz ich prognozy oszacowane wykonane metodą
Hildretha-Lu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych badanej firmy.

321

Danuta Mierzwa, Sławomir Jankiewicz, Przemysław Piętka

Podobnie było w poprzednich dwóch metodach – przewidywany jest wzrost kosztów, chociaż już nie tak znaczny. Przychody utrzymują się na podobnym poziomie.
Analizując wszystkie wykresy, można stwierdzić, że sytuacja analizowanej firmy
w najbliższych latach nie ulegnie poprawie, a nawet może się pogorszyć. Omówione
prognozy powinny stanowić sygnał ostrzegawczy dla kierownictwa spółki.

5. Zakończenie
Konstruowanie prognoz jest niewątpliwie istotne w tworzeniu budżetu współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki stosowaniu modeli szeregów czasowych można bardziej efektywnie konkurować na rynku z innymi firmami. Jednak należy zdać sobie
sprawę z tego, że skonstruowanie prognozy może być gwarantem sukcesu, ale wcale
nie musi. Wiąże się to z tym, że na sytuacje rynkową wpływają czynniki, których podmioty nie są stanie przewidzieć. Zarówno one, jak i instrumenty służące do oszacowania prognoz. Wynika to z wielu zmiennych mających wpływ na otoczenie rynkowe.
W opracowaniu posłużono się danymi jednej z największych polskich firm w branży
wydobywczej, znajdującej się na giełdzie. Po odczytaniu danych z raportów rocznych
z okresu 2000–2016 dotyczących przychodów i kosztów netto zastosowano w sumie
dziewięć metod prognozowania modelu szeregów czasowych.
Spośród dziewięciu metod szacowania prognozy przyjęto tylko trzy. Metody
pozostałe zostały odrzucone ze względu na gwałtowny wzrost obu zmiennych po
2011 roku. Wiązało się to zarówno z charakterystyką modelu, jak i zjawiska, jakie można zaobserwować na wykresie przychodów i kosztów. Istotnym czynnikiem wpływającym na próbę oszacowania prognozy okazał się gwałtowny wzrost obu zmiennych
po roku 2011. Ma to związek z przejęciem zagranicznej spółki. Wyniki prognozy nie są
zbytnio optymistyczne. Przy dalszej niskiej cenie surowców, które wydobywa spółka,
niekorzystnym kursie waluty oraz wzroście kosztów prawdopodobna jest sytuacja zamknięcia bilansu rocznego na minusie. Firma zdaje sobie z tego sprawę i przewiduje
działania restrukturyzacyjne.
Stosowanie modeli szeregów czasowych, przy umiejętności analizowania obserwowanych zjawisk, jest jak najbardziej wskazane. Jest to przydatny instrument przy
podejmowaniu decyzji.
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Abstract: The aim of this paper is the evaluation of EU countries from the point of view
of the characteristics determining non-cash transactions measured by the transaction
value per payment card. The variables that influence non-cash transactions were chosen
on the basis of literature review. Data was obtained from Eurostat, The World Bank,
Transparency International, Social Research Institute and from the shadow economy
report [Schneider 2016, pp. 49–50]. The results from empirical research confirmed
statistically significant impact of selected fourteen variables on the value of card
transactions (apart from an indicator describing real household income). Statistically
significant variables, thanks to using linear ordering method, helped to calculate
a synthetic indicator, which allowed to constitute EU country ranking in the period of
2005-2016. The added value of this article is the usage of the method of standardized
sums to group EU countries taking into account the broader group of factors determining
non-cash transactions than GDP per capita appearing in the literature. The conducted
analysis confirmed that country ranking from the point of view of one variable, does
not need to be satisfied and include not only fields of economic development but also
fields of social development. Therefore, there is a necessity to include broader category
of variables. That way, the picture is more thorough and reflects not only present
condition, but also the growth potential. The formulated ranking indicates the dominant
position of Scandinavian countries with respect to characteristics determining noncash transactions in the period of 2005-2016. On the extreme positions are Romania,
Bulgaria, Croatia and Greece.
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Introduction
Non-cash transactions play an important role in the economy. They remain under the
influence of the economic development and they also have an impact on the economy through creating gross domestic product [Hasan, Renzis, De Schmiedel 2012,
pp. 1–41]. For instance, the more transactions of payment cards, the higher value of
gross domestic product. Non-cash transactions are more often the issue of scientific
research.
Economic growth is a component of development of a given country, interpreted
as the increase of production of goods and services as a result of qualitative increase
of used production factors and improvement of efficiency of their usage [Potoczek
2003, p. 15]. The most common indicator used to measure the level of economic development is the indicator of the level of GDP development per capita. To view the
state of the economy in terms of features describing non-cash transactions it is worth
choosing the set of indicators which go beyond GDP per capita.
Non-cash transactions along with cash transactions are a significant element of
payment system [Bank for International Settlements 2003]. Non-cash transactions
mean payment transaction in which both sides – debtor and creditor have bank account and at any stage they do not use cash. A. B. Paul and O. Friday [2012, pp. 31–32]
define this notion similarly. The basis of the usage of non-cash payment instruments
such as payment order, transfer order, payment cards is having a bank account. There
are different ways to measure non-cash transactions such as a number of bank accounts, a number of payment cards or the value of payment using payment cards. Apart
from the indicators referring to statistical data, gathered mostly by central banks,
there are also indicators based on empirical data tested on a group of people, which
inform for instance about the level of banking or number of payment cards of a given
group of people against the background of all society. Simply having a bank account
or a payment card not always, however, reflects the level of its usage, that is why,
another indicator of level of using bank services may be the number of conducted
services on a given bank account or with the usage of payment card [Kuchciak et al.
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The aim of this paper is the evaluation of EU countries from the point of view of
the characteristics determining non-cash transactions measured by the transaction
value per payment card. This aim will be accomplished by the review of determinants
presented in the literature and by conducting own empirical studies, which the effect
would be to sort out EU countries from the point of view of characteristics of non-cash transactions measured by transaction value per payment card in the period of
2005–2016.
The work consists of three parts. In the first part, literature review is presented
concerning determinants of non-cash transactions. In the second part, there is a description of research method, and the third part contains the results of empirical research on the basis of EU countries and its conclusions.

Determinants of non-cash transactions in the perspective
of previous research
Research trends in the context of non-cash transactions concentrate on the analysis
of socio-economic determinants and on the impact of non-cash transactions on the
economic growth. So far, a relatively small number of studies was conducted which
was dedicated to understanding the main factors that have impact on trends of development of new retail payment mechanisms. The research of this phenomenon is
rather rare and has usually an analytical character. Among the research about the
determinants of non-cash transactions, there are mainly survey research, which are
not repetitive. Strong connections between the development of non-cash transactions and the economic growth rate were noticed by Goczek and Witkowski [2015].
On the basis of three models based on panel data from European Union countries
regarding the period from 2000 to 2012, they stated that the significant factor determining the development of the market of non-cash transactions is GDP and the role
of trust. They came to the conclusion that the more people are willing to trust others,
the more they are willing to replace cash with non-cash form of payment – that is
a payment card. The same authors claimed that partly other factors determine the
number of non-cash transactions and others determine the scale of those transactions measured by the value of payment. As far as the number of payments is concerned, they concluded that the largest role plays habits and also already conducted
investments, which are identified with network character of analysed payments. On
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the other hand, the important element of determining the value of payment is the
number of payment terminals, the level of banking services and financial development. These factors, however, have no impact on the number of non-cash transactions. A confidence in financial institutions as a significant determinant of non-cash
payments is noticed also by Kosse, who conducted survey research among the
owners of payment cards in Holland [Kosse 2010]. In the literature it is emphasised
that the lower number of non-cash transactions, for instance in Germany, apart from
high level of technological development of financial sector, is a result of limited trust
to financial institutions. Like developed countries – for instance in the USA, where despite the high level of financial sector development, check transactions are still very
popular [Humphrey, Pulley, Vesala 2000, pp. 17–39]. On the other hand, the research
conducted by Koźliński [2013] concerning Poles’ habits of payment shows that the
average value of card payment increases along with the increase of education and
income. Moreover, he came to the conclusion that the payments of high value are
more often conducted non-cash. He identified that the factor which suppresses non-cash payments is inappropriately developed infrastructure. In small grocery shops,
marketplace or at newsagents still a common phenomenon is the refusal to accept
payment cards. In case of on-line payments, the greatest cause limiting this form of
payment is no access to the computer, no access to the internet or inability to use internet banking channels [Koźliński 2013, pp. 264–265]. From the research conducted
mainly by central banks concerning the habits of payments, a conclusion is that the
consumers change their habits of payments rather slowly and need clear incentives
to do such changes [Leinonen 2008, p. 12]. Results from J. Marzec, M. Polasik and P.
Fiszeder’s research [2013], which was conducted at the break of 2010/2011 on the
sample of 2.974 respondents, proved that there are many demographic, social and
economic features that affect the number of non-cash transactions and those with
payment cards. It was indicated that there is strong influence of discounts and special offers encouraging to use such payment instruments and also price sensitivity
of owner of the cards on fees connected with their usage. The research proved that
a large impact on the payment choice has customers’ sense of security. According
to the research, the singles, people living in the villages, the elderly, less educated
and those who are suspicious and cautious of new technology use non-cash forms
of payment reluctantly. Moreover, it has been observed that young women, people
better educated, with access to the internet are willing to conduct payments with
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pp. 375–402 and Polasik, Marzec, Fiszeder, Górka 2012, pp. 1–91]. Important factors
that determine the choice of non-cash forms of payments described by N. Jonker
[2007] in his studies is income and education. She stated that the higher income and
higher level of education of a person, the higher tendency to use modern forms of
payment [Jonker 2007, pp. 271–303]. Similar opinion on this subject is presented by
J. Stavins [2001, p 19–31]. He noticed a negative correlation between the usage of
credit cards and the age and income, and the level of education. The level of urbanization and regional differences have a significant impact on consumers’ behaviour.
In the case of people living in a large city the probability to use a debit card is 8-10%
higher comparing to people living in small towns and in the villages. On the other
hand, the regular research conducted by prof. F. Schneider and A. T. Kearney’s research team confirm the existence of strong correlation between the development of
electronic payments and the size of shadow economy of analysed countries [Schneider 2015, p. 6]. In the countries where electronic payments are popular among the
society such as: Great Britain or Holland, shadow economy is much lower than in those countries where electronic payments are not much popular, for instance in Bulgaria or Romania. It is estimated that the increase in electronic payment by 10 percent
yearly through at least 4 following years may help to reduce shadow economy by
5 percent [Schneider 2015, p. 6].

Description of research method
The evaluation of EU countries from the point of view of the determinants of non-cash transactions will be performed with the use of taxonomic methods, linear ordering, that is the method of standardized sums. The choice of diagnostic features will
be based on the criterion of variability. The criterion allows to check whether a given
diagnostic feature has abilities to conduct a discrimination of analysed objects, thus if
it has large enough variability. Obviously, the usage of whatever variables to describe
the level of development of a given country may be the subject of broader discussion, mainly due to the fact of their subjective selection. Furthermore, these variabilities only inform about a level of development in a given period – in a given year, not
providing the information about the development process, that is why, the research
period will cover the period of 2005–2016. After distinguishing several features determining non-cash payments and reflecting at the same time socio-economic deve-
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lopment of EU countries, it is difficult to clearly indicate which EU country is the best
developed, which falls to an average group and which has a low level of socio-economic development. The analysed countries in fact are on different positions with
regard to the selected factors. Taxonomic methods are compromise which enable to
group the countries with regard to so called synthetic feature. After choosing the variables, the complex indicator may be observed, which is Perkal synthetic indicator,
called the method of standardized sums. This method is used in complex phenomena
analysis, particularly when there is a necessity to compare different objects. The method of standardized sums is a non-model method of linear ordering [Bartosiewicz
1992, pp. 256–261]. This method is characterised by simplicity as well as by little loss
of information during the aggregation. The methods of linear ordering allow to rank
the analysed objects in order from “the best” to “the worst” and the criterion of ordering forms a level of complex phenomenon. The selection of variables to describe the
complex phenomenon has frequently a substantive character. In the construction of
synthetic indicator describing the complex phenomenon, the level of correlation of
variables is irrelevant [Appenzeller 2008, p. 130]. This method allows to set together
the value of measurement for different parameters, even if they are in different units.
This is due to the fact that in the first stage, so called results of the standardization
should be conducted. For this purpose, synthetic z-score indicator is used, which is
a sum of the standardized values of partial indicators. This way, particular values are
converted to standardized scale. The standardization with z-score indicator is performed by using the following formula [Turczak 2013, p. 79]:
		

for i = 1, 2,…, n; j=1, 2,…, m,

where:
zij – standardized value j-this variable for i-this observation,
xj – arithmetic average of xj variable,
sj – standard deviation of xj variable,
i – countries,
j – diagnostic variables.
In the method of standardized sums all variables are stimulants. The method of
linear ordering is possible to use only if all variables have stimulant or destimulant
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to stimulants through multiplying their standardized values by -1 [Kopyściański, Rólczyński 2013, p. 118].
The discussed method consists of two stages. [Dziechciarz 2003, p. 290]. In the
first stage, the standardized sums are calculated on the basis of the values of particular diagnostic variables according to the formula:

zij – standardized value j variable for i country,
pi – value of standardized sums for i country,
wj – weight of j variable.
The research used the assumption that every analysed variable has the same impact on the level of complex phenomenon [Appenzeller 2008, p. 130], which means
that the weights for all variables are equal and are as follows:
		

for j = 1, 2,…, m,

The higher pi value, the higher level of analysed complex phenomenon describing the object. Thus, on the basis of received sum values, it is possible to sort the
objects (the countries in the analysed case) from the best to the worst taking into
account the level of complex phenomenon. In another step, the values of pattern and
anti-pattern of development are determined. Maximum (pattern) and minimum (anti-pattern) level that is appropriate to particular analysed countries is set for every
diagnostic variable. The sum of maximum values of analysed variables is a hypothetical pattern of development and the sum of their minimum values specifies the level
of anti-pattern of development. Therefore, the following formulae were used [Majewska 2000, p. 74]:

pw – value of pattern,
pA – value of anti-pattern,
zij – standardized value of j variable for i country.
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The measure of development is calculated according to the following formula:

ri – measure of development of i country,
pw – value of pattern,
pA – value of anti-pattern.
The aim of the construction of ri measure of development is to obtain values in
the range of [0;1], where the value of ri is closer to one, this way it tells better about
the level of complex phenomenon in a given object.

Empirical research and conclusions
The majority of authors analysing the issue of non-cash transactions select the countries according to GDP per capita. It appears that the analysis of countries on the
basis of changes of the value of GDP may be incomplete, due to the fact that it does
not include the factors which condition the level of non-cash transactions, determine
the scale and direction of transformations in this field. In this analysis on the impact
of selected factors of the level of development of non-cash transactions measured by
the value of transactions per card in EU countries, referring to present literature of the
subject, 14 additional diagnostic variables were selected apart from GDP per capita
that have stimulant and destimulant character. The research was conducted on the
basis of data from the period of 2005-2016. Data is of annual frequency. 28 UE countries were the ordered objects (i = 1, 2,…, 28).
The stimulants are:
•

urbanization indicator – it describes the relationship of urban population to
population in general (%); source: The World Bank,

•

employment indicator of people at the age of 24-64 (average in a year) – source: Eurostat,

•

investment in research and development activity R+D (as % of GDP) – a variable used in model research describing the impact of electronic payments
on the economic growth [Electronic Payments 2013, pp. 47–49]; source: Eu-
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•

social trust – a synthetic indicator of interpersonal security and trust, where
0 means the lack of trust, whereas 1 means complete trust – source: Institute
of Social Research,

•

household consumer expenditures per capita (called an individual consumption indicator in household sector) in constant prices from 2010, in USD; source: The World Bank,

•

real adjusted gross disposable income of households per capita in PPS for
2008; source: The World Bank,

•

the number of payment terminals per 1 million citizens – as an element of
payment infrastructure; source: The World Bank,

•

the percentage of households with the access to the internet – source: Eurostat,

•

perception of corruption index – a complete indicator based on studies concerning corruption in a given country, it defines the level of perception of
corruption in public sector in a period of 2005-2011 and it takes values in
scale from 0 to 10, whereas in a period of 2012-2015 from 0 to 100, where
0 means a country completely corrupted and 10 or 100 a country totally free
from corruption, this indicator is commonly used in research concerning corruption [e.g. Svensson 2005, p. 28] – source: Transparency International,

GDP per capita measured by purchasing power parity – Domestic Product per
person adjusted for 2011, in USD for a given country; source: The World Bank.
There are the following variables under destimulants:
•

unemployment rate – it expresses the percentage of unemployed at the age
of 15–74 (according to BAEL) – source: Eurostat,

•

GINI coefficient – income concentration indicator, commonly used measurement of income distribution; the higher the value of indicator, the higher the
level of income concentration, and therefore the higher disparities of achieved incomes; its value is between 0 and 1 (or if multiplying by 100, between
0 and 100), this indicator would have value of 0 (homogenous distribution)
if all people in a household had the same car, however, the value of 1 if all of
them apart one person had zero income – source: Eurostat,

•

poverty risk or social exclusion index – it presents the percentage of people
whose equivalised disposable income is lower than the poverty line defined
on the level of 60% of the national median equivalised disposable income –
source: Eurostat,
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•

shadow economy as % of GDP – it contains all the economic activities that
contribute to the official (or observed) GDP, however, which remains not recorded directly [Schneider, Enste 2000, pp. 77–114] – source: a report from
2016, Economics of Education in Europe,

•

consumer price index (expressed in percentage) – it reflects the increase of
average level of price of consumer goods and services; source: The World
Bank.

The empirical analysis began by determining the average, median, minimum,
maximum, standard deviation, coefficient of variation and coefficient of skewness for
selected variables (table 1).
Further, a set of preliminarily specified diagnostic variables were verified with
a view to their variation so as to eliminate those of them which only slightly diversify
analysed countries. The highest possible variation was notices for a variable – a number of payment terminals and inflation, and the lowest for real disposable income
indicator per capita, social trust and employment indicator. For the purpose of the
research it was stated that from the set of potential diagnostic features those features would be eliminated whose coefficients of variation would appear to be lower
than 5%, where the features are regarded as those which are of too little variation.
Although it appeared that all chosen variabilities are characterised by statistically significant differentiation (V*>5%). Prevail the variables of right-hand asymmetry. Only
three variables: employment indicator, real disposable income per capita and the percentage of households with the access to the internet showed a left-hand asymmetry. Urbanization indicator during the analysed period had values from 49,63 to 98.
The most urbanized countries are: Belgium, Malta, Luxembourg, Holland, Denmark
and Sweden, however the least urbanized ones are – Romania, Slovakia and Slovenia.
The highest employment indicator of people from the age range from 24 to 64 (above 75) was in Sweden, Holland and Germany, however the lowest (around 60) was
in Greece, Croatia, Malta, whereas the highest unemployment was noticed in Spain,
Greece and Croatia. The average investments in research and development were about 1% of GDP. The highest investments for this purpose – nearly 4% of GDP designate
Finland, Denmark and Sweden. In those countries a high level of social trust (indicator above 0,60) is observed. Among EU countries, Poland with regard to GINI coefficient is among such countries as Italy, Great Britain and also Germany, France, Ireland
and Croatia. In 2016 the lowest differentiation of incomes was noticed in Slovakia
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und 37%). In countries of the highest income differentiation there was the highest
poverty risk or social exclusion index (above 40%). In those countries there was also
high shadow economy indicator as % of GDP – in 2016 in Bulgaria at 30,2% and in
Lithuania – 24,9%. The highest perception of corruption index in database in the period of 2005-2016 was in Denmark, Finland and Sweden, whereas the lowest in Bulgaria, Greece, Italy and Romania. The highest average level of inflation in the period of
2005–2016 was achieved by Romania and it was 4,33%, the lowest – Sweden (1,06%).
Romania achieved also the highest inflation indicator in the analysed period, in 1999
it was 45,8%. Analysing the change of adjusted values of GDP per capita, it should
be indicated that the average value of this indicator for 28 countries in the period
of 2005–2016 was USD 34.076. The highest GDP per capita at the end of 2016 was
in Luxembourg, Denmark and Holland, whereas the lowest in Bulgaria, Romania and
Croatia. The highest consumer expenditures designate Luxembourg, Denmark and
Great Britain (around USD 30 thousand yearly, provided constant prices from 2010).
Real adjusted disposable income of households per capita index, provided constant
prices from 2008, was the highest in Bulgaria, Poland and Slovakia (around 130%).
As far as infrastructure is concerned, the highest percentage of households with the
access to the internet was in analysed time interval in Holland, Sweden, Denmark and
Luxembourg (around 90%), whereas the lowest – in Bulgaria, Greece and Romania
(around 40%). Luxembourg was on the first position with regard to the number of
payment terminals POS. However, the lowest average number of terminals in the period of 2005-2016 was in Romania, Slovakia and Poland.
Afterwards, a correlation between non-cash transactions indicator, which is the
transaction value per payment card, and diagnostic variables was analysed (table 2).
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Table 1. Statistical parameters of the analysed variables
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7

8
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8
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0
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36,96

33,44

28,56

7,88

48,11
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0,05
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0,13

0,19

0,12

1,74
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34 076

30

31 267

9

per 1 mln citizens 17 792 945 16 609 290

(2005-2011 from
0 to 10,
2012-2016
from 0 to 100)
constant prices
from 2011

Source: Own elaboration.

Number of payment terminals
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shadow economy as a % of GDP

inflation

Perception of corruption index

GDP per capita

Number of payment terminals

Source: Own elaboration.

*the correlation of coefficients are significant for p < 0,05
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real disposable income indicator per capita
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13,1672

-4,5233

16,5949
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0,000000

0,000000

0,000000
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0,000000

0,000000

0,000000
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0,000000

0,000000

0,000000

0,000009

0,000000

0,000000

0,000000

Transaction value per payment card
R Spearman

Variables

Table 2. R-Spearman’s correlation of coefficients
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The correlation between the non-cash transactions indicator and diagnostic variables indicate the essential relationship between them, except real disposable income indicator per capita. This was proved by R-Spearman’s test on significance of
correlation coefficients (in table 2, in column 4 there is p-value for this test). The strongest positive correlation was between the transaction value per card, GDP per capita
and consumers expenditures per capita. It means that along with the increase of consumer expenditures and with GDP per capita increases the transaction value per card.
An interesting correlation exists between the transaction value per card and shadow
economy, unemployment rate, GINI coefficient, poverty risk indicator and inflation,
due to the fact that a negative correlation was observed for those variables. This indicates that along with the decrease of the size of shadow economy, unemployment,
income inequality and inflation, non-cash transactions measured by the transaction
value per card increase.
In the effect of using the method of linear ordering – standardized sums (excluding insignificant variable) EU country ranking was obtained. The countries’ positions
and their values of synthetic measures were presented in table 3.
Although the conducted research does not indicate the significant changes in relation to the position of a given country in a set in particular years, what should be
noted is worse position in ranking of such countries as Great Britain and Italy, particularly in the period of 2009-2014 comparing to the period of 2005-2008, or the improvement of the situation in Poland (since 2013), Belgium and Czech – particularly
since 2010. Since 2005 the condition of German economy systematically improves,
especially due to the increase in GDP growth rate and decrease in unemployment.
Temporarily in the period of crisis, economies of Lithuania and Latvia dropped to lower positions, and since 2013 Cyprus, Portugal and Spain look worse and worse in
comparison to other EU countries. Since 2010 a significant deterioration of Greece
ranking may be observed – fall from 17 position to 25.
Due to the narrow framework of the article, a graphic illustration of analysed issue
was limited only to research results from 2016. The graphic presentation of obtained
results which enables to analyse the distance of the countries in the context of analysed development range was presented in graph 1.

339

340
0,795
0,780

0,514
0,406

0,487
0,629

0,793

0,760

0,806

0,683

0,762

0,714

0,691

0,666

0,663

0,680

0,564

0,395

0,475

0,415

0,613

0,322

0,502

0,615

0,503

0,554

Sweden

Holland

Luxembourg

Germany

Finland

Great Britain

Austria

Ireland

Belgium

France

Czech

Malta

Estonia

Slovakia

Slovenia

Poland

Hungary

Spain

Portugal

Italy

0,565

0,534

0,369

0,623

0,409

0,572

0,674

0,688

0,663

0,728

0,721

0,772

0,678

0,806

0,841

0,821

Denmark

2006

2005

Country

0,568

0,529

0,621

0,474

0,406

0,625

0,469

0,530

0,412

0,599

0,690

0,689

0,672

0,723

0,725

0,783

0,666

0,816

0,787

0,802

0,831

2007

0,534

0,484

0,565

0,455

0,415

0,614

0,495

0,514

0,376

0,583

0,664

0,678

0,659

0,722

0,682

0,796

0,679

0,770

0,797

0,805

0,843

2008

0,514

0,530

0,544

0,428

0,435

0,587

0,495

0,476

0,371

0,588

0,662

0,686

0,665

0,695

0,649

0,780

0,667

0,779

0,762

0,764

0,785

2009

0,511

0,535

0,513

0,427

0,460

0,593

0,509

0,460

0,407

0,595

0,666

0,683

0,639

0,703

0,605

0,809

0,699

0,792

0,752

0,784

0,788

2010

0,514

0,503

0,508

0,455

0,460

0,622

0,490

0,494

0,413

0,621

0,686

0,698

0,638

0,713

0,637

0,812

0,737

0,802

0,774

0,804

0,817

2011

0,493

0,499

0,511

0,432

0,486

0,581

0,506

0,528

0,432

0,599

0,693

0,707

0,657

0,728

0,685

0,814

0,748

0,801

0,770

0,845

0,822

2012

0,492

0,506

0,488

0,470

0,500

0,577

0,519

0,529

0,418

0,612

0,686

0,721

0,653

0,707

0,671

0,810

0,720

0,777

0,731

0,823

0,825

2013

0,419

0,451

0,433

0,469

0,476

0,538

0,499

0,501

0,377

0,596

0,622

0,672

0,577

0,646

0,614

0,716

0,681

0,810

0,693

0,748

0,755

2014

Table 3. The set of values of applied development measure (ri) for EU countries in the period of 2005–2016

0,413

0,439

0,451

0,466

0,494

0,542

0,509

0,524

0,355

0,587

0,606

0,638

0,600

0,642

0,635

0,706

0,683

0,780

0,687

0,729

0,739

2015

0,400

0,405

0,406

0,416

0,464

0,469

0,475

0,478

0,490

0,552

0,562

0,563

0,590

0,603

0,629

0,631

0,659

0,663

0,693

0,695

0,716

2016
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0,143
0,478
0,56

0,232

0,227

0,162

0,526

0,55

Croatia

Bulgaria

Romania

Greece

Source: Own elaboration.

standard deviation of
development measure
coefficient of variation
(in %)

average

0,231

0,408

Lithuania

0,19
33,99

0,18

33,30

0,156

0,449

0,413

0,367

Latvia

0,609

0,595

Cyprus

33,57

0,19

0,57

0,540

0,125

0,119

0,243

0,468

0,442

0,614

34,73

0,19

0,56

0,528

0,137

0,140

0,216

0,418

0,365

0,614

34,81

0,19

0,54

0,516

0,126

0,181

0,228

0,339

0,275

0,564

33,73

0,18

0,54

0,423

0,152

0,181

0,229

0,365

0,374

0,535

34,75

0,19

0,55

0,398

0,148

0,174

0,231

0,392

0,341

0,552

33,05

0,19

0,56

0,391

0,203

0,200

0,224

0,437

0,421

0,539

31,99

0,18

0,56

0,386

0,163

0,223

0,248

0,458

0,434

0,514

32,78

0,17

0,52

0,336

0,148

0,228

0,218

0,431

0,398

0,446

31,23

0,16

0,52

0,346

0,187

0,206

0,232

0,441

0,416

0,456

26,19

0,13

0,50

0,295

0,302

0,309

0,351

0,363

0,379

0,394
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Graph 1. Country ranking obtained by using the method of standardized sums for
2016

Source: Own elaboration.

In 2016 Denmark, Sweden, Holland, Luxembourg, Germany and Finland were at
the top of EU country ranking (an average development measure varied in the range from 0,66 to 0,72). In Scandinavian countries, non-cash transactions develop the
most mainly due to minor income inequalities, the lowest level of GINI index, low level of corruption and high level of trust. On the other hand, on the opposite side of
the ranking there are Greece, Romania and Bulgaria for which the average development measure was from 0,29 to 0,31. The development measure from the range from
0,35 to 0,49 was in Croatia, Lithuania, Latvia, Cyprus, Italy, Portugal, Spain, Hungary,
Poland, Slovenia, Slovakia, Estonia and Malta, whereas from the range from 0,55 to
0,69 in Czech, France, Ireland, Austria and Great Britain.

Conclusion
The achieved research results are the basis to formulate ranking with respect to analysed features and they provide knowledge of the socio-economic potential of particular EU countries with regards to characteristics determining non-cash transactions.
The reliability of used variables proves statistically significant and high values of Spearman’s rank correlation coefficient of chosen variables and the measure of non-cash
342

transactions, which is the transaction value per card. The formulated EU country

Evaluation of EU Countries from the Point of View of the Determinants of Non-Cash Transactions

ranking indicates the dominant position of the Scandinavian countries with regards
to features determining non-cash transactions in the period of 2005–2016. On the
extreme positions are Romania, Bulgaria, Croatia and Greece.
The conducted analysis proved that for the evaluation of the condition of the economy it is worth choosing a set of indicators beyond GDP per capita. That way, the
picture of the issue is more thorough and reflects not only the current state, but also
the growth potential. The research showed that during 11 years of European integration there were no significant changes in the ranking of European economies even
despite much significant GDP growth per capita of new EU member states. The obtained results should be treated with reserve due to the world economic crisis, which
undoubtedly disrupted a number of launched processes, delaying or even eliminating the expected results, especially in light of the next changes for EU such as migration or Brexit, which initiate disintegration processes.
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Risk and Uncertainty in the Organization –
Bibliometric Analysis of Scientific Publications1
Abstract: The aim of the article is to indicate areas (clusters) of scientific research on
risk and uncertainty in the organization, based on the analysis of bibliometric data
characterizing scientific publications indexed by the Scopus database in 2001-2017.
The literature study used basic bibliometric analysis techniques with the support of
the VOSviewer software. The bibliometric analysis of scientific studies on the concepts
and relations between them has identified four major clusters of scientific disciplines.
These were: change and innovation management, communication and interpersonal
cooperation, health and quality management in healthcare, internal policy and
cooperation with stakeholders. It seems, therefore, that the conducted research, which is
not free of restrictions, for example due to the narrowing of the time or criteria concerning
the types of researched documents, can be considered as a specific guide for those
interested in risk and uncertainty in the organization.
Key words: risk, uncertainty, organization, bibliometric analysis, Scopus, VOSviewer

Introduction
In modern theory and practice of managing organizations, risk is a basic category
that is almost always included in the interests of researchers. The result is an impressive number of definitions of this concept, which in turn is related to the essence of this
 ozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem działań w ramach pracy nr S/WIZ/1/2018 fiR
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concept not only as an ambiguous term but also for all, often different, areas of life
[Korombel, Bitkowska, Moczydłowska 2016]. Over the last two decades, many studies
have been contributing to the analysis of the risk phenomenon and its management.
At the same time, in each area of science, attempts are made to define the essence of
risk due to the uncertain and increasingly specific conditions of functioning of contemporary organizations.
Therefore, the aim of the article is to indicate areas (clusters) of scientific research
on risk and uncertainty in the organization, based on the analysis of bibliometric data
characterizing scientific publications indexed by the Scopus database in 2001-2017.
The study first selected the research subject, and then performed a bibliometric
analysis of selected works, an analysis of the citation and content of these works in
the context of links between the keywords chosen by the authors of the publication.
A review of the scientific literature containing references to the phrases „risk”, „uncertainty” and „organization” was made by the Scopus database. For the purpose of the
study, the authors used the VOSviewer software.

Data and research methodology
In the context of the purpose of the article, the scientific literature regarding the
phrases „risk”, „uncertainty” and „organization” indexed by the Scopus database was
reviewed. In this process, the following stages were considered crucial: selection of
a research subject, bibliometric analysis of works in a given time period, an analysis
of the citation and content of these works in the context of links between keywords
chosen by the authors of publication data. First, a list of articles was generated, which
in the bibliographic description, including the title, keywords and summary, contain
references to three expressions: „risk”, “uncertainty” and „organization”. A list of 872 records was created, which were then subjected to a further research process. The next
step was to conduct a bibliometric analysis [Glińska, Siemieniako 2018]. It included:
identification of the number of articles on the analyzed topics, including the year of
their publication, scientific disciplines, in which the authors published the most articles on risk and uncertainty in organizations, and identification of the most cited
works on the above topics. The next stage of the research procedure concerned the
analysis of the most common key words indicated by the authors of the publications
348

contained in the generated list. In the last stage of the research, the results were pro-
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cessed and presented using the VOSviewer software, which allowed preparing a map
of existing links between the keywords selected for analysis. Using the VOSviewer
software, it was possible to show the frequency with which elements appeared on
the network and occurred together [Olszewska 2017]. The VOSviewer software has
helped to connect the analyzed data set into clusters, which allowed determining the
main areas of research regarding risk and uncertainty in the organization [Gudanowska 2015].

Analysis results
First, information on the number of publications on risk and uncertainty in the organization was collected using the Scopus database in 2001-2017. A total of 872 items
were selected. At the same time, the obtained results of the literature research were
limited to six types of documents: article, conference paper, review, book, book chapter and conference review. Due to the interest in the subject on the basis of economic
and social sciences, three areas were selected: 1) Business, Management and Accounting, 2) Social Sciences and 3) Economics, Econometrics and Finance.
The list of publications in the years 2001-2017 is shown in figure 1.
Figure 1. Number of publications in the years 2001–2017 in the Scopus database
regarding the category of conceptual risk and uncertainty in the organization

Source: own study based on resources of Biblioteka Politechniki Białostockiej.

349

Grażyna Pawelec, Joanna Anna Jończyk

Analyzing figure 1, it can be noticed that the number of publications fluctuated
in the years 2001-2004 in the range of 18-24 items per year, however, since 2004 interest in this subject has been growing. In 2009, a decrease to 41 publications was
observed, and in 2012-2013 it remained stable (66 publications). The greatest interest
in the topic of risk and uncertainty in the organization took place in 2016, where the
climax reached is a sign of a further increase in the number of publications. Generally
described issue is characterized by constant interest of authors.
In relation to the purpose of the publication, the choice of items for the six most
important types of documents was also limited. The results of this selection are
shown in figure 2.
Figure 2. Percentage share of publications by document type in 2001–2017 in the
Scopus database related to the concept of risk, uncertainty and organization

Source: Own study based on resources of Biblioteka Politechniki Białostockiej.

Analyzing the data from figure 2, it can be concluded that the dominant type of the
document regarding the surveyed categories are articles, which constitute as much as
72% of all available publications in terms of risk and uncertainty in the organization
in the categories of business, economics and social sciences. Conference documents
account for 9%, while reviews only 8%. Books, including individual chapters, are only
10% of found publications. The smallest number of documents was conference papers
(1%). Analyzing the numerical changes of various types of documents over the years
350

2001-2017, both downward and upward trends were observed (figure 3).
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Figure 3. Number of articles, conference materials, reviews, books, book chapters
and conference reviews from the Scopus database regarding risk and uncertainty
in the organization over the years 2001–2017

Source: Own study based on resources of Biblioteka Politechniki Białostockiej.

A detailed analysis of the data presented in figure 3 allows concluding that the
most were scientific articles. Nevertheless, in 2002, 2005, 2012, 2015 and 2017, declines in the publication of this type of document are noticeable. The largest number of
articles on risk and uncertainty in the above-mentioned areas was released in 2016,
which constitutes as many as 70 scientific items. Analyzing the graph in terms of the
number of reviews, it was noted that in the diagnosed upward trend of interest in
the subject discussed in this article, the number of the published type of document
has also been gradually increasing since 2004. In 2007, there was a very large drop
in the activity of reviews. In the years 2010-2011 and 2013-2015, the number of review publications remained on equal levels. The largest fluctuations in the number
of documents made available in the years 2001-2017 can be observed among books
(book), book chapters and documents, conference materials (conference paper). Conference reviews until 2012 enjoyed very little interest. In 2012-2013, the number of
such documents remained stable. In the following years, the level of publication of
conference reviews was gradually decreasing.

351

Grażyna Pawelec, Joanna Anna Jończyk

In the context of the publication’s purpose, the author chose three areas characteristic of economic and social sciences for detailed analysis: Business, Management
and Accounting (Business, Management and Accounting), Social Sciences and Economics, Econometrics and Finance (Economics, Econometrics and Finance). Figure 4
illustrates the trends in the occurrence of the studied concepts in the above areas
over the years 2001-2017.
Figure 4. Number of publications from 2001–2017 from the Scopus database according to the following criteria: Business, Management and Accounting; Social
Sciences; Economics, Econometrics and Finance

Source: Own study based on resources of Biblioteka Politechniki Białostockiej.

As the graph shows, the greatest interest in analyzed concepts was observed in
social sciences and business, management and accounting. Nevertheless, the biggest
fluctuations should be noted in the fluctuations in the field of business, and management and accounting. In turn, in social sciences there was a gradual increase in publications. From 2009 to 2016, the level of interest in this area increased from about 20
to around 50 publications a year. Unfortunately, in 2017 the number of publications
dropped below 40 positions. Analyzing the occurrence of risk and uncertainty concepts in the organization in publications on economics, econometrics and finances,
a significant increase in interest was observed in 2004. Then, this level was gradually
decreasing for about 3 years, until 2007 when the number of publications in this area
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increased again. At that time, about 10-15 publications were published annually. In
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2013, this number fell to 5. The greatest interest in the subject of risk and uncertainty
in the organization was noticeable in 2016; also at that time the concepts examined
were very popular with regard to economics, econometrics and finances. This year, 23
items have been issued in this field, the most in the years 2001-2017.
At the same time, an overall analysis of the areas in which issues related to risk
and uncertainty in the organization was made. In relation to selected key words (risk,
uncertainty and organization), a diagram was prepared (figure 5 – a word cloud), in
which the frequency of occurrence of the above-mentioned words in individual fields
of science was depicted in the form of text size.
Figure 5. A word cloud depicting all areas in which simultaneously selected keywords were used: risk, uncertainty, organization

Source: Own study based on resources of Biblioteka Politechniki Białostockiej.

Analyzing figure 5, it should be stated that key words – risk, uncertainty and
organization – most often co-occurred in the studied period in publications in the
field of Medicine. Much less, but still quite often identified in documents qualified
for the area of Engineering. Other areas that are equally important are: Business, Management and Accounting; Environmental Sciencesand Social Sciences. Other areas
were much rarer. It can be said, however, that the conceptual categories under examination are the most interdisciplinary subject with which almost all major fields of
science. Another step in the research process was the analysis of citations and short
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charaterization of the publications most often cited in economic and social sciences.
Citation analysis is listed in table 1. The Scopus database has searched a group of articles that are particularly often cited by researchers dealing with risk and uncertainty
in the organization in selected sciences [McDermott, O’Connor 2002, Braunscheidel,
Suresh 2009, Adner 2006, Zsidisin, Ellram, Carter, Cavinato 2004, Wiltbank, Dew, Read,
Sarasvathy 2006, van Marrewijk, Clegg, Pitsis, Veenswijk 2008, Head, Alford 2015, Cavinato 2004, Mikes 2009, Gordon, Loeb, Tseng 2009].
The first place among the most-cited items (almost 368 citations in the Scopus
database) is occupied by an article titled Managing radical innovation: An overview
of emergent strategy issues [McDermott, O’Connor 2002], which concerns the management of radical innovations in American enterprises. The authors present here the
results of a multidisciplinary study of radical innovative projects, pointing to various
areas related to the management of such projects, including risk management, which
is largely related to the uncertainty of new strategies, organizational and staff competences. The next article in terms of citation is: The organizational antecedents of a firm’s
supply chain agility for risk mitigation and response [Braunscheidel, Suresh 2009] concerning organizational reasons for the flexibility of the supply chain in enterprises.
The authors point out that modern organizations require flexibility in their supply
chains and risk management to ensure the highest value in order to ensure uninterrupted services for customers. The results of the study indicate the importance of
two cultural antecedences, i.e. a market-oriented culture and organization learning,
market orientation and learning orientation aimed at reducing the risk of flexibility
in the company’s supply chain. The third in terms of quoting is the article: Match your
innovation strategy to your innovation ecosystem [Adner 2006]. In turn, this publication
deals with innovation ecosystems that allow enterprises to create significant value for
clients. At the same time, the authors point out that for many organizations attempting to implement them can be a costly failure due to new types of risk, which include
the risk of initiative, the risk of interdependence and the risk of integration. In the
authors’ opinion, companies that take such risks into account will be able to develop
an appropriate set of environmental conditions and an innovative strategy leading to
more effective implementation and more profitable innovation.
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2015

2004

Harvard Business Review, Vol. 84,
No. 4, pp. 98–107, 148

International Journal of Project
Management, Vol. 26, No. 6, pp.
591–600
Administration and Society, Vol. 47,
No. 6, pp. 711–739

Match your innovation strategy to
your innovation ecosystem

An analysis of supply risk assessment techniques

What to do next? The case for non-predictive strategy

Managing public-private megaprojects: Paradoxes, complexity, and
project design

Wicked Problems: Implications for
Public Policy and Management

International Journal of Physical DiSupply chain logistics risks: From the
stribution & Logistics Management,
back room to the board room
Vol. 34, No. 5, pp. 383–387

Adner R.

Zsidisin G. A., Ellram L.
M., Carter J. R., Cavinato
J. L.

Wiltbank R., Dew N.,
Read S., Sarasvathy S. D.

van Marrewijk A., Clegg
S. R., Pitsis T. S., Veenswijk M.

Head B. W., Alford J.

Cavinato J. L.

3

4

5

6

7

8

Strategic Management Journal, Vol.
27, No. 10, pp. 981–998

International Journal of Physical
Distribution and Logistics Management, Vol. 34, No. 5, pp. 397–413

Journal of Operations Management,
Vol. 27, No. 2, pp. 119–140

The organizational antecedents of
a firm’s supply chain agility for risk
mitigation and response

Braunscheidel M. J.,
Suresh N. C.

2

2008

2006

2004

2006

2009

2002

Journal of Product Innovation Management, Vol. 19, No. 6, pp. 424–438

Managing radical innovation: An
overview of emergent strategy
issues

McDermott C. M.,
O’Connor G. C.

1

YEAR

TITLE OF JOURNAL

TITLE OF PUBLICATION

AUTHOR

NO.

Table 1. Most frequently quoted articles from the Scopus database

144

151

156

197

265

336

361

368

NO. OF
CITATIONS
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Management Accounting Research,
Vol. 20, No. 1, pp. 18–40
Journal of Accounting and Public
Policy, Vol. 28, No. 4, pp. 301–327

Risk management and calculative
cultures

Enterprise risk management and
firm performance: A contingency
perspective

Mikes A.

Gordon L. A., Loeb M. P.,
Tseng C.-Y.

10

Source: Own study based on resources of Biblioteka Politechniki Białostockiej.
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In the last stage of the research process, a map was developed showing the relationships between the keywords indicated by the authors. This analysis mainly includes keywords and wording comprised in publications from the Scopus database
using selected criteria for years, areas and types of documents. The VOS software
allowed to generate a network showing how often each of the concepts appeared
in bibliographic descriptions of articles qualified for the analysis and how often the
conceptual categories examined occurred together. The most commonly used words
are in the centre of the map. Each point represents the word, and their sizes, as well as
the font size of the word or phrase, indicate the frequency of this element. The words
that were indicated in most articles showed the strongest relationships with other
elements. The map showing the connections of areas was made using the VOSviewer
tool (figure 6).
The use of VOSviewer has also enabled combining elements into related clusters.
Members of the same clusters usually appear together, which does not preclude their
occurrence with other dates. Analyzing the map, we can distinguish 4 basic groups
of terms that appeared in publications regarding risk and uncertainty in the organization.
Figure 6. A map showing the issues co-occurring with the concepts: risk, uncertainty, organization

Source: Own study based on resources of Biblioteka Politechniki Białostockiej.
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The division into clusters is found both in figure 6 and in the table (table 2).
Table 2. Division into clusters with areas and issues co-occurring with the notions:
risk, uncertainty, organization
CLUSTERS
CLUSTER 1

CLUSTER 2
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AREAS
•
biotechnology
•
change management
•
competition
•
construction industry
•
cost effectiveness
•
costs
•
customer satisfaction
•
decision making
•
economic and social effects
•
economics
•
environmental impact
•
environmental management
•
finance
•
health risks
•
innovation
•
investments
•
laws and legislation
•
outsourcing
•
product development
•
project management
•
quality control
•
risk analysis
•
risk assessment
•
risk management
•
strategic planning
•
supply chains
•
accidents
•
conflict
•
cooperation
•
decision making, organizational
•
interpersonal Communications
•
knowledge
•
occupational safety
•
probability
•
psychology
•
public health service
•
risk reduction
•
safety
•
trust
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CLUSTER 3

CLUSTER 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ethics
health care quality
health knowledge, attitudes, practice
human
humans
international cooperation
leadership
management
organization and management
organizational innovation
politics
psychological aspect
public health
climate change
disaster planning
policy making
risk perception
scenario planning
stakeholder
strategic approach

Source: Own study based on resources of Biblioteka Politechniki Białostockiej.

The first cluster concerned mainly such issues as: change management, cost, decision making, economics and finance, innovation, investments, quality control (risk
control) and risk management. The second cluster included issues related to cooperation (interpersonal communication), psychology, safety and risk reduction. The penultimate third cluster referred mainly to health. Such statements have been observed here that speak about public health, psychological aspects, people (humans),
health knowledge, attitudes, and practice, and the ethics and quality of healthcare
(ethics and health care quality). The last, smallest cluster includes only 7 formulations,
i.e. climate change, disaster planning, policy making, risk perception, scenario planning, stakeholder and a strategic approach.

Conclusion
Summarizing the above considerations, it should first be stated that issues regarding
risk and uncertainty in the organization are still very popular among researchers,
which confirms the significant increase in publications in 2001-2017. At the same
time, it is difficult to imagine the study of literature on the subject without the use
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and analysis of data contained in available bibliographic databases. Especially that
these databases are more and more extensive sources of information, which on the
one hand is a great challenge for scholars, and on the other hand may pose serious
difficulties in working for a single person seeking truth in the examined reality. Thus,
in this paper bibliomentric analysis was used, which allowed to systematize significant amounts of collected material regarding the risk and uncertainty category in the
organization. The study used the Scopus database and after applying the conceptual
criteria (risk, uncertainty and organization), 872 items were obtained in such areas as
management, business, social sciences, economics and finance. The continuing quite
similar number of annual publications (especially in the last 4 years) regarding the
risk and uncertainty of the organization shows a continuous interest in this subject
of research in the field of economics, management or finance. On the one hand, the
number of the most-cited publications based on the Scopus database shows the diversity of approaches to risk and uncertainty in the organization. On the other hand,
there is no coherent theoretical framework regarding the understanding of these
concepts, which may be a challenge for other researchers interested in these concepts in the context of the changing market. At the same time, the article based on
the VOSviewer program grouped the concepts related to risk and uncertainty in the
organization, as a result of which 4 clusters were distinguished.
Being aware of the limited nature of conducted analyzes (limitations are due to
the very nature of bibliometric research or the use of one database for selecting publications), it should be emphasized at the end that the attempt to present the results of the analysis of publications regarding risk and uncertainty in the organization
made it possible to identify the main research trends in this area, which in turn may
be a good starting point for in-depth scientific investigation.
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Institutional Protection Scheme as a Structure
Supporting the Security of Polish Cooperative Banks
Abstract: Researchers agree that the sources of the financial crisis can be found in the
financial sector. The panacea for the shortcomings of the banking sector was to be the new
Basel III regulation, which had been preceded by Basel I, Basel II and Basel 2.5 regulations.
Representatives of the banking sector and scientists expressed that the new regulations
lead to the so-called over-regulation of the banking sector. The idea of full harmonization
of legal provisions and supervisory measures, the need to maintain the principle of
comparability and the desire to guarantee equal competitive conditions, regardless of the
legal status of entities covered by the law, have forced even small local institutions such
as cooperative banks to adapt to the new regulations. The aim of the study was to present
the genesis, characteristics and compare the mechanisms functioning in institutional
protection systems in the cooperative banking sector.
Key words: cooperative banks, regulations, institutional protection scheme

Introduction
The financial crisis, its causes and consequences, as well as the mechanisms responsible for its spread and entire spectrum have been the object of endless discussion
among economic practitioners, scientists, regulators and supervisors for over a decade. Researchers agree that the sources of the financial crisis can be found in the fi* przemyslaw.pluskota@wzieu.pl
** tomasz_pawlonka@sggw.pl
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nancial sector [Adamczyk 2012, pp. 13–29; Oleszko 2012, pp. 4–9]. The initiative of the
Basel Committee on Banking Supervision proposed, in December 2010, a number of
regulations to prevent the risks identified during the past financial crisis [Kalicki 2013,
pp. 1–12]. The EU version of the Basel regulations is valid from 01/01/2014 as a CRR
[Parlament Europejski 2013b] and CRD IV[Parlament Europejski 2013a] package.
The implementation of the Basel guidelines in the conditions of the Polish economy aroused numerous concerns in the banking environment, from the very beginning [Kalicki 2013, pp. 1–12; Morye 2013, pp. 10–12]. Representatives of the banking
sector and scientists expressed that the new regulations lead to the so-called over-regulation of the banking sector resulting in an excessive burden on banks by law,
reporting obligations, new supervisory measures and the very necessity to get acquainted with and implement the existing regulations (the CRR / CRD IV package has
about 2000 pages) [Czopur 2017a, pp. 32–36]. The domestic banking sector, which
in the years of crisis functioned in an uninterrupted, stable and secure manner, at the
stage of calculating the new supervisory measures had clear difficulties in reaching
even minimum levels of some indicators. Parallel research conducted by the Polish
Financial Supervision Authority and PricewaterhouseCoopers (commissioned by the
Polish Bank Association) proved that a significant number of banks – both commercial
and cooperative – may have problems meeting the requirements of even a minimum
level of new liquidity measures, in particular in the long-term perspective [Gemzik-Salwach 2012, pp. 199–210; PricewaterhouseCoopers 2011]. It was also emphasized
that the Basel regulations may lead to a decline in the efficiency of the banking sector
[Garfikova, Milic-Czerniak 2011, pp. 65–84]. As the main counterargument, it was recalled that the Polish banking sector did not contribute to the global financial crisis
in any way and was not more exposed to its effects. The activities of national supervision in many areas significantly exceeded the regulations at the European and global
level in terms of the prudential approach, and the banking sector itself prefered the
dominant conservative, prudent business model that did not generate above-standard systemic risk. The banking sector remained the most regulated branch of the
economy. The size of the banking sector itself in relation to GDP was also characterized by proportions not exceeding the limits of security (as of 01/01/2014 it was the
fourth smallest banking sector of the 28 European Union countries, reaching a ratio
of assets to GDP of 84.58%) [Zygierewicz, Tylińska, Pawlik 2015, pp. 99–101] .
Despite concerns of the banking sector in Poland, the Basel regulations, after a pe364
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to the transitional period resulting from the implementation schedule) [Waligóra
2015, pp. 202–219]. The idea of harmonizing prudential regulation to its widest possible extent at a global level, increasing the security of the banking sector and its clients,
taking countercyclical actions and the aim to avoid future shortcomings and threats
resulting from systemic risk factors and human error which contributed to the past
crisis, have become a priority at various levels for both supervisors and regulators.
The aim of the study is to present the genesis, characteristics and compare the
mechanisms functioning in both institutional protection systems. The research was
carried out on the basis of financial data and statutes made available by both IPSs.
The scientific value added of this article is the use of unpublished data, regulations
and statutes, which were made available for the purposes of this article directly from
both IPS operating in Poland.
To achieve the main goal of the study, the following research hypothesis (H1) was
formulated: “Cooperative banks belonging to IPS are characterized by higher values
of capital ratios (Tier 1 and Total)”.
The authors are also aware of the need to compare the mechanisms of domestic
IPS to the analogous systems operating in Western European countries, however, due
to editorial limitations, this comparison will not be presented in this article. This issue
is a very valuable scientific and cognitive area of research, on which the authors will
concentrate in subsequent studies.

Cooperative Banks and the Challenges of Basel III
The implementation of anti-crisis regulations in the conditions of the Polish economy sparked opposition in the cooperative banking sector. The principle of proportionality, as stated in the CRDIV preamble, has in practice proved not to be a generally
applicable rule. The idea of full harmonization of legal provisions and supervisory measures, the need to maintain the principle of comparability and the desire to guarantee equal competitive conditions, regardless of the legal status of entities covered by
the law, have forced even small local institutions such as cooperative banks to adapt
to the new regulations [Kasiewicz, Kurkliński, Szpringer 2013, pp. 5–8]. At the same
time, while writing this study, the Peter Simon report, which defines small banks, has
referred to the issue of limiting prudential standards for them. This proposal is to be
taken into account during the planned changes in the CRD IV / CRR package and is
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to relate to changes in reporting requirements, disclosures, remuneration policy and
long-term financial liquidity (NSFR). A detailed list of the planned changes has been
presented by Zygierewicz [2018, p. 4].
The magnitude of the regulations, their level of detail and the necessity of having highly qualified staff (in commercial banks replaced by experts from the compliance department) constituted more than proportional (in relation to commercial
banks) difficulties. Moreover, the problems of cooperative banks were compounded
by difficulties in meeting the requirements for new financial liquidity measures and
the updated definition of core funds, which excluded share funds from the group of
funds of the highest quality. Although the possibility of changing the cooperative
banking model for IPS has existed since 2006 [Trojanowicz 2012, pp. 10–12], the infeasibility of crediting deposits submitted by cooperative banks to an affiliating bank as
liquid assets, and the inability to recognize these deposits as a stable source of financing by affiliating banks (preventing the functioning of affiliating banks in practice)
has led to a discussion on reforming the cooperative banking system in Poland.
The amendment to the Act on the functioning of cooperative banks, their association, and affiliating banks passed in 2016, introduced a privilege enabling the change from the existing model of association to the institutional protection system. This
change, resulting from the adaptation of Polish law to EU regulations (Article 113 (7)
of the CRR), required the creation of a new association formula in which the participating entities (cooperative banks) are mutual guarantors of their liabilities [Tuteja
2017, pp. 123–130]. This structure, which is in fact one financial organism (banking
group), is based on creating a liquidity and solvency guarantee mechanism, creating
a common aid fund, developing mechanisms for risk control and management as
well as aggregating (consolidating) financial statements of entities participating in
the system [Kata 2016, pp. 131–138]. Closer links between cooperative banks as part
of the institutional protection system provide a safer cooperation system that functions properly in most countries of Western Europe. As Skowroński notes, IPS gives
the opportunity to create a fragmented system of a powerful banking group with
assets that place it in the group of top ten largest banks in Poland [2015, pp. 4–7].
The privilege of strengthening cooperation between cooperative banks, recommended (as opposed to an alternative form – integrated association) by the Polish
Financial Supervision Authority [Bąk 2015, pp. 1–4], enables the use of a number of
important preferences. The IPS Group, after obtaining the consent of the supervisor,
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participating in the institutional protection system have the option of using zero risk
weights in relation to mutual exposures, excluding equity exposures. The institutional protection system also allows affiliated institutions to jointly review risk measures, publish consolidated (or aggregated) financial statements, eliminate artificially
increased own funds and take over parts of apex operations by IPS. IPS is responsible
for the oversight of banks affiliated with the institutional protection system by the
Polish Financial Supervision Authority, which means this obligation is relinquished in
relation to associated cooperative banks. In the broad catalog of benefits resulting
from joining the Association’s protection system, the Polish Financial Supervision Authority also indicates, among others, a 20% reduction in the contribution to the PFSA
for public oversight, exemption from the prudential fee and a 50% reduction of the
annual fee to the Bank Guarantee Fund, or preparation of a uniform recovery plan at
the IPS level, which is a measurable benefit in the form of reducing administrative
costs [Komisja Nadzoru Finansowego 2016]. As observed by Kata, the accession of cooperative banks to the protection systems of the association may mean a reduction
of costs for them by integrating IT spheres, product areas, or joint monitoring of legal changes. As a result, cooperative banks, to some extent relieved of duties related
to monitoring changes of a regulatory nature and the necessity of their application,
have a better a chance of increasing sales revenues, acquiring new clients or participating in government programs. Creating a new structure in the form of IPS and
replacing the existing model will also eliminate the current conflict related to supervision on the line of cooperative banks and affiliating banks [Kata 2016, pp. 131–138].
However, certain requirements and costs are associated with the functioning and,
most importantly, establishment, of the institutional protection system, which in financial terms outweigh the benefits resulting from the reduction of contributions to
BFG and PFSA. Banks, associated under the IPS, are obliged to create and maintain an
additional guarantee fund, and to maintain a portfolio of liquid assets. These banks
also, declare the necessity of cooperation based on (amongst others) the standardization of business processes, submit to the rigor of supervision, monitoring and audit
on the basis of jointly developed and accepted principles and rules. Although for most
cooperative banks, these issues were not crucial, they were an argument in the heated
discussion regarding the opposition to the implementation of Basel III solutions and,
as a consequence, the establishment of a protection system for the association. The discussion also pointed out that national supervision pays too much attention to the issue of risk - its measurement, methodology and numerous restrictions in this respect,
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whilst forgetting about the efficiency of the bank’s operation, which in fact is also important from the point of view of operational safety [Szperlak 2012, p. 7].
The modeled system of institutional protection based on the existing affiliating
banks is the effect of dialogue between cooperative banks and the Financial Supervision Authority and constitutes a compromise between restrictions and limitations
resulting from legal regulations and the subjectivity of cooperative banks, their independence, local character and sovereignty [Szambelańczyk 2016]. However, some
banks have decided to resign from participation in the security system for associations, fearing that a more consolidated association formula will increase costs and
deteriorate efficiency, lead to a loss of sovereignty and the ability to make strategic
decisions independently, disrupt the local nature of cooperative banking and too
closely resemble cooperative banking with commercial banking. As Kata indicates,
the idealistic assumption concerning the model of the functioning of cooperative
banks, taking into account their cooperative character, has been transformed from
the very beginning of the transformation of the political system, with the goal of giving it fully marketable features [Kata 2014, pp. 88–94]. For many cooperative banks,
this direction differs from the desired business model, in which social goals would
outweigh economic goals. In addition, strengthening cooperation in the form of creating a common institutional protection system between banks is, in their opinion,
a far-reaching step towards commercialism. The group of cooperative banks that deliberately resigned from participation in IPS were also joined by those cooperative
banks, which despite their willingness to participate in the system failed to meet the
minimum criteria enabling them to join the system. Two affiliating banks, in agreement with the Financial Supervision Authority, adopted the principle of voluntary
participation of cooperative banks in the institutional protection system. Banks that
meet the conditions of liquidity and funds may exist outside the system (alone or
in an integrated association). At the same time, two institutional protection systems
(SGB and BPS), created at the end of 2015, will replace existing associations within 36
months (and thus until the end of 2018). As a result, the co-operative bank’s resignation from participation in the institutional protection system, in practice excludes the
bank from the association. The „alternative” for IPS, accepted by the provisions in the
form of an integrated association, in fact does not contain mechanisms limiting the
risk of the banks’ insolvency. This is a looser form of cooperation, which due to the higher risk of functioning does not give the participating banks the opportunity to take
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The Mechanisms of IPS Functioning in Poland
The main purpose of the established protection systems is to provide support in the
event of difficulties in maintaining liquidity or solvency problems of any bank that
is its participant. To this end, IPSs carry out extensive activities in the area of crisis
prevention through monitoring the risks of individual banks and the internal control
system. Associations approach these issues in a slightly different way, but they strive
to achieve the same goal.
In IPS BPS, the Bank’s Internal Banking Assessment System is used to assess the
risk, based on a score assessment of four basic areas, characterizing the bank’s operational safety, i.e. capital adequacy, asset quality, efficiency and liquidity [Czopur
2017b, pp. 8–9]. Each bank is assessed in these areas, and the scale of grades is set
from 1 to 6, where 1 is the highest rating. In December 2015, the total assessment of
cooperative banks owned by IPS BPS was 2.22, while at the end of June 2017, it was
already 2.00, showing improvement in the general condition of banks, their solvency
ratios. The scoring system has been supplemented with an early warning system and
a prevention system based on the assessment of the activities of each bank, in order
to obtain comprehensive information on their economic and financial situation.
Ensuring operational safety in IPS SGB, in addition to the assistance fund and minimum deposit, is based on three pillars, i.e. audit, monitoring and preventive actions
[Skowroński 2017, p.12].
Table 1. Ways of monitoring risk and the prevention in the Protection System for
Associations
IPS BPS
Internal Banking Assessment System –
score (from 1 to 6)
Early Warning System –individual analysis
of the financial condition of banks
System monitoring the fulfillment of
recovery programs and internal plans of
recovery

IPS SGB
Monitoring the situation of all banks
Prevention system
Audit assessments

Sources: Czopur 2017b, pp. 8–11; Skowroński 2017, pp. 12–15.

All banks are monitored, while those that require action are covered by the prevention system. An important supplement from the point of view of security are ongoing audits, which detect irregularities and shortcomings in individual banks. Both
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IPSs in addition to the mentioned activities also apply soft support in the form of cyclical workshops and training.

IPSs and the Banking Sector in Poland
The first IPS was created on November 23, 2015, through 191 Cooperative Banks belonging to the SGB Association and the Bank Associating – SGB Bank S.A. under the
name Institutional Protection System SGB. In 2016, another six cooperative banks
joined the Association1.The second is the BPS Association Protection System established on December 31, 2015, comprising 241 cooperative banks of the BPS association and Bank BPS SA2. Their establishment was the culmination of the implementation of EU legislation into cooperative banking3, and the main purpose is to protect
its members, in particular to guarantee their liquidity and solvency in order to avoid
bankruptcy.
The regulations allow cooperative banks to choose a different option to the ones
mentioned above, proceedings within an integrated association. Such a step has recently been taken by 56 cooperative banks, which have obtained the approval of the
Polish Financial Supervision Authority to establish a bank associating under the name
Polski Bank Apeksowy SA (Polish Apex Bank SA)4. Work on creating an institutional
protection system in cooperative banking continued whilst the EU regulations were
being prepared. Since the end of 2015, there has been a gradual development of the
IPS system, which has shown a growing number of participant banks and an increasing share of major volumes (Figure 1).

 ccording to KNF data at the end of September 2017, there were 197 cooperative banks of the SGB assoA
ciation in IPS SGB participants.
2
At the end of September 2017, there were 288 cooperative banks in IPS BPS.
3
The origin of the Protection Systems is the EU CRD IV Directive and the CRR Regulation, which were published in June 2013, although work on the creation of system of the institutional protection scheme (IPS) in
Polish cooperative banking continued during the preparation of EU regulations.
4
PFSA’s statement on granting permission to establish Polski Bank Apeksowy SA of November 21, 2017.
1
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Figure 1. IPS System Development in Poland

Source: Polish Financial Supervision Authority.

The objective of IPS is to protect the stability of cooperative banks and associates,
among others, through ongoing monitoring of business risk and prevention of threats. IPS is to strengthen the capital of the entire association and its participants and
ensure compliance with the liquidity standards under the CRR and CRD IV regulations
[Groszek, Radzikowski 2015, p. 15]. This is mutual guarantee of solvency and liquidity guaranteeing a joint control and risk management system within the association.
The consequence of this and statutory provisions are the assistance fund and the minimum deposit. Their task is to provide funds to finance the tasks of the protection
system in the field of financial aid for participants, aimed at improving their solvency
and preventing bankruptcy [Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r.]. The participants of both
systems are actively involved in collecting funds both under the assistance fund and
the minimum deposit. In IPS SGB, at the end of the third quarter of 2017, PLN 1.7 billion of deposit minimum and PLN 268.3 million were collected in the assistance fund,
while in BPS, PLN 4.7 billion and PLN 406.8 million respectively [Komisja Nadzoru Finansowego 2017b, pp. 19–20].
The main objective of the introduced changes was to increase the quality of own
funds of banks by strengthening Tier 1. According to regulations, Tier 1 capital is intended to cover current losses, while Tier 2 capital serves to satisfy creditors in the
event of bankruptcy [Koleśnik 2014, p. 15].
In a co-operative bank, Tier 1 core capital includes a participation fund, a resource fund, a reserve fund and a general banking risk fund, provided that the bank
has the possibility of unlimited and immediate use to cover losses or the risk [Capiga,
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Szustak, Szewczyk 2017, p. 95]. This type of capital dominates the capital structure of
cooperative banks. Along with the modification of the regulatory capital structure, limit values of coefficient levels were also introduced [Parlament Europejski 2013a, art.
92]. The CET 1 value was set at 4.5%, the consequence of these changes being a Tier 1
increase to 6%. However, the value of total capital ratio (Tier 1 and Tier 2) remained at
the current level of 8%.
In cooperative banks at the end of the third quarter of 2017, the total capital ratio
was 17.3% (compared to 17.1% in December 2016), while the Tier 1 ratio was 16.4%
(Figure 2). The value of capital ratios in the cooperative sector was lower than in the
commercial sector. In addition, a significantly better capital situation of BSs covered
by the protection system is observed.
Figure 2. Value of Capital Indicator

Source: Polish Financial Supervision Authority.

The increase was due to the distribution of profit for 2016 and the fact that banks
included the CET 1 funds in the entire share fund brought in by June 28, 2013. In September 2017, the vast majority of BSs met the criterion of the minimum initial capital.
The completed study allowed to confirm the H1 hypothesis, according to which
cooperative banks belonging to the IPS are characterized by higher values of capital
ratios (both Tier 1 and Total).
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Conclusions and Recommendations
The turmoil in the financial markets caused by the financial crisis changed the perspective as far as the security of banks and entire financial systems were concerned.
The aim of the Basel III regulations was to make the banking sector more resistant
to further crisis situations and to reduce shock absorption in the real economy. This
triggered a new approach to the issues of estimating regulatory capital in banks, including a wave of discussions about the validity and form of their introduction. The
issues presented in the article are important for the cooperative sector in Poland. The
purpose of the establishment of Institutional Protection Systems is to increase the security of the entire sector. However, not all banks have joined the IPS, some have decided to follow the path of an integrated association, characterized by greater freedom
in shaping rights and obligations. Current transformations will have a long-term impact on the shape and structure of the cooperative banks sector in Poland.
Implementation of work on new legal solutions triggered wide discussion on the
shape and mode of IPS functioning. In addition, during the work many advantages
were presented, but also the costs and consequences that the new solutions would
bring. More shortcomings were shown before determining the final shape of the system. The issue of limiting the autonomy of cooperative banks was raised most frequently [Piechocka-Kałużna 2017, pp. 275–277].
The aim of creating protection systems was to increase the financial security of
cooperative banks in Poland. The current operating principle increases the level of
confidence in BSs and enables conducting audits and preventive actions to improve
the safety of individual institutions and the entire system. The history of IPS seems to
be too short to make an unambiguous assessment. It is more important that the introduced regulations and new solutions are not only top-down, but that they strengthen the cooperative banking sector, increase its security and competitiveness, and
at the same time provide a new direction for changes in the functioning of cooperative banks in Poland.
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Abstract: Public spending and the management tools used as part of this process should
serve to increase the efficiency of the supply of public services to citizens. One of the
necessary elements as part of this process is creating the adequate methodology of
government programs. A proper approach, one based on broadly defined programming,
is an instrument that can increase the efficiency and effectiveness of tasks carried out
in the public sector. An approach based on management by objectives combined with
evaluation performed on various stages can bring major results. The article draws on
Polish experiences from both work done so far on performance budget and from other
instruments of contemporary public management.
Key words: government programmes, performance budget, efficiency, management

Introduction
Redistribution of public funds is one of the tools used to carry out an active socio-economic policy at the national and international level. Public spending and the
instruments used as part of this process have set their main goal to increase the efficiency of the supply of public services [Diener 1997] to citizens, accompanied by
sustainable economic growth. Based on research analyses and on practical experiences, the most universal and general paradigm of management by objectives is
determined, in support of achieving thus defined main goal. This instrument entails
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basic principles of good, rational and transparent planning and spending of public
funds, and of reporting the outcomes of their use, which principles should be backed by relevant institutional solutions. By creating clear principles, laying down a set
of key conditions for proper allocation of public funds, solid theoretical foundations
are ensured. This is a basis that needs to be developed and perfected while pursuing an active and open (inclusive) approach oriented to learning and adopting best
practices across all public spending activities. The use of this theoretical and practical
know-how helps achieve synergy by working out a set of not only theoretical but
also practical guidelines regarding the methodology of preparing, implementing and
optimising public spending systems.
Although public management is often seen as a background, almost exclusively with administrative concepts, not efficiency and effectiveness. In fact, public
management has a long tradition of research into the adequacy of instruments
used in fiscal policy – including, for example, how to justify income instruments
(i.e. benefits and principles of ability to pay) and how to promote vertical and horizontal capital charges [Brunori 2002, Musgrave, Musgrave 1989, Pechman, Reese
1980]. Reale and Primeri [2015] sum up the changes in public management due to
the deep modification of the state-citizens relationship and the transition from the
model based on control to the control model, in which the role of the state is more
nuanced. They claim that the most important changes in the main narrative of public management are implemented by NPM – network management and models
of New Public Order.
The article focuses on conducting an analysis of the functioning of one of the
core tools used to meet the criteria of good public financial management by objectives. In the context of this selected link of public management, an attempt was made
to identify useful mechanisms of spending reviews already carried out worldwide,
which should increase the effectiveness of this budget process in other countries and
thus help meet the demands of the paradigm of result-oriented budgeting, and, at
the same time, meet the demand of ensuring rational budget management at the
operational level [Komorowski 2012, p. 87].
Therefore, the objective of the article is to indicate main directions of development of public spending methodology, helping government programmes gain more
perfect and more uniform (consistent) methodological foundations which would
contribute to making them an increasingly effective management tool, and, at the
378
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cratic burden to public resources and to the potential of public administration. Public
policy management is related to how political elites and networks will work together
to create and manage public policy processes. Concepts presented, among others
by Marsh and Rhodes [1998], Börzel [1998], Klijn and Koppenjan [2010], Hanfa and
Scharpf [1978] are good examples of cooperation between communities and political networks. In turn, Peters [1998] examined the instruments of „meta-agencies” as
a way of confirming the political direction of activities under the multifaceted interest
of political networks.
It is sensible to use, for that purpose, analyses, papers and recommendations of
OECD, IMF, European Commission and World Bank, which conduct a yearly review
and evaluation of respective procedural and institutional solutions to increase the efficiency of government spending on public services. The article attempts to prove the
research question indicating that a proper methodology for developing multiannual
government programmes (the rules for their creation, implementation and evaluation) contributes to increased efficiency of their implementation and it can increase
the efficiency of public spending.
Throughout this article, elements of contemporary public management are deemed to include the following management processes already implemented (or being implemented currently) for the purpose of public sector management in Poland,
which have their origin in the solutions adopted in highly developed countries, including those borrowed from management methods practiced (originally and currently) in the private sector [Blondal 2003]. Among those elements, selected due to their
special impact on the prospects of streamlining the institution of government and
local government programme [Debets 2007].
In the context of the above catalogue, which is of special importance to further
discussions presented in the article, both mutual interrelations and the actual difference between performance and programme based budgeting must be emphasised
[De Jong 2008]. In addition, one can consider applying solutions similar to spending
reviews when it comes to the evaluation of multi-year programmes – in particular this
goes for mechanisms similar to the functional (hence pro-saving) type of spending
reviews (an example of which is the review of federal programmes in the USA, attached as an appendix to the budget resolution).
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Specificity of designing public service tasks in the form of
government programmes
In the contemporary world, decision-makers should engage in discussions on methods of efficient finance management towards realising the idea of a performing state [Postuła 2018, p. 258] in the context of carrying out public service tasks based on
objectives measured with adequate metrics. It is deemed that in Poland this applies,
first and foremost, to the institution of performance budget. In particular, it applies
to the budgeting methods (or methods that support budgeting) consisting in linking
task results to the planned state budget allocations. Such approach, highlighting the
supremacy of performance budget, would be justified due to the all-important role
resulting from the formalised functional intended use of this tool [Diamond 2003; Bouvier 2006]. This intended use was defined, right on the onset i.e. at the initial stage
when grounds for its introduction in Poland were in the making, in a manner to meet
the conditions of implementing the method referred to as performance budgeting
or performance-based budget. As a matter of fact, the leading role of performance
planning with regard to evaluating effectiveness and efficiency in the public sector
was established in the provisions of the Public Finance Act and in the implementing
measures contained in regulations of the Minister of Finance.
It can be pointed out that the reason why the theorists have shown thus far no
interest in this matter is that their attention has been, to some extent, focused on
more spectacular instruments of reforming the way public service task performance and financing is managed (performance budget, management control), partly
because this profound qualitative change in programme management occurred,
as a rule, spontaneously, gradually (over a long period) and without a centralised
“breakthrough” top-down initiative [Haber 2007]. Indeed, the fact that no national
“codified” methodology or methods were developed for establishing broadly defined government programmes was a further hindrance to starting such research.
Otherwise there would probably be a number of critical papers regarding this type
of document and, hence, the methodology of programming public service tasks in
Poland [Lubińska 2010].
Since Poland, as mentioned above, has, over the last ten years (especially after
joining the EU), seen a very dynamic and, notably, spontaneous development of the
process of Polish public administration applying advanced, modern programming of
380

public service tasks, the use of government programmes, especially multi-year pro-

Principles of Creating Government Programmes as a Basis of Their Efficiency – Polish Experiences

grammes, has been gradually spreading, developing and improving in methodological terms.
This clearly demonstrates – contrary to what is claimed by sceptics (also among
renowned international experts) – a consistent progress and strengthening of the
evaluation culture and thus the increasing pro-efficiency awareness of the Polish
public administration. It is a unique phenomenon as the current high advancement
level of the methodology of managing the performance of state tasks through programmes (not only multi-year ones) emerged, to a great extent, spontaneously in the
Polish government administration, by way of an evolution consisting in relying on
good practices, skills, knowledge and capacity building, and exchange of relevant
experiences, as well as thanks to the proper adaptation of elements of the methodology promoted by the European Commission in programming European funds,
and by using the universal principles of the theory of management [Shah 2007]. As
a matter of fact, no uniform standards have been developed, as a rule, in this respect,
in the form of detailed implementing measures or documents introducing general
methodological instructions (e.g. guidelines) regarding the way to structure/design
multi-year programmes and other government programmes.
Currently, as opposed to the situation of performance budget and management
control, no detailed legal regulations or methodological or methodical documents
(such as recommendations, guidelines, instructions, programme documents) exist
that would regulate in an overall, detailed and comprehensive manner, the functioning of public service task programming, using a systematised and optimum choice
of best practices in this area [Postuła 2018]. The only, very general principles, which
refer in most cases to designing multi-year programmes are the following:
1.

General provisions of the Public Finance Act regarding multi-year programmes, i.e. Article 136 of the Public Finance Act, which, in particular, refers to
investment programmes (it introduces the ability to incur liabilities to finance
programmes).

2.

The provisions of the same act with respect to the obligatory application of
objectives and metrics in the presentation of multi-year programmes in the
draft budget bill (and ultimately – in the budget bill itself ), as well as performance-based reporting for multi-year programmes, and, as a result, the
provision of the budget note of 13 June 2017 indicating the need to apply, in
that respect, objectives and metrics which are consistent with those set out
in the legal bases of respective multi-year programmes.
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3.

Legislative provisions that regulate the status of development programmes,
indicating the nature of those programmes in the context of their consistency with the objectives set out in the strategic documents governing the
development policy, as well as a duty to carry out an ex-post evaluation for
programmes with an overall cost-estimate exceeding PLN 300 million (this
threshold was raised in 2014 from PLN 100 million). At the same time, when
a development programme of such value is developed or changed, it is possible to refrain from preparing an evaluation report, “in particular, due to
the high degree of achievement of a public purpose and the scale of impact
on the economy and society”. It is worth emphasising here, which the theorists fail to take note of, that the provisions of the Development Policy Act
are not a default reason to establish multi-year programmes because while
each multi-year programme is a development programme, the opposite relationship is not true, i.e. not every development programme is a multi-year
programme.

It is beyond any doubt that what mattered most for extending the government
programme design methodology (and methods) to include the evaluation of the
performance measurement was imposing on budget holders the duty to present
multi-year programmes on a performance basis (by presenting goals and metrics
for a given programmes at the level of budget activities, as a rule). In practice, the
presentation of the planned outcomes and results achieved is synthetic in nature; it
indicates, in a representative manner, the main goal of the programmes and a metric
referring to the degree to which this goal has been achieved (hence, it is the most general measurement). Such a solution stems from the need for a cross-sectional, presentational form of the appendix to the budget law, in which this type of information
is contained, and from the nature of its recipient, who expects synthetic and clear
information in the form of a breakdown of basic results of a given intervention (public
opinion, members of parliament).
Meanwhile, when it comes to ordinary government programmes, the performance budgeting rules (the identification of goals and metrics, among others) are indirectly applicable if a given programme includes the entire activity covered by a measure,
which is the basic, lowest unit of performance-based classification (or in exceptional
cases, higher level units of performance budget classification, e.g. subtasks). Such
special situation could occur, for example, if a custom-designed measure is created
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order to ensure that expenditures allocated to this programme are clearly presented
as intended by the entity implementing the programme. However, such practice could not be a rule at present as what predominates in the current performance based
classification is the aspect of function and area (it involves activity having the same
intended purpose), while the programme-based presentation is secondary here. To
get a more comprehensive picture of the impact of a given programme on the socio-economic reality, and, thus, to enable its full, comprehensive evaluation taking account of the aspect of its effectiveness and efficiency, this sort of “performance-based”
(and thus presentational) synthetic measurement using the most general, principal
and representative indicators, metrics or measures should be supplemented with
a number of more detailed goals and metrics that describe, comprehensively and taking account of many aspects, the essence of the results obtained and their usually
inherently complex effect on the socio-economic reality.
The multi-year programme form is used as part of respective public policies with
a varying intensity and scale, and for activities of different character, which partly results from the specifics of the actions pursued as part of given areas of the state’s
activity [Boston, Martin, Pallot, Walsh 1996]. Multi-year programmes tend to include
fragments (often ones that are of very fundamental importance) rather than all of the
state activity (presented in a systematised manner).
It needs to be emphasised here that such procedural and legal origin of programmes could, to a great extent, determine their object. It is estimated that investment
programmes represent by far the most representative programme type in terms of
value and number (it is this programme type that is, first and foremost, addressed by
the provisions of Article 136 of the Public Finance Act on incurring long-term liabilities). As a consequence of implementing measures of the new Public Finance Act,
multi-year investment projects became programmes, which has set a new standard
in budget holders’ practices. Social or welfare programmes come second in terms of
value and number, though they represent a disproportionately low percentage of all
multi-year programmes.
At the same time, there are examples of the programme status being changed
from multi-year to “ordinary” programmes, due to practical experience and pragmatic
approach to the programme implementation process (as was the case, for example,
of the Programme combating domestic violence) and this demonstrates how fine, in
some cases, the line is between those two types of programmes (often the only determinant is whether a given programme has or has not been included in the appendix).
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Consequently, the multi-year programme system, especially when it comes to major social policy matters, is currently being extended to include programmes of high
social and economic importance for non-investment state activities. As mentioned in
the previous chapter of this article, in line with the legacy of informal methodology of
classically understood multi-year programmes, programmes adopted currently in the
“classical” form (i.e. on the basis of Article 136 of the Public Finance Act) also contain,
as a rule, modern solutions such as: advanced diagnosis – ex-ante evaluation (also based on SWOT analysis), well-organised inner sub-programme structure, set of targets
(general and specific), metrics measuring the degree of achievement of those goals
(measuring both general outcomes for the programme as a whole and specific outcomes), as well as a defined monitoring, reporting and evaluation system, precise substantive implementation schedules, and financing schedules with precisely defined
source of finance [Pakoński 2000]. Therefore, it can be hypothesised that the Polish
programme budgeting system is made up of two types of programmes established
in respective areas, regardless of the formal and legal base for establishing them; they
are both designed based on shared non-codified methodological and methodical
principles, which draw, to a varying extent, on the experience of the broad NPM arsenal, modern rules of result-based management as well as the legacy of national and
foreign good practices.
In the task arrangement, multiannual programs are generally shown under one
task scale of the expenditure arrangement. In justified cases, disposers may include
a given multiannual program as part of more than one task/subtask/action for a given multiannual program (taking into account the division of the program into areas
of the state’s activities, according to the characteristics of entities implementing a given part of the program), maintaining the program’s continuity principle task layout
in previous years. Some programs have therefore been demonstrated in more than
one task / subtraction/activity (e.g. a multi-annual program called the National Readership Development Program).
Since 2010, when new regulations have been prepared for the preparation of
multiannual programs, it is difficult to find any unambiguous tendency in their scope
(chart 1).
In the years 2010-2014, the reduction in the number of multi-annual programs
from 66 to 38 is observed, such a state does not entail lowering budget expenditures
for their implementation.
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Chart 1. Evolution of multi-year programmes in Poland in numbers

Source: Own study based on budget laws from 2010–2018.

The budget for 2018 provides for the implementation of 38 multi-year programmes, for which total budget expenditure of PLN 16,563 million is earmarked, representing only 4.1% of the total budgetary expenditure planned for this year. Hence,
this amount can be hardly considered impressive.
In 2019, 45 multi-year programmes will be implemented, for which total budget
expenditures in the amount of PLN 12,4490 million have been planned. PLN 347,881
million PLN from specific provisions, while PLN 12,097 million PLN from individual
budget parts
There is a tendency of increasing the number of programs with lower value, which
may indicate a tendency to switch to this type of public management.

Outline of selected elements of government programme
design methods
When speaking of programming public tasks in Poland, the article considers, in particular, the need for and the initial lines of analysis of the existing programme design
practices, taking account of their unquestionable advantages and their imperfections
or structural defects that still occur in some cases, or an overall assessment of their current utility for public administration implementing, monitoring, reporting and
even evaluating public tasks [Strąk 2012].
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The point of departure for further research should be analyses of the already existing good practices for establishing programmes in Poland, including, without limitation, analyses focusing on multi-year programmes. They should attempt to answer
the research question of to what extent the existing programme sets (as exemplified
by selected public policies) could be used to create, improve and develop programme-based budgets, which incorporate all the programmes with a performance-based
component (goals and metrics measuring the degree to which a goal is achieved and,
thus, the efficiency and effectiveness of task implementation) implemented so far (irrespective of their legal basis). Programme-based budgets structured this way would
include expenditure referring to measures that could become part of programmes, so,
by definition, these would be funds earmarked for goals of special importance, enabling, among other things, the implementation of government strategies, including
the accomplishment of priority goals, especially development goals. A proposal for
universal programme design methodology and methods, developed based on the
results of such studies, could contribute to strengthening the multi-year programme
design principles, which, despite their predominantly good methodological standard,
are currently not always fully established in a manner that is homogeneous across the
system (task categories differing in terms of their object, measures with different specifics and level of detail). One can also consider formulating these principles/models
in a way to encourage budget holders to establish multi-year programmes for areas of
public activity, which relate to investment projects, i.e. typical programmes relating to
the so-called soft or research-oriented measures (socially or welfare oriented).
It should be emphasised that multi-year programmes, being programmes of fundamental importance for implementing the state policy, should, beyond any doubt,
play a priority role in the government programme system, representing a strategic
instrument of government policy (and, at the same time, of budget policy). Consequently, they should, first and foremost, relate to the implementation of priority goals
and tasks, e.g. those directly intended to implement the development policy, which
are complex and have a multi-stage schedule (both material and financial one), while
the scale of their financing (assuming combination of many sources of finance, including extra-budgetary ones) should be also adequate for such type of undertakings.
Development, strategic and flagship programmes (as part of Action Plan for Responsible Development) could be anchored to horizontal multi-year programmes.
In such programming system, multi-year programmes could be supplemented
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asures, which are to a certain degree autonomous. Consideration could be also given
to conducting functional reviews of programmes (expenditure earmarked for those
programmes) consisting in their consolidation, merger and integration so that programmes with more narrow scope and lower priority could be incorporated into the
existing or newly created higher priority programmes, e.g. as their components. Such
reviews are used in the USA. This should be one of the tools developing efficiency of
multiannual government programmes implementation.
Like in the USA, one could consider creating corrective and prudential mechanisms
launched in the form of gradual, sequential executive procedures over subsequent
years, and, where yearly efficiency goals are not met, developing and then launching
corrective plans, and, last but not least, including mechanisms that safeguard against
unwarranted increase in funds (blocks) in view of a major and permanent lack of progress in achieving programme goals (or closing the programme as the last resort). Such
mechanisms would also allow using positive feedback on programme efficiency to obtain additional funds in the subsequent years of their implementation [Mielcarz 2012].
The highest Audit Office of the United Kingdom in the Spending Review report
presented a study on the improvement of strategic planning and management of the
public sector. It is based on a standard management cycle and contains conclusions
from personal experience and international good practices (figure 1) and can be used
in every country. In the Spending Review 2015 report, he points out the need for constant evolution and improvement of task-based planning of task budget goals.
Figure 1. Model of management and planning in the public sector

s

Source: National Audit Office [2015].
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Systematising the programme establishing methods and methodology (as well
as, for example, creating a central database for exchanging good practices in this respect) could provide major support for development policy implementation, help
improve methods of establishing new programmes as well as encourage choosing
programme as a public task performance method so that this form of performance-based budgeting should be applied to the broadest possible scope of activities and
finance of respective ministries, offices, but also extra-budgetary entities. In Poland,
it would be worth applying those methods to: programmes being part of EU operational programmes, multi-year programmes, other supplementary government programmes, e.g. those with a one-year or two-year rather than multiannual budgetary
planning horizon.
It is worth establishing systemic methodological solutions that would play the
role of a guidebook for those preparing, monitoring and evaluating this type of programmes. To that end, it would be useful to examine structural components of the
currently existing (or already closed) programmes based on initial analysis of documents representing the legal basis of those programmes. It would make sense to try
and develop a parallel model (or at least its theoretical assumptions) similar to the
one functioning in the United States, where government operational programmes
financed from the state budget would, at the same time, constitute the basic classification unit of the performance-based budget; such approach would not mean a suggestion to give up on the existing performance-based classification. Consequently,
it cannot be ruled out that in the future development of performance-based budgeting it might be advisable to consider returning to the systemic solutions developed
in the beginning of this reform. Those solutions drew on basic sources, which was
once due to the fact that the structure of the performance-based system mostly relied on programmes as it was more directly driven by budget holders responsible for
implementing respective programmes.
In keeping with Ockham’s razor principle, this type of perspective would free us
from the problem of choosing the model for additional prioritisation of expenditure
in budgetary planning as priority would be given to programmes/projects marked
as development-oriented, so expenditure prioritisation would not be necessary; it
would not consist in extracting, from the entire reservoir of expenditures, those earmarked to priority tasks but, instead, it would indicate, at the very beginning of the
analysis, the funds earmarked to priority programmes, making such funds a priority
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Conclusion
When summarising and elaborating on the above issues, it should be pointed out
that the planning and functioning of broadly defined government programmes required (and still requires) additional efforts oriented to further improving the quality of their design, and introducing system-wide enhancements and modernisations.
In addition to the aforementioned directions of search for the ways and methods to
improve and develop programme-based budgeting in Poland, one should consider,
in the future, addressing detailed problems and issues related to programme functioning, for example: the issue of adapting, on a system-wide and permanent basis,
the duration of programmes whose goals should result from the goals set out in
strategic documents, to the multi-year strategic planning horizon, including, without limitation, to the development strategy (multi-year programmes are development
programmes within the meaning of the Act of 6 December 2006 on the principles of
development policy). The argument in favour is that where these programmes would
exceed the strategic planning horizon, it would be impossible to establish whether
they will be compliant with government strategies in the future.
Irrespective of the problems, directions and conclusions outlined in the article
(answering a research question), what will have the ground-breaking, top-level and
binding importance for the development of programme and project design and management is, obviously, the detailed methodological solutions adopted for the purposes of the operational system used for development policy implementation. Regardless of those future solutions as part of the development management system,
and, thus, regardless of the operational method established for implementing the
Action Plan for Responsible Development (the development strategy of the Polish
government adopted by the government in 2016), it seems reasonable to embark
on new and continue the existing analyses and research in the field of optimising
the methods of designing and structuring broadly defined government programmes,
including development programmes, also taking account of the design approach,
which is a special focus of the above-mentioned top-level strategic document of the
development policy.
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Introduction
Payroll costs are one of the most important economic categories. Entrepreneurs are
aware that economic activity is impossible without the optimization of costs. However, not all burdens can be minimized or regulated in a similar way because of the
peculiar character of costs associated with human resources. And the point here is
not that wages are usually, especially in the services sector, a significant share in the
sum of total costs, but that labor costs concern people and are subject to many legal
regulations.
It is the changes in legal regulations that have inspired the authors to write of this
study [Kowalski 2017, p. 43]. A radical increase in the hourly minimum rate will have
a significant impact on the management of wage costs. As mentioned above, it is
particularly important in the services sector, hence it seems reasonable to analyze the
changes in the legal status and economic consequences of this phenomenon.
The aim of the article is therefore to analyze the increase in the costs of employees ‚and contractors’ remuneration in the years 2015–2018 and to simulate the optimization of employment costs in conditions of tightening legal regulations.
The study presents the impact of changes in the lowest national amounts on the
costs of remuneration and the lowest hourly rate for contracts of mandate. Particular
attention was paid to the increase in working hour rates in force until 2015 and changes in these rates in subsequent years. In the further part of the article, a simulation
was made allowing to compare the burdens and costs resulting from combining various forms of employment.
The research methods used to achieve the assumed goal are simulation and analysis of legal acts.

Theoretical aspects of discussed problem
Remuneration under a contract of employment is an indispensable element of an
employment relationship corresponding to the type of work [Pigulski et. al. 2016].
For many years, the most common form of employment was a contract of employment. Due to complex and dynamic changes, new forms of employment appeared
on the labor market. Employers conclude civil law contracts with employees or offer
394
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or self-employment is becoming more and more common. Research shows that 65%
of people working in untypical forms of employment perform work on the basis of
mandate contracts and 16% – on self-employment contracts [GUS 2014]. Employment contracts are still the largest number of contracts concluded. However, a significant percentage of people is self-employed, this group includes people who often
worked on a contract of employment with a given enterprise before [Bąk-Grabowska 2014].
The change in regulations from 2016 introduced the obligation to pay contributions for persons performing mandate contract work until the basis for insurance
contributions reaches the national minimum. The employer is obliged to determine
the basis for contributions and the determination of the total amount for the purpose of resolving the insurance coincidence is made in the order in which the contracts are concluded [Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych art.9 ust. 1a i 1b Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887 z p. zm]. When the sum of
contributions reaches the minimum wage from successive contracts, social insurance
contributions are paid voluntarily in accordance with the employee’s statement and
the only obligatory contribution is the health insurance contribution [Majkowski, Pigulski 2018].
The minimum wage is a basic guarantee protecting an employee from exploitation and discrimination [Wranty 2015], which unfortunately also constitutes an obstacle to fighting unemployment. It is the remuneration that a full-time employee
must receive. It should be determined at a level that will allow to satisfy basic needs.
On 1 January 2003, the minimum remuneration act came into force. This Law guaranteed an annual increase in the minimum wage. The amount of remuneration than an
employee is eligible for in each month cannot be lower than the minimum wage. If
the salary were to be lower than the national minimum in a given month, it should be
supplemented to the minimum value [Raczkowska 2007].
In January 2017, the amendment to the minimum remuneration act came into
force, the purpose of the Law is to limit the number of mandate contracts concluded
and to provide minimum wage to persons employed on such basis as well as to provide persons working under civil law contracts remuneration at a level at least equal to
those on employment contracts.
The Law guarantees a minimum rate per hour of work, which will apply to remuneration for both people working under mandate contract and those who run an individual business within the so-called self-employment scheme. The minimum hour-
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ly rate applies regardless of whether the contract will specify a monthly, weekly, daily
or hourly rate, there is an exclusion that applies to contracts where the remuneration
depends on the achieved result [Dąbrowska et al. 2017].
The above-mentioned regulations translate, unfortunately, not only into an increase in nominal wages, but also into the efficiency of management, therefore the
focus in the further part of the article is put on the impact of changes in the minimum
wage on the efficiency of management.

Recognition and presentation of individual contracts in
accounting books
Accounting policy and accounting books are the basic accounting systems of an enterprise. The principle of commensurability is one of the overarching principles of accounting and is significantly related to the costs of the entity [Klimas 2000, s. 707].
Each entity has to keep accounting in order to comply with the law. The Accounting Act sets out the accounting principles. The company’s accountancy is designed
to develop and provide reliable and trustworthy information that will fairly present
the property and financial position of the entity, and thus its financial result. This allows to evaluate the company’s operations, its control, so that it is possible to make
important decisions [Kaczurak-Kozak 2011]. Each company should have an accounting policy developed in such a way that, in addition to compliance with the law, it
takes into account the specificity of the entity’s activities.
The company’s accounting books include all costs that are related to its revenues and which relate to a given financial year. The moment of wages payment is not
important, it is important what period it applies to [Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości art.6 ust.1 Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591].
The following payroll costs are recognized in the books of a given entity:
•

gross salary,

•

employer’s social insurance contributions,

•

Labor Fund,

•

Guaranteed Employee Benefits Fund (FGŚP).

There are two basic types of remuneration:
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•

remuneration from the employment contract,

•

remuneration from civil law contracts.
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Remuneration for employment contracts is valued on the basis of the time factor
and the work effect [Świderska 2017, p. 60]. The accounting books present remuneration from employment contracts and civil law contracts on identical principles, according to the principle of accrual roles in the costs of the month to which they relate.
Salaries are a cost in the period they refer to.
The remuneration regarding self-employment contracts in the services sector is
recognized in the accounts in accordance with the time of service completion, which
should be confirmed by the invoice by the service recipient. In this case, the moment
of payment for the invoice is of no significance.
Presentation of individual contracts in the books depends on the adopted accounting policy of the given entity. In general, the costs of remuneration and insurance
deposits financed by the employer are included in the costs of basic operating activity. The calculated remuneration is presented on the payroll accounts, in general
they are the accounts of the 40-4 group or the relevant group 5, employer’s contribution costs i.e. social insurance, the Labor Fund and the Guaranteed Employee Benefits
Fund, recorded on 40-5 accounts or the corresponding account in the group 5.
Basic payrolls and other remuneration related to employment benefits are recorded on payroll accounts. In order to extract accounting events, analytical accounting
should be carried out, assuming a division into remuneration under an employment
relationship and those concerning civil law contracts, because often costs are involved which in a given period do not constitute costs.

The moment of recognition of remuneration in tax costs
Remuneration for employment contracts and civil law contracts becomes tax deductible in the month in which the performance of an employment contract or a contract of mandate was executed. The condition for qualifying the remuneration for tax
costs is to pay or leave remuneration at the payment disposal in terms specified in
the labor code for employment contracts, and for contracts of mandate, on the payment date [Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
art. 22 ust.6ba i art.23 ust.1 pkt. 55, Dz. U. z 1991 r. nr 80 poz. 350 tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 200 oraz Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art.15 ust.4g i art.16 ust.1 pkt 57, Dz. U. z 1992 r. nr 21 poz. 86 tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2343].
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Labor law provisions stipulate that pay from employment should be paid at least
once a month on a fixed and agreed date [Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
art. 85 Dz. U. z 2018 r. poz. 108].
This period must be clearly defined and indicated in the regulations, and in the case
when the enterprise is not obliged to have such regulations – directly in the contract
of employment or additional appendix to this contract [Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, art.1041 § 1 pkt 5 i art. 29 § 3 Dz. U. z 2018 r. poz. 108].
The remuneration for work cannot be paid later than within the first ten days
of the following month [Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, art.85 § 2 Dz. U.
z 2018 r. poz. 108]. This regulation implies that the failure to pay by the tenth day of
the following month will result in the fact that this expenditure cannot be considered
a tax deductible cost. The option to pay by the tenth day can be used when the contract of employment or other appendix to the contract will include such a clause. If
not, there remains the obligation to pay by the end of the month in which the work
was performed and only payment by this date will allow this expenditure to be included in tax costs.
On the other hand, the costs related to the Social Insurance Institution (ZUS) of
the employer / mandator may constitute a cost in the month for which payment was
made, provided that it is paid by the 15th day of the following month in accordance
with the applicable regulations for paying social security contributions. Lack of payment within this period will result in the lack of the possibility of including it in tax
costs, it will become the cost in the month in which the payment will be made.
ZUS contributions for persons providing services on the basis of self-employment
constitute a cost when it is incurred. A person running a business activity who does
not employ employees is obliged to pay the contributions by the tenth day of the
month following the month for which the contributions are due.

Remuneration and mandate contract costs
Remuneration under the mandate contract has undergone significant modifications
over the past three years [Chłond 2018, p. 4]. Until 2017, not every contract had to
be paid for. The parties to the contract were free to determine the date of payment
of remuneration. Everything has changed since 2017, when the minimum rate for
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changed. Since 2017, it should be made at least once a month, but this applies only
to contracts concluded at the lowest domestic pay rate.
The cost of the mandate contract is the gross cost of the agreed remuneration
and employer’s social security contributions. Until the end of 2016, there was no fixed
minimum rate for work on the mandate contract. From 2017, the minimum hourly
rate applies, which significantly increased the costs of the contract of mandate. Before 2017, companies employing mandatees could set rates with them, but they did
not have to set hourly rates and could accept the value of the entire contract and,
regardless of the number of hours worked, settle a fixed value with the mandatee.
Due to the change of regulations in 2017, the rate per hour of work could not be lower than PLN 13.00 gross per hour of work [Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 roku Dz. U. z roku 2017 poz. 847], even if fixed
value of the entire remuneration was fixed. This rate, taking into account the number
of hours needed to complete the order, could not be less than the minimum rate per
hour worked. The table below (see Table 1) contains a summary of minimum rates per
hour and the cost of the employer per hour of work in 2015–2018.
Table 1. Minimal hourly rate and total cost of the employer per hour
year

minimum hourly rate

total cost of the employer

2015

no statutory minimum rate

gross amount plus employer’s ZUS

2016

no statutory minimum rate

gross amount plus employer’s ZUS

2017

13.00

15.68

2018

13.70

16.52

Source: Authors’ study.

The tables below, in turn, present social security contributions charged to the
mandatee and the mandator. The second table (see Table 2) presents ZUS contributions with sickness insurance, contributions without sickness insurance are presented
in the third table (see Table 3).
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Table 2. Percentage breakdown of ZUS contributions of the mandatee with sickness insurance and mandator
insurance

contributions charged to the
mandatee with voluntary
sickness insurance

contributions charged to the
mandator

pension

9.76%

9.76%

disability

1.50%

6.50%

sickness

2.45%

-

accident

-

1.80%

Labor Fund

-

2.45%

FGŚP

-

0.10%

Total cost

13.71%

20.61%

Source: www.zus.pl.

The mandatee may voluntarily take advantage of this insurance, this entails the
payment of his remuneration by 2.45% of the contribution basis, but gives him guarantees of benefits from ZUS in the event of incapacity to work:
•

sickness benefit,

•

maternity allowance,

•

care allowance,

•

rehabilitation benefit.

Table 3. Percentage breakdown of ZUS contributions of the mandatee without
sickness insurance and the mandator
insurance

pension
pension
sickness
accident
Labor Fund
FGŚP
Total cost
Source: www.zus.pl.

400

contributions charged to
the mandatee without
voluntary sickness
insurance
9.76%
1.50%

contributions charged to
the mandator

-

-

11.26%

9.76%
6.50%
1.80%
2.45%
0.10%
20.61%
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The above benefits can be obtained only after the so-called period of waiting,
i.e. an uninterrupted period of being covered by sickness insurance. This period is 90
days. Only in the case of maternity allowance this waiting period does not apply, the
allowance is due from the first day of being covered by sickness insurance.
The costs related to the payment of these benefits are not charged to the mandator, ZUS pays the benefits starting from the first day.

Remuneration and costs of the contract for the provision
of services within the business activity
The remuneration related to services provided as part of business activity depends,
of course, on the agreements between the parties, while as of 2017, the minimum
hourly rate for a person running a business was introduced, which is exactly the same
as in the contract of mandate. The minimum rate does not have to be paid to the entrepreneur, i.e. a natural person running a sole proprietorship, if they employ workers
or mandatees. Employment as part of a business activity is a popular way to reduce
costs, this form is called self-employment.
If the entrepreneur starts a business, they are entitled to preferential ZUS rates.
This does not apply to persons who would provide services to their former employer,
and the services provided by them would be the same as those provided under a previous employment contract. The grace period is 5 years in this case.
Costs related to employment as part of a business (self-employment) depend on
many factors. Certainly ZUS contributions are a big burden when running a business.
For the first two years a person running a business can take advantage of preferential
social security contributions.
The tables present the applicable rates of preferential rates (see Table 5) and full
ZUS rates (see Table 4) in the last five years respectively.
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Table 4. Table of regular social security contributions in years 2014–2018
year

social insuransocial
ce without
insurance with
voluntary
voluntary
sickness
sickness
insurance
insurance

health
insurance
9%

health
insurance
7,75%

Labor
Fund

2014

716.99

661.92

270.40

232.85

55.07

2015

754.67 / 757.76

696.47 / 699.56

279.41

240.60

58.20

2016

772.96

713.35

288.95

248.82

59.61

2017

812.61

749.94

297.28

255.99

62.67

2018

846.91

781.60

319.94

275.51

65.31

Source: https://zus.pox.pl/zus_skladki_historyczne.htm.

Table 5. Table of preferential social security contributions in years 2014–2018
year

social insusocial insurance with volun- rance without
tary sickness voluntary sickness insurance
insurance

2014

160.78

148.43

health
insurance
9%

health
insurance
7,75%

Labor
Fund

270.40

232.85

0.00

2015

166.79 / 167.47

153.93 / 154.61

279.41

240.60

0.00

2016

176.33

162.73

288.95

248.82

0.00

2017

190.62

175.92

297.28

255.99

0.00

2018

200.16

184.72

319.94

275.51

0.00

Source: https://zus.pox.pl/zus_skladki_historyczne.htm.

Another cost that applies to the person running the business, and does not burden the employee or mandatee, is the cost of accounting. Unfortunately, at the time
of changes and requirements imposed on the persons running the business, the majority of people entrust it to professionals. Of course, when operating for one employer, these costs are not large, but they should be budgeted. A positive aspect of
running a business is the ability to settle costs that an employee or mandatee would
not be able to deduct from income. These costs may include a computer, telephone,
office equipment, car and related costs. If the activity is registered and conducted at
home, one can assign part of the costs for rent or utilities. Assigning the cost of an
apartment always involves the risk of proving what part of the apartment was alloca402

ted to perform the activity. It all depends on the current interpretations of tax offices
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and although the regulations do not change here, the interpretations of different offices vary. Certainly, it should be remembered that the cost incurred must be related to
the revenue earned and one should be able to demonstrate and prove the relationship in the event of an audit.

5. Costs of remuneration for employment in two different
companies in the years 2015–2018 – simulation
5.1 Costs of remuneration under the contract of employment and mandate contract in 2015–2018 while being employed in two different companies in particular years
The costs related to the employment contract are the highest costs associated with
the remuneration. The employee’s salary is the cost which consists of:
•

gross remuneration of the employee, which consists of:
•

net remuneration,

•

personal income tax, which is 18% or 32% less 7.75% health insurance
contributions calculated on the gross salary less the employee’s ZUS
contributions,

•

health insurance, which is 9% of gross salary reduced by social security
contributions of the employee,

•

•

•

social insurance in the part concerning the employee, which consists of:
•

pension insurance 9.76%

•

disability insurance 1.5%

•

sickness insurance 2.45%

social insurance in the part concerning the employer, which consists of:
•

pension insurance 9.76%

•

disability insurance 6.5%

•

accident insurance in the amount of 0.97% in the discussed company

Guaranteed Employee Benefits Fund (FGŚP), which is 0.10% of the gross remuneration of the employee,

•

Labor Fund 2.45% of the gross remuneration.

The employment contract generates also additional costs related to holiday pay
and sick pay. In companies where work is provided on an hourly basis and in the case
of employee’s leave, the work cannot be spread out to other employees, there is an
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additional cost related to employing an additional person. The situation is the same
in the case of the illness of such an employee, where the employer must pay remuneration for sickness in the amount of 80% or 100% of the remuneration or its average
in accordance with the applicable regulations for 33 days of the year, no social insurance contributions are paid on sick pay.
The following calculations are based on the assumption of a contractual net hour
for an employee / mandatee in the amount permitted by law. The wages on which
the calculations are based relate to industries in which employees / mandatees are
employed at the lowest domestic rate level.
In 2015, the net rate applied in these companies for an hour of work was from PLN
5.00 to PLN 7.00, in 2016 the rates applied were similar to 2015, but due to the change in regulations, the charges related to social insurance contributions increased significantly. From 2017, the minimum rate for the mandatee’s work hour was defined.
When recruiting under the employment contract at the lowest national rate level in
the companies that were used to develop these calculations, no social security contributions were paid for persons employed in the other company under the mandate
contract. The net remuneration in 2015 and 2016 was presented with the average
value on the market of PLN 6.00, while in 2017, due to the change in regulations, the
net value from the contract at the lowest national level was PLN 10.97 per hour, and
in 2018 – PLN 11.56.
The table below (see Table 6) presents the minimum wage and the gross and net
hourly rate at the employment contract and the total cost incurred by the employer
at the assumed working time of 168 hours per month.
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1 750.00

1 850.00

2 000.00

2 100.00

2015

2016

2017

2018

Sources: Authors’ study.

gross employment contract

year

2 515.38

2 395.60

2 215.93

2 096.15

total cost of the
employer

1 530.00

1 459.48

1 355.69

1 286.17

net remuneration

12.50

11.90

11.01

10.42

gross per 1 hour
at 168 hours
a month

Table 6. The minimum gross remuneration from the employment contract and the total cost

14.97

14.26

13.19

12.48

total cost per 1
hour at 168 hours
a month

9.11

8.69

8.07

7.66

net per 1 hour
at 168 hours
a month
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The table below (see Table 7) presents the hourly rate for a mandate contract for
a person subject only to health insurance, assuming that the first contract for a person working in a second company under contract was an employment contract at
least for the lowest national rate.
Table 7. Minimum gross salary for 1 hour at the contract of mandate and total cost
for a contract subject only to health insurance
year

Mandate
contract,
gross 1 hour

total cost of the employer per 1 hour

net remuneration
per 1 hour

2015

7.11

7.11

6.00

2016

7.11

7.11

6.00

2017

13.00

13.00

10.97

2018

13.70

13.70

11.56

Sources: Authors’ study.

In turn, the table below (see Table 8) presents the cost of the mandatee with the
assumption of a total work of 190 hours in the month, of which 168 were worked on
a contract of employment, and the remaining 22 hours on the mandate contract with
health insurance only.
Table 8. Remaining cost of remuneration from the second contract
year

total cost of net remuneration number
gross cost
the mandate
of hours
with
assumed
190 hours of
work

net for 1
hour

2015

156.49

156.49

132.00

22

6.00

2016

156.49

156.49

132.00

22

6.00

2017

286.00

286.00

241.24

22

10.97

2018

301.40

301.40

254.23

22

11.56

Sources: Authors’ study.

Assuming that the number of hours worked out jointly by the employee working
additionally on the mandate contract, where the total number of hours worked per
month is 190, the total cost of such person from two contracts is as follows in indivi406

dual years (see Table 9).
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Table 9. Total cost of work on two contracts in individual years
Year

total cost of net remuneration number of
gross cost
hours
with assumed the mandate
190 hours of
work

net for 1
hour

2015

1 906.49

2 252.64

1 418.17

190.00

7.46

2016

2 006.49

2 372.42

1 487.69

190.00

7.83

2017

2 286.00

2 681.60

1 700.72

190.00

8.95

2018

2 401.40

2 816.78

1 784.23

190.00

9.39

Sources: Authors’ study.

5.2 Costs of remuneration under the mandate contract in 2015–2018 while being employed in two different companies
The costs associated with the mandate contracts have changed very much over the
last few years. There was a significant increase in costs, including the following:
in 2016, the minimum rate was introduced, to which social insurance contributions should be paid,
from 2017, the minimum remuneration rate for one hour of work on the mandate
contract was adopted.
The following table (see Table 10) presents the gross value of contracts up to the
amount of which the obligation to pay mandatees’ social security contributions was
required. In 2015, there was no minimum value, also companies often used the lowest possible contribution rate for the first contract.
Table 10. The minimum gross remuneration from the contract of mandate with the
obligation to pay social security contributions and the total cost of the employer
year

gross contract of
mandate with
obligatory
insurance

total cost
of the employer

net
remuneration

number of
hours

net for 1
hour

2015

80.16

96.02

60.00

10

6.00

2016

1 850.00

2 215.93

1 385.20

231

6.00

2017

2 000.00

2 395.60

1 497.16

154

9.73

2018

2 100.00

2 515.38

1 571.90

153

10.25

Sources: Authors’ study.
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In the table above, the rate for one hour of work in force at that time was assumed
and the value for 10 hours of work was assumed for insurance purposes. In 2016, the
applicable net rate was at a similar level, but the national minimum for obligatory
social insurances was already in force, also with the assumption of the minimum national pay rate, the number of hours to be worked out was very high. In 2017 and
2018 values for the applicable minimum insurance and minimum rates per hour of
work were presented.
For employers, the cost of employment has increased significantly since 2016, the
costs binding in individual years for the second contract were presented in the table
below (see Table 11), assuming the total hours of the mandatee in a month on two
contracts of 190 hours and the number of hours worked in the first contract, in the
table above (Table 10).
Table 11. Remaining remuneration cost from the second contract
year

remaining
number of hours
till 190 gross

total cost
of the
employer

net
remuneration

number of
hours

net for 1
hour

2015

1 280.38

1 280.38

1 080.00

180

6.00

2016

0.00

0.00

0.00

0

0.00

2017

420.00

420.00

354.30

36

9.73

2018

450.00

450.00

379.61

37

10.25

Sources: Authors’ study.

The next table (see Table 12) shows the total cost of the mandatee in individual years, when working on two contracts assuming 190 hours of mandatee’s work in
a month.
Table 12. Total cost of work on two contracts in individual years
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year

gross cost
assuming 190
hours of work

total cost
of the
mandate

net
remuneration

number of
hours

net for 1
hour

2015

1 360.54

1 376.40

1 140.00

190.00

6.00

2016

1 523.00

1 824.25

1 140.00

190.00

6.00

2017

2 420.00

2 815.60

1 851.46

190.00

9.73

2018

2 550.00

2 965.38

1 951.50

190.00

10.25

Sources: Authors’ study.
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5.3. Costs related to the contract for the provision of services in 2015–2018, with
ZUS on preferential and standard terms in relation to employment under a contract of employment
The basic cost related to running a business based on self-employment is ZUS. Self-employment is particularly beneficial for people with high earnings, and these contracts are rarely concluded with people earning at the lowest national level. Of course, if all precautions related to the employment of such a person are preserved, and
it should be especially considered that the authorities do not recognize such a relation as an employment contract, such employment is convenient for the employer
and often leads to a significant reduction in labor costs. In turn, a person employed
under a contract for the provision of services has the opportunity to obtain higher
net earnings.
The table below (see Table 13) presents the costs of the service provision contract
in 2015–2018, with ZUS on preferential terms in relation to employment under a contract of employment. The table shows the value of possible costs related to self-employment on the assumption that their net value on the invoice corresponds to the
total gross cost when hiring on a contract of employment and presenting the value
that would be left for the self-employed after deducting ZUS costs and taxes.
Table 13. Costs with preferential ZUS and the values left for the self-employed
year

net value
on the
invoice

preferential
ZUS cost

health
insurance

tax

amount remaining
after deducting tax
and insurance costs

from
04/2015

2 096.15

166.79

279.41

107.00

1 542.95

2016

2 215.93

176.33

288.95

119.00

1 631.65

2017

2 395.60

190.62

297.28

141.00

1 766.70

2018

2 515.38

200.16

319.94

141.00

1 854.28

Sources: Authors’ study.

In turn, for comparison, the next table (see Table 14) presents the costs for the
service provision contract in 2015, 2016, 2017 and 2018, with ZUS on standard terms
in relation to employment under a contract of employment.
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Table 14. Costs with regular ZUS and the values left for the self-employed
year

net value
on the
invoice

ZUS cost

health
insurance

tax

amount remaining
after deducting tax
and insurance costs

od
04/2015

2 096.15

812.87

279.41

0.00

1 003.87

2016

2 215.93

832.57

288.95

0.00

1 094.41

2017

2 395.60

875.28

297.28

18.00

1 205.04

2018

2 515.38

912.32

297.28

13.00

1 292.78

Sources: authors’ study.

With ZUS rates on standard terms for people running a business, the amount that
remains after deducting all costs is much lower than in the case of an employment
contract.

Conclusions and discussion
There is no doubt that legal regulations are necessary and often, thanks to their application, economic activity can be improved. However, from the literature above, it
appears that the implementation of minimum rates is more than just a regulation,
because it directly dictates specific rates and does not give the employer the opportunity to optimize costs. In addition, the change in the labor market situation has additionally stiffened and increased labor costs.
From the calculations and examples presented above, it can be concluded that:
•

Until 2016, the minimum hourly rate under the mandate contract did not
apply,

•

The minimum rate introduced since 2017 has significantly increased labor
costs,

•

High labor costs and the multiple components of these costs make the management process difficult in this area,

•

For entrepreneur, the amount remaining after deducting all costs is definitely
lower than in the employment contract for standard ZUS conditions,

•
410

The stiffening of the law negatively affects the competitive possibilities of
companies.
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The changes in legal acts and the economic policy of the government resulted in
many adverse changes in the services sector, including in particular:
•

Setting a minimum hourly rate and entering the record of working hours resulted in the equalization of these rates. This translated into the growth of
illegal employment.

•

The increase in labor costs caused a drop in demand for some services, eg
security services, where many companies replace labor force with electronic
systems.

•

A negative impact on the efficiency of management in the services sector
was also the introduction of a ban on Sunday trading, which caused a significant drop in revenues in the service sector.

The above-mentioned calculations and analyzes of legal acts clearly show that
there was a significant increase in labor costs as well as a reduction in management
efficiency by reducing revenues. On this basis, it can be concluded that the hypothesis in the introduction was positively verified.
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Wstęp
W dobie przemian demograficznych i potrzeby racjonalizacji wydatków publicznych,
w europejskiej polityce społecznej upowszechnia się podejście aktywizacyjne.
W poszczególnych krajach Unii Europejskiej występuje znaczne zróżnicowanie
modelu aktywnej polityki rynku pracy. Związane jest to zarówno z poziomem wydatków przeznaczanych na jej realizację, jak i rozwiązaniami systemowymi w zakresie
polityki społecznej i gospodarczej [Rollnik-Sadowska 2015a, ss. 80–81; Rollnik-Sadowska 2015b, ss. 38–51].
W Polsce wdrażana jest coraz szersza oferta instrumentów rynku pracy wzorujących się na praktykach Europy Zachodniej. Jednocześnie, funkcjonujące rozwiązania
systemowe niejednokrotnie demotywują do uczestnictwa w aktywnej polityce rynku
pracy.
W sytuacji istnienia szerokiej oferty instrumentów rynku pracy, przy jednoczesnym oddziaływaniu systemu socjalnego zniechęcającego potencjalnych beneficjentów do korzystania ze wsparcia i w efekcie podjęcia zatrudnienia, w znacznym
stopniu marnotrawione są środki publiczne. Taka sytuacja występuje szczególnie
w przypadku osób, które posiadają mniejszy potencjał zatrudnieniowy – w kontekście wieku, sytuacji rodzinnej, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, czy kompetencji. Należą do nich młode osoby z kategorii NEET (not in employment, education or
training), które nie pracują, nie kształcą się i nie uczestniczą w szkoleniach.
Głównym celem opracowania była identyfikacja barier realizacji aktywnej polityki
rynku pracy wobec osób NEET. Poddano analizie jeden z regionalnych rynków pracy
zlokalizowany w województwie podlaskim. Na Podlasiu występuje małe nasycenie
przedsiębiorstw1, a w związku z tym niski potencjał popytu na pracę. Z drugiej strony, region odznacza się relatywnie niskim wskaźnikiem NEET2. Podlaskie w 2015 roku
znalazło się na pierwszym miejscu wśród szesnastu województw z najniższym poziomem wskaźnika NEET dla osób w wieku 15–24 lata (8,4%) [Eurostat 2016].
W publikacji, poza analizą literatury przedmiotu, wykorzystano wybrane wyniki
badań pierwotnych przeprowadzonych w 2016 roku w ramach projektu realizowa 2014 roku podmioty gospodarki narodowej w rejestrach REGON województwa podlaskiego stanowiły
W
zaledwie 2,4% wszystkich krajowych podmiotów i (wraz z miernikiem dla województwa opolskiego) był to
najniższy poziom wśród wszystkich województw [Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2015,
s. 65].
2
Zgodnie z definicją Eurostatu, wskaźnik NEET oznacza udział populacji osób młodych, które nie pracują, nie
uczą się i nie kształcą w relacji do całej populacji w danym wieku.
1
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nego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w partnerstwie z Politechniką
Białostocką pt. „Podlaskie otwarte na młodych”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
W realizowanym badaniu założono, że osoby młode należące do kategorii NEET
to osoby w wieku od 15 do 29 lat, które nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo) nie kształcą się, ani się nie szkolą i w ciągu ostatnich 12 miesięcy łącznie
przynajmniej przez 6 miesięcy przebywały poza rynkiem pracy i systemami kształcenia i szkolenia [Kobylińska i in. 2016, s. 9]. Powyższą definicję zastosowano również
w niniejszej publikacji w celu określenia osób młodych z kategorii NEET.

Aktywna polityka rynku pracy – zagadnienia teoretyczne
Stopniowe obniżanie się poziomu bezrobocia i występujący niedobór zasobów
pracy powodują zmianę priorytetów polityki rynku pracy. Istotne jest ograniczenie
poziomu bierności zawodowej i zwiększenie wydajności pracy. Polityka makroekonomiczna w tym zakresie jest postrzegana jako mało skuteczna, a ponadto istnieją
zasadnicze trudności realizacji reform strukturalnych rynku pracy [Kwiatkowski 2002,
ss. 335–356]. Badacze i praktycy polityki rynku pracy coraz większą wagę przykładają
do analizy programów skierowanych do podaży pracy, aktywnej polityki rynku pracy (APRP). Nie tworzy ona nowych miejsc pracy o konkurencyjnym i długotrwałym
charakterze [Kryńska i in. 1998], a jest ukierunkowana na aktywizację różnych grup
zasobów pracy. Pojęcie aktywnej polityki rynku pracy jest niedoprecyzowane, gdyż
w literaturze przedmiotu funkcjonują zarówno wąskie ujęcia tego zagadnienia, które
sprowadzają rolę APRP do wsparcia osób bezrobotnych, ale także ujęcia szerokie, które upatrują roli APRP zarówno w obszarze działań aktywizacyjnych skierowanych wobec zasobu siły roboczej (osób bezrobotnych, pracujących, a także pracujących lecz
zagrożonych zwolnieniami), jak i osób biernych zawodowo [Nagel, Smandek 2010,
s. 44]. APRP posiada także wymiar makroekonomiczny, gdyż odgrywa znaczącą rolę
w postulowanym, na poziomie europejskim, zwiększeniu elastyczności rynków pracy
[Destefanis, Mastromatteo 2010; Betcherman i in. 2004].
APRP może być skierowana do różnych grup odbiorców, odznaczających się
często odmiennymi postawami wobec pracy oraz potrzebami w zakresie aktywności
zawodowej, a w związku z tym realizuje zróżnicowane cele. Można do nich, między
innymi, zaliczyć: aktywizację zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
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zmniejszenie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy, podnoszenie produkcyjności siły roboczej, oddziaływanie na wielkość zatrudnienia i bezrobocia, weryfikację
gotowości bezrobotnych do pracy [Kwiatkowski 2002, ss. 301–302].
Cele APRP są osiągane poprzez wykorzystanie instrumentów rynku pracy, które
według klasyfikacji Eurostat można podzielić na następujące kategorie:
•

usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe – kategoria 1),

•

szkolenia zawodowe (kategoria 2),

•

rotacja pracy i podział pracy (kategoria 3),

•

zachęty zatrudnieniowe (kategoria 4),

•

zatrudnienie subsydiowane (kategoria 5) i bezpośrednie tworzenie miejsc
pracy (kategoria 6),

•

wspieranie podejmowania działalności gospodarczej (kategoria 7).

Skuteczna realizacja instrumentów rynku pracy zapewnia utrzymanie poziomu
efektywnej podaży pracy, gotowej do produkcyjnego wykorzystania przez popyt
na pracę. Natomiast podtrzymanie efektywnej podaży pracy wzmaga konkurencję
o miejsca pracy, co hamuje presję na wzrost płac [Jackman 1992].
Opracowanie modelu efektywnej APRP i uzyskanie zakładanej skuteczności stanowi znaczne wyzwanie dla polityki publicznej. Szczególnie w przypadku osób biernych zawodowo, czy młodych z kategorii NEET, istniejące rozwiązania systemowe
niejednokrotnie utrudniają wykorzystanie instrumentów rynku pracy i osiągnięcie
celów APRP.

2. Metodyka badawcza
W celu pogłębienia tematyki dotyczącej APRP wobec osób z kategorii NEET, w publikacji przedstawiono wyniki badań pierwotnych, zrealizowanych w 2016 roku w województwie podlaskim w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Liderem
projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, natomiast za zadanie badawcze
odpowiedzialny był zespół pracowników Politechniki Białostockiej.
Celem badania była diagnoza i analiza sytuacji osób młodych na rynku pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem osób z kategorii NEET w województwie podlaskim.
W ramach projektu badawczego zrealizowano badania ilościowe i jakościo418
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przedstawicieli instytucji i partnerów rynku pracy. Badania ilościowe obejmowały
badania ankietowe (PAPI) przeprowadzone z osobami młodymi (w tym z kategorii
NEET), mieszkańcami województwa podlaskiego oraz badania ankietowe przeprowadzone zgodnie z procedurą mixed mode – łączącą techniki CATI oraz CAWI wśród
przedstawicieli pracodawców i instytucji rynku pracy z województwa podlaskiego.
Badania jakościowe przeprowadzono w formie zindywidualizowanych wywiadów
pogłębionych z przedstawicielami pracodawców oraz instytucji i partnerów rynku
pracy.
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań ilościowych zrealizowanych
wśród osób z kategorii NEET, badań ilościowych przeprowadzonych wśród instytucji
rynku pracy oraz badań jakościowych z przedstawicielami pracodawców, instytucji
i partnerów rynku pracy. W badaniu zrealizowanym techniką PAPI wzięło udział 300
osób z kategorii NEET. Badania ilościowe zrealizowane procedurą mixed mode przeprowadzono wśród 62 instytucji rynku pracy (w tym wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy z województwa podlaskiego). Natomiast badania jakościowe zrealizowano z pięcioma przedstawicielami tej grupy.

3. Osoby z kategorii NEET – postawy wobec aktywności
zawodowej
W związku z tym, że osoby młode odznaczają się szczególnie trudną sytuacją na rynku pracy w Unii Europejskiej, działania na rzecz wsparcia ich zatrudnienia stały się jednym z priorytetów prac Komisji Europejskiej. W grudniu 2012 r. na szczeblu UE został
opracowany Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package), którego częścią jest projekt Gwarancji dla młodzieży (Youth Guarantee), czyli skierowany
do państw członkowskich UE postulat zapewnienia młodym ludziom – szczególnie
tym, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu
(NEET) – dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty
pracy.
Zjawisko NEET należy obecnie do jednego z najważniejszych problemów społecznych, które wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji w większości państw Unii
Europejskiej [Serafin-Juszczak 2014]. Jest to szczególnie istotne w dobie starzenia się
zasobów pracy i ubywania osób w wieku przedprodukcyjnym.
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W ramach zrealizowanych w 2016 roku badań zidentyfikowano postawy osób
z kategorii NEET, mieszkańców województwa podlaskiego wobec aktywności zawodowej, które determinują sytuację tych osób na rynku pracy. Jednym z elementów
tego obszaru badań była pozycja kariery zawodowej w systemie wartości istotnych
w życiu reprezentantów grupy NEET (wyk. 1).
Wykres 1. Wartości ważne w życiu młodych osób z kategorii NEET3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W przypadku badanych osób z kategorii NEET kariera zawodowa nie stanowi
priorytetowej wartości w ich życiu. Znalazła się ona dopiero na czwartym miejscu od
końca w systemie wartości, tuż po rozrywce. Najistotniejszymi wartościami dla osób
NEET są: rodzina, realizowanie swoich pasji, przyjaciele, pieniądze, spokojne życie
oraz rozwój osobisty.
Kolejnym obszarem systemu wartości były czynniki istotne w pracy (wyk. 2). Osoby NEET najwyżej oceniły stabilność zatrudnienia. Najniżej natomiast ocenione zostało wykonywanie zadań zgodnych z kompetencjami i satysfakcja z pracy.

3
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Wykres 2. Wartości ważne w pracy młodych osób z kategorii NEET4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Respondentów zapytano również o przyczyny bierności zawodowej. Znaczna część
ankietowanych, bo 37%, nie szuka pracy. Wyniki badań wskazują, że trudno jest określić
główne przyczyny tej sytuacji (wyk. 3). Najczęstszą przyczyną bierności zawodowej jest
chęć zabawy – 37% respondentów zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak” lub „raczej
tak”. Drugą co do znaczenia przyczyną jest posiadanie wystarczających środków finansowych. Skoro są to osoby niepracujące, to prawdopodobnie są na czyimś utrzymaniu.
Wykres 3. Przyczyny, dla których młode osoby z kategorii NEET nie szukają pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analizując przyczyny, które według respondentów ograniczają ich dostęp do zatrudnienia, można zauważyć, że osoby z kategorii NEET identyfikują je w swoim otoczeniu, a nie we własnych brakach (wyk. 4). Badani, za główną przyczynę, dla której
Na wykresie zostały przedstawione średnie ocen dla skali 1–5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, zaś 5
–„zdecydowanie tak”..

4
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nie mogą znaleźć pracy uznali bezrobocie w regionie. Na kolejnej pozycji uplasował
się brak znajomości.
Wykres 4. Przyczyny, dla których osoby młode z kategorii NEET nie mogą znaleźć
pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Świadomość tego, że przyczyny braku pracy nie są zależne od osoby młodej
mogą spowodować wyzwalanie w nich bierności zawodowej. Z drugiej jednak strony, wskazywanie przyczyn zewnętrznych pozwala „obarczać winą” za niepowodzenia zawodowe sytuację na rynku pracy. Respondenci dopiero na szóstym miejscu
wskazują małe doświadczenie zawodowe jako przyczynę bezrobocia. Należy zauważyć jednak, że badani, pomimo świadomości braku doświadczenia zawodowego, posiadają wysokie oczekiwania dotyczące płac i zajmowanego stanowiska.
Odpowiedzi „niesatysfakcjonujące zarobki” oraz „niesatysfakcjonujące oferty pracy”
są na czwartym i piątym miejscu wśród 16 wymienionych ograniczeń znalezienia
pracy przez osoby NEET. Tylko część osób wskazuje, że posiada za niskie kwalifikacje, nieodpowiednie wykształcenie czy brakuje im chęci i motywacji do poszukiwania pracy.
Respondentów zapytano również o podejmowane działania w celu znalezienia
pracy. Najczęstszą aktywnością jest prośba o pomoc w znalezieniu pracy. Osoby NEET
zwracają się w tej kwestii do znajomych (77% badanych odpowiedziało „zdecydo422
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dokumenty aplikacyjne do firm (72%). Część osób zgłasza się bezpośrednio do firm
(59%). Mniejsza już liczba respondentów czeka na oferty z urzędu pracy (39%) czy
zamieszcza własne ogłoszenia o pracę w mediach (23%). Natomiast aż 20% młodych
bezrobotnych nie podejmowało żadnych działań w tym zakresie.
W ramach badania osób NEET zidentyfikowano także poziom współpracy tych
osób z Powiatowymi Urzędami Pracy. Część respondentów (38%) jest zarejestrowana
jako bezrobotni w PUP, jednak większość (62%) nie rejestruje się w urzędzie. Respondentów zapytano o powody nierejestrowania się. Najwyższy procent wskazań uzyskały odpowiedzi:
•

„wizyty powodują pogorszenie samopoczucia”,

•

„nie mam potrzeby”,

•

„nie chce mi się”,

•

„brak pomocy ze strony urzędu”,

•

„brak ofert pracy ze strony urzędu”.

Respondenci zostali zapytani również o główne powody rejestrowania się. Analiza
wyników badań wskazuje, że młodzi bezrobotni rejestrują się właściwie tylko po to, aby
mieć dostęp do świadczeń socjalnych i uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. Zdecydowanie mniejsze znaczenie ma korzystanie z pomocy w celu znalezienia pracy, czy wsparcia
w zakresie dokształcania się, poradnictwa zawodowego oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Zaledwie niecała jedna czwarta badanych liczy na pomoc PUP
w znalezieniu pracy.
Kolejny zakres badań wśród osób NEET dotyczył wykorzystania instrumentów
rynku pracy. Respondentów zapytano, które instrumenty są znane, które nieznane,
z których korzystali i jak je oceniają oraz z których chcieliby skorzystać (wyk. 5). Warto
zwrócić uwagę na bardzo niski, właściwie marginalny, udział osób (od 1% do 10%),
które korzystały z wymienionych instrumentów, nawet tych przeznaczonych dla młodych bezrobotnych osób. Wyniki badań pokazują również, że najbardziej znane są
staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia oraz roboty publiczne, prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne. Staże i szkolenia są
jednocześnie tymi formami wsparcia, z których najwięcej respondentów korzystało
i najchętniej skorzystałoby w przyszłości. Pozostałe instrumenty są właściwie w większości nieznane. Co więcej, badani bezrobotni nie wykazują dużej chęci do korzystania z wymienionych instrumentów.
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Wykres 5. Znajomość instrumentów rynku pracy wśród młodych osób z kategorii
NEET

nie znam

znam, ale nie korzystałem/-am

korzystałem/-am

chciałbym/-abym skorzystać

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Osoby młode z kategorii NEET nie korzystają z instrumentów rynku pracy, ponieważ nie wierzą w ich skuteczność (46% wskazań respondentów), obawiają się biurokracji (37%), nie posiadają środków finansowych (37%), nie mają motywacji do podejmowania działań w tym kierunku (35%), nie otrzymują propozycji ze strony urzędu
(32%), zakładają niski poziom obsługi w urzędzie, np. kolejki (30%), nie znają form
wsparcia (24%), nie mają czasu (21%), nie czują takiej potrzeby (12%).
W ramach badania dokonano również analizy źródeł pozyskania informacji o formach wsparcia proponowanych przez urzędy pracy. Osoby młode najczęściej pozyskują takie informacje od znajomych (62%). Drugim dość istotnych źródłem jest rodzina (41%) i Internet (40%). Z urzędu pracy informacje uzyskuje jedna trzecia badanych
(33%). Pozostała, nieliczna część (6%) nigdy nie słyszała o żadnych formach wsparcia.
Następnie analizie poddano sposoby komunikowania się reprezentantów urzędów pracy z młodymi osobami z grupy NEET i ich skuteczność. Najczęściej stosowana
jest tradycyjna forma komunikowania się, czyli zgłaszanie się osoby bezrobotnej do
urzędu pracy – ma to miejsce w prawie 80% przypadków. Jest to jednocześnie forma
postrzegana jako najbardziej skuteczna. Pozostałe formy stosowane są wyjątkowo
rzadko, szczególnie te bardziej nowoczesne jak kontakt poprzez media społeczno424

ściowe i inne nośniki internetowe.
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3. Bariery realizacji aktywnej polityki rynku pracy
skierowanej do osób z kategorii NEET
Reprezentowany system wartości przez osoby z kategorii NEET determinuje ich oczekiwania odnośnie do aktywnej polityki rynku pracy. Przedstawione powyżej wyniki
badań wskazują na bierne postawy tych osób zarówno wobec pracy zawodowej, jak
i partycypacji w działaniach aktywizujących oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. Skłania to do poszukiwania przyczyn takiej sytuacji i adaptacji oferowanego wsparcia do specyfiki tej grupy.
W dyskursie dotyczącym skuteczności aktywnej polityki rynku pracy występuje niedobór opinii przedstawicieli tzw. policy makers i street level bureaucrats – ludzi
zaangażowanych w planowanie i realizację tej polityki [por. Sztandar-Sztanderska,
Mandes 2015, s. 1]. Dlatego też zakresem podmiotowym badań objęto instytucje
i partnerów rynku pracy z województwa podlaskiego. Jednym z celów badania była
identyfikacja barier realizacji skutecznej aktywnej polityki rynku pracy skierowanej
do osób młodych (w tym z kategorii NEET) dostrzeganych przez przedstawicieli instytucji rynku pracy.
Według respondentów instytucjonalnych dominującą grupą czynników, które
plasują daną osobę w kategorii NEET są wzorce wyniesione z rodziny (tj. bezradność,
bezrobocie) oraz cechy osobowościowe tych osób – niechęć do pracy i kształcenia.
Zdecydowana większość (50) respondentów stwierdziło, że wzorce wyniesione z rodziny „bardzo mocno” lub „mocno” oddziałują na przynależność osób młodych do tej
kategorii. Jednocześnie 49 respondentów wskazało, że przyczyną są cechy osobowościowe młodych osób.
Według przedstawicieli instytucji i partnerów rynku pracy, osoby młode są
w znacznym stopniu demotywowane do aktywności zawodowej poprzez system
świadczeń społecznych funkcjonujący w Polsce, który zachęca je do bierności (24
wskazania, że „bardzo mocno” oraz 18 iż „mocno” wpływa). Utrwalanie pasywnych postaw pogłębia się w dobie nowych świadczeń rodzinnych (np. w ramach Programu
tzw. 500+ wprowadzonego w 2016 roku).
Funkcjonowanie osób młodych jako NEET determinują ponadto niskie kwalifikacje tych osób (42 wskazania, iż „bardzo mocno” lub „mocno” wpływa), brak ofert pracy
dla tego typu osób w ich miejscu zamieszkania (41 wskazań).
Wyniki badań jakościowych potwierdzają, że osoby pozostające w kategorii NEET
stanowią specyficzną grupę z mniejszą motywacją do pracy. W związku z tym, osoby
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te potrzebują zindywidualizowanego wsparcia, dostosowanego do konkretnej sytuacji danej osoby i jej potrzeb.
Pracownik OHP: „I potrzebują ciągle to nowych form – takich bardziej wyszukanych,
takich niekonwencjonalnych, innowatorskich i dlatego ciągle jest poszukiwanie tych
nowych form. Trzeba je wprowadzać, bo już ich nie zachęca takie zwykłe doradztwo,
zwykłe poradnictwo. Jest to grupa, która się tym nie interesuje”.

Uczestnicy wywiadów pogłębionych rekomendowali realizację aktywnej polityki rynku pracy dopiero po rozwiązaniu problemów socjalnych osób pozostających
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym też tych z kategorii NEET.
Powiatowe Urzędy Pracy dysponują szeregiem instrumentów do realizacji aktywnej polityki rynku pracy. Sukcesywnie są one wzbogacane o nowe rozwiązania, czego
przykładem są instrumenty ułatwiające młodym osobom wejście/powrót na rynek
pracy, wprowadzone zmienioną w 2014 roku ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.).
Przedstawiciele instytucji i partnerów rynku pracy, respondenci badań ilościowych, bardzo dobrze ocenili skuteczność większości instrumentów rynku pracy
w kontekście wykorzystania ich przez młode osoby bezrobotne.
Najwyższe oceny wskazujące na bardzo dobrą lub dobrą skuteczność w kontekście wsparcia młodych osób bezrobotnych uzyskała refundacja kosztów doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej, staż, refundacja kosztów egzaminu/
uzyskania licencji oraz szkolenia (wraz ze zwrotem kosztów dojazdu). Najmniej korzystnie został oceniony grant na telepracę.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 roku wprowadziła też profilowanie pomocy dla bezrobotnych. Polega ono na przeprowadzeniu przez doradcę klienta wywiadu z bezrobotnym na podstawie ściśle określonego kwestionariusza. Odpowiedzi wprowadzane są
do systemu informatycznego, który na ich podstawie przydziela osobę do jednego
z trzech dostępnych profili. Profilowanie umożliwia dokładną klasyfikację bezrobotnych w kategoriach ryzyka długiego pozostawania bez pracy. Jest także narzędziem
diagnostycznym służącym do oszacowania silnych i słabych stron danego bezrobotnego, dzięki czemu daje możliwość wstępnego wyznaczenia kierunku podejmowanych działań aktywizujących [Wojdyło-Preisner 2013, s. 11].
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Wśród respondentów wywiadów pogłębionych występują mieszane opinie dotyczące skuteczności profilowania bezrobotnych. Jednocześnie, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy wskazują, że osoby sklasyfikowane w trzecim profilu nie
powinny być ich klientami, gdyż nie są zainteresowane aktywizacją i powrotem na
rynek pracy.
Podczas wywiadów pogłębionych, respondenci reprezentujący instytucje rynku
pracy wskazywali też na bariery skutecznej realizacji aktywnej polityki rynku pracy.
Zaliczali do nich, między innymi, roczne budżetowanie środków przeznaczonych na
realizację aktywnych programów zatrudnienia, co utrudnia długoterminowe planowanie, strategiczną realizację projektów i niekiedy współpracę z pracodawcami. Ponadto, roczne budżetowanie stanowi istotną barierę dla realizacji długoterminowych,
kompleksowych programów, którymi powinny zostać objęte osoby pozostające
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym osoby z kategorii NEET).
Kolejnym czynnikiem utrudniającym skuteczną realizację instrumentów rynku
pracy jest demotywacyjny system wsparcia osób pozostających bez pracy, kiedy bezrobotni często rejestrują się w celu uzyskania ubezpieczenia i statusu osoby bezrobotnej, który umożliwia dostęp do świadczeń socjalnych. Te osoby (z reguły zakwalifikowane do trzeciego profilu) nie są zainteresowane uczestnictwem w aktywnych
programach zatrudnienia i powrotem na rynek pracy, gdyż chcą utrzymać status osoby bezrobotnej.
Pracownik PUP: „Aby stan na rynku pracy się poprawił, to wystarczy zrobić porządek
w cudzysłowie na rynku pracy, zabrać to ubezpieczenie, o którym pani kierownik mówiła, żeby zostały w urzędach pracy osoby chętne”.

W przypadku osób z kategorii NEET, zanim zostanie rozpoczęta współpraca
z powiatowym urzędem pracy, istotna jest identyfikacja ich problemu i praca nad
przyczynami bierności tych osób.
Przedstawiciele instytucji rynku pracy dostrzegają także potrzebę zwiększenia
elastyczności stosowanych form wsparcia i indywidualizacji pomocy dostosowanej
do potrzeb osoby bezrobotnej.
Ponadto, respondenci zauważają, że nieodłącznym elementem zwiększenia
skuteczności instrumentów jest wsparcie strony popytu na pracę – lokalnych pracodawców.
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Pracownik PUP: „Obniżyć koszty pracy. Takie jest moje odczucie, że osoby młode, bez
doświadczenia, pracodawca zatrudniając taką osobę powinien przez jakiś okres czasu
mieć refundowanie z budżetu”.

Pracownicy powiatowych urzędów pracy, respondenci wywiadów pogłębionych,
krytykują też ocenę ich instytucji poprzez wykorzystanie mierników efektywności
zatrudnieniowej5 i kosztowej6. Wskazują, iż funkcjonujący system oceny skłania do
współpracy z osobami bezrobotnymi, które są w relatywnie lepszej sytuacji i są chętne do aktywizacji zawodowej. Na osoby te przeznacza się niższe nakłady i wykazują one większe szanse na znalezienie pracy. Ponadto, obowiązujący system pomiaru
efektywności działania powiatowych urzędów pracy nie uwzględnia uwarunkowań
ekonomicznych danego powiatu oraz istniejącego na danym obszarze potencjału zatrudnieniowego.
W związku z niedoskonałym systemem oceny działalności powiatowych urzędów pracy wykorzystującym efektywność zatrudnieniową i kosztową, respondenci
sugerują modyfikację istniejących rozwiązań. Zalecają odrębną ewaluację aktywnej
polityki rynku pracy w ramach poszczególnych profili bezrobotnych, precyzyjne przypisanie kosztów dla danej osoby bezrobotnej. Ponadto, wskazują, że istotne przy
ocenie efektywności jest uwzględnienie trwałości zatrudnienia, które powstało dzięki
aktywnej polityce rynku pracy danego urzędu.
Pracownik PUP: „Może oddzielnie traktować profile na przykład”
Pracownik PUP: „Bardziej uczciwe by było to, żeby badać długość utrzymywania się tych
miejsc pracy jak już powstały. Kolejną rzeczą jest to, że przy liczeniu kosztowym powinno
się liczyć koszty związane z konkretnym miejscem pracy. Dzisiaj posiadamy takie systemy, za które grube miliony zapłacono, które są w stanie przypisać koszty do danej osoby
i to policzyć”.

S tosowany przez MRPiPS i urzędy pracy, w badanym okresie, wskaźnik ponownego zatrudnienia, zdefiniowany jako stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji, uzyskały
zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub w tym
okresie nie zarejestrowały się, w relacji do liczby osób, które w danym roku zakończyły udział w danej formie
aktywizacji. Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach, NIK, Warszawa 2015.
6
Koszt ponownego zatrudnienia, obliczony jako iloraz kwoty poniesionych w danym roku wydatków na
daną formę aktywizacji oraz liczby osób, które po zakończeniu udziału w tej formie aktywizacji uzyskały
zatrudnienie w okresie trzech miesięcy. Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu
w niektórych województwach, NIK, Warszawa 2015.
5
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Podsumowanie
Wyniki zrealizowanych badań wskazują, że aktywna polityka rynku pracy skierowana
do osób z kategorii NEET powinna być dostosowana do specyfiki tej grupy i wymaga
reorganizacji systemu wsparcia. Kariera zawodowa nie stanowi priorytetu w systemie
wartości badanych osób z kategorii NEET. Ponadto, oczekiwania tych osób wobec
pracy zawodowej związane są głównie ze stabilizacją, wygodą i wysokim wynagrodzeniem. Przekłada się to na styl życia młodych osób, oczekiwania wobec pracy zawodowej. W związku z tym, że badane osoby NEET, analizując przyczyny bezrobocia,
nie dostrzegają braków we własnych zasobach, natomiast oczekują stabilności od
zatrudnienia i znacznej gratyfikacji finansowej za pełnione obowiązki, ciężko będzie
im się odnaleźć na współczesnym rynku pracy. Osoby te w małym stopniu korzystają
z instrumentów rynku pracy oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia, gdyż
uważają je za mało skuteczne. Powodem rejestracji w urzędzie pracy, jest głównie
możliwość korzystania z przywilejów socjalnych i ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego też osoby z kategorii NEET, jako klienci powiatowych urzędów pracy, nie wykorzystują oferowanych form aktywizacyjnych i w pierwszej kolejności powinni zostać
objęci wsparciem socjalnym.
Respondenci instytucjonalni bardzo dobrze oceniają obowiązującą ofertę instrumentów aktywnej polityki rynku pracy. Natomiast opinie dotyczące skuteczności profilowania bezrobotnych są podzielone.
Do głównych barier skutecznej realizacji aktywnej polityki rynku pracy można,
między innymi, zaliczyć roczne budżetowanie środków, demotywacyjny system pomocy społecznej dla osób pozostających bez pracy, zbyt niską elastyczność w dostosowaniu wsparcia do grup docelowych i brak możliwości indywidualizacji pomocy
dla osoby bezrobotnej. Bariery te dotyczą nie tylko osób z kategorii NEET, ale także
innych grup klientów publicznych służb zatrudnienia.
Pracownicy powiatowych urzędów pracy krytykują też ocenę efektywności działania ich instytucji poprzez wykorzystanie mierników efektywności zatrudnieniowej
i kosztowej. Sugerują opracowanie odrębnego algorytmu oceny uwzględniającego
czynniki środowiskowe, jak na przykład profil osoby bezrobotnej, czy potencjał ekonomiczny powiatu.
Przedstawione w publikacji wyniki badań odnoszą się jedynie do sytuacji w województwie podlaskim i nie mogą być ekstrapolowane na całą populację. Wskazane
jest przeprowadzenie ogólnopolskich badań zarówno wśród osób z kategorii NEET
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w kontekście ich potrzeb wobec polityki aktywizacyjnej, jak i wśród instytucji rynku pracy dotyczących niezbędnych zmian systemowych wspierających skuteczną
realizację APRP.
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Użyteczność wyniku całkowitego w ocenie
upadłości spółek giełdowych
Usefulness of the Comprehensive Income in Assessment
of Listed Companies Bankruptcy
Abstract: The main subject of theoretical-empirical study presented in this paper is
the estimate of the usefulness of comprehensive income, primarily associated with the
prognostic capacity of this financial category in analysis and estimate of the enterprises
bankruptcy risk. Realization of the fundamental objective of this paper was centered
around the main research hypothesis, stating that the comprehensive income, as
opposed to the net income, has a stronger predictive power because the predictive
power of comprehensive income is associated with shaping the future financial results
of company as the main driver of insolvency risk. The research comprised selected
public electroengineering companies listed on the Warsaw Stock Exchange (qualified
on 30.06.2017). Empirical data for the study was obtained from the half-yearly financial
statements (the period from 2009 to 2016). The results show that the particular models, as
well Kralicek Quick Test as a bankruptcy models of B. Prusak, D. Wierzba and J. Gajdka and
D. Stos, do not give a clear conclusion on the risk of bankruptcy of the listed companies.
Key words: comprehensive income, net income, predictive power, bankruptcy, insolvency

Wprowadzenie
Odpowiednio wczesne ostrzeganie przed negatywnymi zjawiskami dla realizacji celów przedsiębiorstwa oraz relatywnie szybkie i jednoznaczne zawiadamianie o szansach powodzenia, winno stanowić jeden z kluczowych celów zarządczych. Szybka
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i trafna ocena symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa umożliwia nie tylko wczesną
ich detekcję, ale przede wszystkim podjęcie działań naprawczych, zmierzających do
uniknięcia bankructwa. Tym samym, mając świadomość wagi i znaczenia podejmowanych kwestii dla praktyki działania przedsiębiorstw, wskazać należy, iż prezentowane w literaturze przedmiotu jedno i wielowymiarowe modele ilościowe, oparte na
wynikach analizy finansowej, wskazują jednoznacznie na konieczność uwzględniania
różnorodnych rozwiązań metodologicznych z uwagi na warunki rosnącego ryzyka
i złożoności zjawisk oraz procesów działania przedsiębiorstwa. Użyteczność wyniku
całkowitego, jako swego rodzaju nowego miernika metodologii badań prognostycznych, w przeciwieństwie do wyniku finansowego, w znaczący sposób może sprzyjać
ocenie upadłości przedsiębiorstw.
Zasadniczym celem artykułu jest komparatywna ocena użyteczności wyniku
całkowitego oraz wyniku finansowego netto w analizie ryzyka upadłości jednostek
gospodarczych. Dla potrzeb realizacji powyższego celu sformułowano hipotezę badawczą, stwierdzającą, iż wynik całkowity przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do
wyniku finansowego, jest silniej powiązany z kształtowaniem przyszłych wskaźników
finansowych, będących głównymi nośnikami informacji o zagrożeniu finansowym
jednostki.
Otrzymane wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w wybranych spółkach przemysłu elektromaszynowego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (stan na 30.06.2017), oparte zostały na analizie półrocznych
jednostkowych sprawozdań finansowych tych jednostek gospodarczych i obejmują
siedmioletni okres badawczy, tj. lata 2009–2016. Dane empiryczne pochodzą z bazy
EMIS, giełdowych serwisów internetowych oraz stron internetowych badanych spółek. Wybór spółek z jednej branży1 podyktowany został zapewnieniem porównywalności danych.

Upadłość przedsiębiorstwa i metody jego detekcji
Upadłość przedsiębiorstwa jest pojęciem polisemantycznym, które wiąże się z wieloma pokrewnymi określeniami, m.in. niewypłacalnością, utratą zdolności płatniczej,
1
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 ojęcia branży (sektora) użyto w opracowaniu umownie, zgodnie z klasyfikacją i nomenklaturą stosowaną
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przez GPW w Warszawie oraz Notoria Serwis S.A., mimo iż wedle GUS przedsiębiorstwa klasyfikuje się obecnie na sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy.
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bankructwem, egzekucją, likwidacją, postępowaniem prawnym, przymusem, pozbawieniem praw a nawet skutkami kryzysu finansowego lub organizacyjnego [Hamrol,
Czajka, Piechocki 2004, ss. 41–42]. Niewątpliwie upadłość stanowi kategorię prawną,
regulowaną w Polsce przez ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z jej
zapisami upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny,
czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych bądź też jego zobowiązania pieniężne przekroczyły wartość majątku [Prawo
upadłościowe i naprawcze, 2003, art. 11, ust. 1 i 2]. Na tym tle dostrzec można swego rodzaju koincydencję między aspektem prawnym oraz finansowym bankructwa2,
które w swej istocie nawiązuje w szerszym kontekście do trójwymiarowej oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, uwzględniającej majątkowe, zobowiązaniowe
i płatnicze jej wymiary.
Warto podkreślić, iż bankructwo przedsiębiorstwa poprzedzone jest szeregiem
przyczyn bądź symptomów3 o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym oraz finansowym i pozafinansowym. Symptomy finansowe, płynące z analizy sprawozdań
finansowych, wynikają z wiarygodnych danych oraz obliczanych i interpretowanych
wskaźników analizy finansowej. Takimi symptomami mogą być w pierwszej kolejności te, które korelują ze wskaźnikami finansowymi ostrzegającymi przed utratą
płynności finansowej przedsiębiorstwa [Burzykowska, Duraj 2009, s. 26]. Podkreślić
należy, iż na prawdopodobieństwo upadłości jednostki istotnie wpływają różnego rodzaju wyniki analizy ekonomicznej. Szczególną uwagę zwraca się na:
•

ujemną dynamikę przychodów, aktywów i kapitału własnego,

•

spadek zysków, pojawienie się strat i ujemnego kapitału własnego,

•

wzrost zadłużenia oraz związanych z tym kosztów finansowych,

•

pogarszanie się i utratę płynności finansowej,

•

niski i obniżający się stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych,

•

pogarszanie się sprawności operacyjnej (spadek tempa rotacji składników
majątkowych),

•

zanikające lub nieefektywne inwestowanie w majątek trwały.

 ojęcie bankructwa koncentruje się na aspekcie ekonomicznym, związanym z zaprzestaniem działalności
P
gospodarczej przez przedsiębiorstwo. Mimo, iż pojęcia upadłości i bankructwa nie są synonimami, będą
stosowane w opracowaniu zamiennie.
3
Symptomy rozumiane są jako objawy, oznaki, sygnały negatywnego zjawiska, które tkwią zazwyczaj w przeszłości i związane są z koniecznością rozpoznania przyczyn upadłości przedsiębiorstw. Upadłość jest postrzegana jako zjawisko przewidywalne i manifestujące się określonymi symptomami.
2
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Jednym z elementów procesu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki
gospodarczej jest niewątpliwie system wczesnego ostrzegania przed bankructwem
(early warning system), którego zadaniem jest identyfikacja pogarszającego się standingu finansowego, a w szczególności detekcja elementów wskazujących na zagrożenie upadłością. W teorii i praktyce prognozowania bankructwa sformułowano szereg
metod i typów modeli predykcyjnych, których kompleksową klasyfikację przedstawił
m.in. McKee [McKee 2000, ss. 159–173].
Jednym z całościowym podejść do metod oceny finansowych symptomów upadłości przedsiębiorstw jest tzw. szybki test (quick test) Kralicka, stanowiący jednowymiarowy model upadłości, który bierze pod uwagę cztery wskaźniki finansowe
(strukturę kapitału, poziom zadłużenia, rentowność aktywów całkowitych oraz
zdolność płatniczą), którym przypisuje się określoną skalę ocen. Dwie pierwsze
miary tworzą obraz stabilności finansowej przedsiębiorstwa (w ujęciu absolutnym
i relatywnym), kolejne dwie świadczą o jego dochodowości (zyskowności, efektywności). Łącząc te dwa aspekty, można wyznaczyć ogólną kondycję finansową
jednostki, która jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych [Kralicek
1991; Mannke 2011]. Mimo, iż szybki test zawiera wyłącznie cztery komponenty
analizy finansowej, uznawany jest za wysokojakościową metodę badania ryzyka
bankructwa jednostki.
Metodę wykorzystującą tradycyjną analizę wskaźnikową oraz sformalizowane
analizy statystyczne stanowi analiza dyskryminacyjna, w której, na podstawie danych
statystycznych, konstruowany jest syntetyczny (zagregowany) wskaźnik (indeks) –
tzw. z-score, składający się z szeregu miar (wskaźników i/lub wielkości finansowych),
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych jednostek. Miarom tym przypisane
są określone wagi (współczynniki), które służą nadaniu określonego znaczenia wynikom cząstkowym w ocenie końcowej.
Do najbardziej popularnych modeli zagranicznych autorów należą m.in.: modele
E. Altmana, R. Edminstera, E. Deakina, G. Springate’a, R. Tafflera, H. Hiehausa, K. Beermana. Natomiast wśród polskich modeli prezentowane są głównie opracowania:
D. Hadasik, A. Hołdy, J. Gajdki i D. Stosa, model „poznański”: M. Hamrola, B. Czajki
i M. Piechockiego, E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego, D. Appenzeller i K. Szarzeca,
B. Prusaka, M. Pogodzińskiej i S. Sojaka, D. Wierzby oraz model S. Sojaka i J. Stawickiego. Na podstawie wyników badań empirycznych przedstawianych w literaturze
przedmiotu, wskazać można na zróżnicowaną użyteczność i skuteczność poszcze436

gólnych modeli. Szerokie spojrzenie na ten temat prezentuje m.in. Antonowicz, który
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dokonał przeglądu 52 modeli dyskryminacyjnych (36 polskich oraz 16 zagranicznych)
na próbie 208 przedsiębiorstw [Antonowicz 2007].
Warto zaznaczyć, iż mimo wyjściowej, publikowanej przez autorów poszczególnych modeli skuteczności klasyfikacji za pomocą poszczególnych funkcji, ulega ona
zmianie przy zastosowaniu innej próby badawczej, co jest naturalną cechą modeli
predykcyjnych. Znane na świecie modele zagrożenia upadłością są niejednokrotnie
nieadekwatne do polskich uwarunkowań, zatem ich stosowanie jest nieefektywne.
Finansowe symptomy zagrożenia upadłością mogą bowiem zależeć od specyfiki
działalności analizowanego podmiotu, co wymusza uwzględnienie przede wszystkim: wielkości przedsiębiorstwa, branży, formy własności, formy organizacyjno-prawnej, zakresu prowadzonej rachunkowości oraz zasięgu działalności (międzynarodowego, krajowego bądź lokalnego).

Wartość predykcyjna wyniku całkowitego
Pojęcie wyniku (dochodu, zysku) całkowitego (comprehensive income) definiowane
jest jako zmiana w kapitale własnym (aktywach netto) jednostki w okresie sprawozdawczym w wyniku wszelakich zaistniałych zdarzeń i okoliczności, z wyjątkiem tych
wynikających z transakcji z właścicielami i wypłatami na ich rzecz. Inaczej ujmując,
wynik całkowity stanowi sumę wyniku finansowego, ustalanego w rachunku zysków
i strat, oraz skutków zmian w kapitale własnym zapisanych w „innych całkowitych dochodach” (other comprehensive income) [Cimini 2013, ss. 1–17].
Kategoria wyniku całkowitego została wprowadzona do MSR w 2007 r. Zgodnie
z ich założeniami polskie spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie, które prowadzą politykę rachunkowości zgodną z MSR, są zobowiązane sporządzać sprawozdania z całkowitych dochodów i tym samym wykazywać zarówno kwoty wyniku całkowitego, jak i poszczególnych pozycji pozostałego wyniku całkowitego. Wśród nich
można wymienić [Sajnóg 2017, ss. 51–58]:
1.

zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych,

2.

zyski i straty aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń,

3.

zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego
jednostki działającej za granicą,

4.

zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
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5.

efektywną część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych.

Stanowią one te elementy, które różnicują wynik finansowy netto od wyniku całkowitego.
Założeniem implementacji wyniku całkowitego było w głównej mierze zintegrowanie tej kategorii ekonomicznej z koncepcją postrzegania wyniku finansowego przedsiębiorstwa jako wzrostu bogactwa jego właścicieli, w przeciwieństwie do wyniku finansowego netto, który kojarzony jest z miarą efektywności jednostki. Na tym tle autorzy
zaczęli dostrzegać możliwie większą wartość predykcyjną wyniku całkowitego aniżeli
wyniku netto, w szczególności jeśli chodzi o generowanie przyszłych efektów finansowych, zarówno w ujęciu memoriałowym (wyników finansowych – operacyjnych, netto,
całkowitych itd.), jak i kasowym (bazujących na przepływach pieniężnych).
W polskiej literaturze przedmiotu pojawia się szereg argumentów podkreślających zarówno atrybuty, jak i przypadłości wyniku całkowitego [m.in. Bek-Gaik 2013,
Gad 2014, Grabiński 2012, Szychta 2010, Walińska 2012]. Z kolei zagraniczna literatura przedmiotu zwraca uwagę na uznanie wyniku całkowitego jako lepszego predykatora przyszłego standingu finansowego jednostki. Wśród kluczowych stwierdzeń
warto wskazać, że wynik całkowity posiada większy potencjał informacyjny aniżeli
wynik netto, stanowiąc bardziej użyteczną miarę oceny przyszłych wyników finansowych [Biddle, Choi 2006, ss. 1–32, Cahan i in. 2000, ss. 1273–1301]. Ponadto, istnieją
empiryczne dowody na to, iż wyniki całkowite cechują się wyższą korelacją z wartością rynkową spółek (w porównaniu do wyników finansowych netto) oraz są miarami
istotnie determinującymi zyski lub straty z rynkowych papierów wartościowych [Biddle, Choi 2006, ss. 1–32, Kanagaretnam i in. 2009, ss. 349–365].
Nie bez znaczenia są również prezentowane inne atrybuty wyniku całkowitego,
wedle których „docenia” on bardziej efekty działalności przedsiębiorstwa, dyscyplinując menedżerów i skupiając ich uwagę na tych komponentach, które dotychczas nie
były ujawniane wprost w wynikach finansowych jednostki, co świadczy o większej
zdolności przewidywania jej przyszłej kondycji, również w warunkach niestabilności
rynku [Beresford i in. 1996, ss. 69–72]. Dla przykładu stopy zwrotu z kapitału własnego
spółek giełdowych szacowane przy wykorzystaniu wyniku całkowitego notują bardziej wyraźne zależności z ich wartością na rynku, szczególnie w przypadku kryzysu
finansowego. Istnieje bowiem przekonanie, iż kryzys finansowy w latach 2008–2009
podniósł obawy dotyczące precyzji i dokładności w prezentowaniu wyników finanso438

wych w warunkach burzliwego rynku [Jaggi i in. 2010, s. 469].
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Komponenty pozostałego wyniku całkowitego są powiązane z wieloma czynnikami ryzyka rynkowego [Hodder i in. 2006, ss. 337–375]. Uwzględnienie w ocenie
standingu finansowego jednostki tych kategorii ekonomicznych oznacza zatem, iż
istnieje znaczna część niezrealizowanych zysków i strat, które ujawniają niezwykle
ważne aspekty po stronie ryzyka powodzenia działalności gospodarczej danego podmiotu, np. ryzyko inwestycji w walutach obcych, ryzyko stóp procentowanych, obowiązkowych zobowiązań i świadczeń emerytalnych, wykorzystywania instrumentów
pochodnych dla zabezpieczania przepływów pieniężnych itp.
Bezsprzecznie należy podkreślić, iż wyniki badań empirycznych akcentują dość
wyraźnie także liczne ułomności wyniku całkowitego, szczególnie pod kątem zmienności jego komponentów. Dostarczają dowodów na to, iż niekiedy zmienność wyników całkowitych bywa trzykrotnie a nawet pięciokrotnie wyższa niż wyników finansowych netto [Hodder i in. 2006, ss. 337–375; Khan, Bradbury 2014, ss. 76–85; Bamber
i in. 2010, ss. 97–126]. Pozostały wynik całkowity cechuje ponadto „negatywna uporczywość”, a wręcz strukturalna negatywna autokorelacja i odwrotne znaczenie [Jones, Smith 2011, ss. 2047–2073]. Tym samym podkreśla się, iż elementy pozostałego
wyniku całkowitego nie mają większego potencjału informacyjnego, a ich wykorzystanie nie generuje wartości dodanej [Dhaliwal i in. 1999, ss. 43–67; Kanagaretnam
i in. 2009, ss. 349–365].
Z drugiej jednak strony, teoria finansów behawioralnych oraz wyniki badań empirycznych zwracają uwagę na fakt, iż ujawnianie zmienności komponentów wyniku
całkowitego jest zasadne, gdyż może wpływać negatywnie na postrzeganie przez inwestorów kwestii zmienności przyszłych wyników finansowych spółki, co wiąże się
pośrednio z ryzykiem jej bankructwa. Poddani badaniom ankietowym menedżerowie twierdzą bowiem, iż wyższa zmienność wyników całkowitych przedsiębiorstw
może zaszkodzić nie tylko wycenie spółki na rynku, ale także pozytywnej ocenie jej
zarządu [Hirshleifer, Teoh 2003, ss. 337–386]. Istnieje przekonanie, iż samo raportowanie wyników całkowitych przyczynia się do tego, że inwestorzy postrzegają spółkę
jako bardziej ryzykowną, której towarzyszy zagrożenie bankructwem [Yen i in. 2007,
ss. 53–79].
Na podstawie wyżej wymienionych wyników badań nie można jednoznacznie
stwierdzić większej użyteczności wyniku całkowitego aniżeli wyniku finansowego
netto. Być może zarówno konieczne, jak i użyteczne jest zatem podwójne raportowanie wyników finansowych jednostki oraz porównywanie tych miar ze sobą.
439

Artur Sajnóg

Wyniki badań własnych
Komparatywną ocenę użyteczności wyniku całkowitego oraz wyniku netto w analizie
ryzyka upadłości przedsiębiorstw przeprowadzono w dwóch etapach. Po pierwsze,
za pomocą szybkiego testu P. Kralicka [Kralicek 1991, Mannke 2011] oraz wybranych
trzech polskich modeli analizy dyskryminacyjnej – B. Prusaka, D. Wierzby oraz J. Gajdki i D. Stosa [Wierzba 2000; Korol, Prusak 2005; Gajdka, Stos 1996]4 oceniono ryzyko
bankructwa spółek przemysłu elektromaszynowego notowanych na GPW Warszawie.
Wybór modeli podyktowany został wynikami badań empirycznych M. Hamrola i J.
Chodakowskiego, dotyczących największej ich skuteczności implementacyjnej wśród
spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie [Hamrol, Chodakowski 2008,
ss. 17–32]. Do tej grupy zaliczono model B. Prusaka (91,3% ogólnej skuteczności), D.
Wierzby (75,9%) oraz model J. Gajdki i D. Stosa (70,7%).
W drugim, właściwym etapie badań posłużono się analizą regresji wielorakiej i czterema jednorównaniowymi modelami ekonomicznymi w dwóch wersjach, w których za
zmienne objaśniane przyjęto przyszłe wskaźniki Z-score szacowane zarówno dla testu
P. Kralicka, jak i wybranych modeli upadłości, zaś za zmienne objaśniające uznano odpowiednio wyniki całkowite oraz wyniki finansowe netto generowane w danym okresie sprawozdawczym (zob. tab. 1). W modelach regresji uwzględniono także zmienną
kontrolną w postaci aktywów całkowitych, co znajduje swe uzasadnienie w wykluczeniu możliwego wpływu skali prowadzonej działalności na wyniki finansowe spółek.
Tabela 1. Wersje analityczne modeli
Wersja modelu
M1A
M1B
M2A
M2B
M3A
M3B
M4A
M4B

Postać analityczna
ZK_t+1 = α0 + α1· lnNIt + α2· lnAt + α3· (lnNIt · lnAt) + µ
ZK_t+1 = α0 + α1· lnCIt + α2· lnAt + α3· (lnNIt · lnAt) + µ
ZP_t+1 = α0 + α1· lnNIt + α2· lnAt + α3· (lnNIt · lnAt) + µ
ZP_t+1 = α0 + α1· lnCIt + α2· lnAt + α3· (lnNIt · lnAt) + µ
ZW_t+1 = α0 + α1· lnNIt + α2· lnAt + α3· (lnNIt · lnAt) + µ
ZW_t+1 = α0 + α1· lnCIt + α2· lnAt + α3· (lnNIt · lnAt) + µ
ZGiS_t+1 = α0 + α1· lnNIt + α2· lnAt + α3· (lnNIt · lnAt) + µ
ZGiS_t+1 = α0 + α1· lnCIt + α2· lnAt + α3· (lnNIt · lnAt) + µ

Oznaczenia: CI (comprehensive income) – wynik całkowity, NI (net income) – wynik finansowy netto,
A (Assets) – aktywa ogółem.
4
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Inne metody prognozowania bankructwa (m.in. drzewa klasyfikacyjne, sieci neuronowe, analizę logitową
itd.), ze względu na ich różną przydatność w predykcji zagrożenia upadłością przedsiębiorstw, pominięto
w dalszej analizie.
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Spośród 35 przedsiębiorstw zaliczonych do sektora przemysłu elektromaszynowego, ze szczegółowej analizy wykluczono 14 spółek akcyjnych, w tym:
1.

AAT HOLDING, FASING, JWW INVEST, MOJ, RAWLPLUG, SUNEX, SONEL, VIGO,
WIELTON oraz ZUK STĄPORKÓW, które sporządzały sprawozdania finansowe
wedle polskich standardów rachunkowości (brak sprawozdania z całkowitych dochodów),

2.

APS ENERGIA, FEERUM oraz NEWAG, ze względu na brak reprezentatywności
próby (dostępne dane wyłącznie za dwa bądź trzy ostatnie lata),

3.

PEIXIN, która prezentowała wyłącznie skonsolidowane sprawozdania.

Finalnie, szczegółową analizą objęto 21 spółek.
Na podstawie wielkości wskaźników Z-score dla testu P. Kralicka (ZK) oraz dla
trzech modeli dyskryminacyjnych (ZP, ZW, ZGiS) nie można jednoznacznie określić, iż
badanym spółkom towarzyszy zagrożenie bankructwem. Przeprowadzony czterowskaźnikowy szybki test Kralicka nie pozwolił na wyróżnienie wyraźnych tendencji
(zob. tab. 2).
Przeprowadzone badania empiryczne na podstawie czterech modeli ekonomicznych wykazały, iż kierunki oddziaływania głównych zmiennych egzogenicznych (lnNIt oraz lnCIt) na zmienne endogeniczne (ZK_t+1, ZP_t+1, ZW_t+1, ZGiS_t+1) były
dodatnie. Tym samym wskazać można, iż na przyszłe finansowe symptomy upadłości przedsiębiorstw badanych spółek przemysłu elektromaszynowego pozytywnie
wpływały w badanym okresie zarówno bieżące wyniki całkowite, jak i wyniki netto
(zob. tab. 3).
Bezsprzecznie należy podkreślić, iż wartości oszacowanych parametrów stojących
przy zmiennej lnCIt były we wszystkich analizowanych czterech modelach wyższe
aniżeli przy zmiennej lnNIt, co można przełożyć na nieco mocniejszą siłę predykcyjną zysku całkowitego w kształtowaniu przyszłego standingu finansowego, służącego
detekcji bankructwa przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do zysku netto.
Godnym podkreślenia jest fakt, iż oszacowane parametry przy obydwu zmiennych objaśniających okazały się istotne statystycznie na poziomie ufności 0,05 wyłącznie w przypadku testu P. Kralicka, co nie pozwala jednoznacznie wysnuć wniosków, iż takie zależności mają miejsce w przypadku wszystkich wykorzystywanych
modeli upadłości. Mając zaś na uwadze wpływ zmiennych kontrolnych (bazujących
na wartości aktywów przedsiębiorstw poddanych analizie), podkreślić trzeba ich różny charakter oddziaływania na zmienne egzogeniczne.
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Tabela 2. Detekcja ryzyka bankructwa badanych spółek
Spółki
APATOR
APLISENS
BUMECH
FAM
FAMUR
HYDROTOR
INTROL
IZOSTAL
KOPEX
LENA
MANGATA
PATENTUS
POLNA
RAFAMET
REDWOOD
RELPOL
SECO/WARWICK
USRUS
ZAMET
ZPUE
ZREMB
Wartości
krytyczne

Szybki test
P. Kralicka
2,66
1,77
2,44
2,61
2,08
2,36
2,48
2,58
2,89
2,19
2,72
2,47
1,94
2,75
2,61
2,53
2,69
2,95
2,62
2,59
2,91

Model
B. Prusaka
-0,68
4,27
-0,59
-1,04
0,02
1,14
-0,06
-0,37
-1,60
1,05
-0,36
-0,29
0,76
-0,45
-2,24
-0,04
-1,01
-0,90
-0,49
-0,42
-1,04

Model
D. Wierzby
0,32
3,61
0,21
-0,04
0,45
0,99
0,90
0,54
-0,31
1,71
0,51
0,48
0,82
0,53
-1,12
0,71
-0,15
0,27
0,51
0,51
0,00

Model J. Gajdki i D. Stosa
1,11
1,04
1,14
0,67
1,15
0,81
3,33
0,71
0,95
0,84
0,89
0,82
0,81
0,97
1,62
0,75
0,80
0,75
0,95
0,76
0,51

5,00

-0,13

0,00

0,45

W tabeli pogrubioną czcionką zaznaczono wartości krytyczne poszczególnych modeli, świadczące
o wysokim prawdopodobieństwie bankructwa spółki.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy EMIS.
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Tabela 3. Wyniki estymacji poszczególnych modeli
Model

M1A
(ZK_t+1)
M1B
(ZK_t+1)
M2A
(ZP_t+1)
M2B
(ZP_t+1)
M3A
(ZW_t+1)
M3B
(ZW_t+1)
M4A
(ZGiS_t+1)
M4B
(ZGiS_t+1)

Zmienne
Wartości
egzogeniczne parametrów

lnNIt
lnAt
lnNIt · lnAt
lnCIt
lnAt
lnNIt · lnAt
lnNIt
lnAt
lnNIt · lnAt
lnCIt
lnAt
lnNIt · lnAt
lnNIt
lnAt
lnNIt · lnAt
lnCIt
lnAt
lnNIt · lnAt
lnNIt
lnAt
lnNIt · lnAt
lnCIt
lnAt
lnNIt · lnAt

0,49
0,45
-0,04
0,51
0,46
-0,04
0,53
0,04
-0,05
0,73
0,22
-0,06
0,82
0,45
-0,07
1,10
0,69
-0,10
0,31
0,29
-0,03
0,65
0,49
-0,05

Statystyka
t

Poziom
istotności
testu

2,17
2,69
-2,32
2,02
2,37
-2,10
0,75
0,08
-0,79
0,94
0,36
-0,97
1,54
1,12
-1,63
1,85
1,50
-1,93
0,50
0,63
-0,52
0,95
0,94
-0,91

0,03
0,01
0,02
0,05
0,02
0,04
0,45
0,94
0,43
0,35
0,72
0,33
0,13
0,26
0,11
0,07
0,13
0,06
0,62
0,53
0,60
0,34
0,35
0,36

Wartość
krytyczna tα
w przypadku, gdy
α = 0,05

1,96

* W tabeli pogrubioną czcionką wyróżniono istotne statystycznie zmienne egzogeniczne.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy EMIS.

Zakończenie
W literaturze przedmiotu pojawia się wiele argumentów, które z jednej strony koncentrują się na jakościowych walorach i skuteczności wyniku całkowitego, odzwierciedlającego przyszłe wyniki finansowe jednostek w ujęciu memoriałowym i kasowym, z drugiej zaś świadczą o wielu mankamentach tej kategorii finansowej. To
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zróżnicowanie oceny wpływu wrażliwości i zmienności wyników całkowitych, które
wynika z ich struktury, w kontekście nie tylko efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, ale także procesu tworzenia ich wartości, stało się bezpośrednią przesłanką
podjęcia badań empirycznych zmierzających do pełniejszej analizy wartości predykcyjnej wyników finansowych w ocenie upadłości jednostek gospodarczych.
W niniejszym artykule opracowano nowe i dotychczas niespotykane w literaturze przedmiotu podejście do oceny ryzyka bankructwa przedsiębiorstw, które eksponuje wykorzystanie wyniku całkowitego jako tej miary, która w większym stopniu aniżeli wynik netto może być związana z przyszłymi finansowymi symptomami
przedsiębiorstw.
Przeprowadzone badania w wybranych spółkach przemysłu elektromaszynowego notowanych na GPW w Warszawie dowodzą, iż nie ma jednego, jednoznacznego i jedynie trafnego modelu oceny zagrożenia upadłością. Różniące się zestawem
zmiennych i wskaźników poszczególne modele, począwszy od prostego testu P.
Kralicka aż po dyskryminacje modele upadłości B. Prusaka, D. Wierzby oraz J. Gajdki i D. Stosa, nie dały podstaw do wyciągnięcia jednoznacznych wniosków na temat
ryzyka bankructwa poszczególnych jednostek. Wyniki badań empirycznych potwierdziły tylko w pewnym stopniu słuszność stawianej hipotezy, iż wynik całkowity jednostki, w przeciwieństwie do wyniku finansowego netto, jest silniej powiązany
z kształtowaniem przyszłych wskaźników zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.
Co prawda, obliczone wartości parametrów tylko w jednym modelu okazały się istotne statystycznie, jednakże warto przyjrzeć się szerzej czynnikowej analizie determinant upadłości przedsiębiorstw pod kątem identyfikacji słabych i mocnych stron ich
kondycji finansowej, przy uwzględnieniu kategorii wyników całkowitych, biorąc pod
uwagę przykładowo większą próbę badawczą i sektorowo zróżnicowaną. Ponadto,
bezsprzecznie należy podkreślić, iż zastosowane modele stanowią wyłącznie swego
rodzaju systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem i są jednymi z wielu narzędzi i modeli predykcyjnych służących do detekcji symptomów zagrożenia upadłością. Niewątpliwie mogą jednak umożliwić wczesne rozpoznanie danego zagrożenia
i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych w przedsiębiorstwie.
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Split payment – spojrzenie na zagadnienie
z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw
Split Payment – Look at the Issue from the Perspective of Small
and Medium Enterprises
Abstract: Taxes are the most important source of state budget inflows, which is almost
90% of budget revenue. The share of each kind of taxes in the structure of state budget is
different. The most important is the value added tax, which provides over 40% of the total
budget revenue.
The purpose of the article is to describe the rules of funkcjoning of the split payment
mechanism (MPP) and to analyze the impact of the obligation to use it on liquidity of
enterprises of selected industries.
The research methods used in this study were: desk research, analysis and deduction.
Key words: split payment, SME, VAT GAP

Wstęp
Podatki są głównym źródłem dochodów budżetowych, stanowiąc prawie 90%
wszystkich wpływów do państwa [Ministerstwo Finansów 2018]. Wartość pozyskanych w ten sposób środków determinuje możliwości finansowe państwa, a zatem
zakres i efektywność realizowanych zadań. Dlatego od lat organy administracji państwowej podejmują działania, których celem jest zwalczanie zjawiska nadużyć podatkowych i zwiększenie ściągalności podatków.
Udział poszczególnych podatków w budżecie państwa jest różny, choć struktura
wpływów podatkowych pozostaje ta sama. Największy udział ma podatek od towarów i usług, stanowiąc ponad 40% całkowitych dochodów budżetowych. Jednym ze
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sposobów na zmniejszenie luki podatkowej w podatku VAT jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatność (MPP), czyli split payment.
Celem artykułu jest opisanie zasad funkcjonowania mechanizmu podzielonej
płatności (MPP) oraz zbadanie wpływu split payment na płynność finansową przedsiębiorstw MŚP wybranych branż. Autorka zweryfikowała hipotezę badawczą, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przedsiębiorstwach zobowiązanych
do wykorzystywania mechanizmu odwróconego VAT-u może się przyczynić do obniżenia ich płynności finansowej.
Metodami badawczymi wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu były: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metoda analizy i dedukcji polegająca na wyciąganiu
wniosków na podstawie zawartych w literaturze przedmiotu twierdzeń, przesłanek
i wyników badań.

Split payment – istota i zasady funkcjonowania
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) (split payment) polega na podzieleniu płatności brutto dokonywanej przez nabywcę na kwotę netto, która wpłacana jest na rachunek bieżący dostawcy, oraz na kwotę podatku VAT, która przekazywana jest bezpośrednio na odrębne konto bankowe sprzedawcy, które co do zasady powinno być
tzw. kontem VAT, czyli indywidualnym rachunkiem bankowym podatnika, służącym
do jego rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu tego podatku.
Istnieją dwa podstawowe modele podzielonej płatności [PwC 2015, s. 5]:
•

zautomatyzowany – w którym kwota płatności brutto jest automatycznie
dzielona na kwotę netto i wartość podatku VAT podczas dokonywania płatności przez nabywcę. Nabywca realizuje jedno polecenie przelewu, rozdzielenia płatności dokonuje automatyczny system rozrachunkowy konkretnego
banku lub rodzaju płatności,

•

manualny – w którym rozdzielenia płatności brutto odpowiednio na kwotę
netto i wartość podatku VAT dokonuje samodzielnie nabywca, przekazują
powyższe kwoty na dwa odrębne konta bankowe.

W Polsce funkcjonowanie split payment legitymizuje rozdział 1a działu XI ustawy
o rachunkowości [Ustawa o rachunkowości, art.108a–108d]. Wprowadzony model ma
charakter automatyczny, a zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest do450
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jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank
lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania
płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:
1.

kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

2.

kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

3.

numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

4.

numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku” [Ustawa o rachunkowości, art. 108a ust. 3].

W sytuacji gdy wartość środków na rachunku VAT nie jest wystarczająca do zapłaty podatku VAT wskazanego w komunikacie przelewu, bank brakującą różnicę
pokryje z rachunku bieżącego nabywcy. Przy czym w wypadku braku dostatecznych
środków na tym rachunku bank nie zrealizuje przelewu.
Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności spowodowało konieczność
modyfikacji prawa bankowego. Niezbędne stało się otwarcie dla każdego podatnika prowadzącego działalność konta rozliczeniowego VAT w każdym banku, w którym
podatnik posiada rachunek bieżący. Przy czym „dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank prowadzi jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych” [Prawo
bankowe, art. 62 ust 3]. Prowadzenie osobnych rachunków VAT do każdego rachunku
bieżącego jest możliwe, ale wyłącznie na wniosek posiadacza tegoż rachunku.
Mimo że podatnik jest właścicielem rachunku rozliczeniowego VAT, to jednak posiada ograniczony dostęp do środków na nim zgromadzonych. Kwota VAT wykazana
na rachunku VAT może zostać wykorzystana do: zapłaty podatku VAT dostawcom na
podstawie otrzymanej faktury zakupu, zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego
zwrotu nienależnie otrzymanych środków na rachunek VAT, przekazania środków
z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT tego samego podatnika [Prawo bankowe, art. 62b].
Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może wydać zgodę na transfer środków zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany przez podatnika jego rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. W składanym wniosku podatnik określa wysokość środków, która ma
zostać przekazana, a naczelnik urzędu skarbowego na wydanie takiego postanowienia ma 60 dni od dnia jego otrzymania. W postanowieniu określona zostaje wysokość
środków, jaka ma zostać przekazana.
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Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić wydania zgody na przekazanie
środków zgromadzonych na rachunku VAT, jeśli:
•

podatnik ma zaległości podatkowe – w wysokości odpowiadającej kwocie
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na dzień wydania decyzji;

•

gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane lub wystąpi zaległość podatkowa w podatku
albo też zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Potencjalne korzyści i ograniczenia dla podmiotów
stosujących mechanizm podzielonej płatności
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest na chwilę obecną dobrowolną
decyzją podatnika, przy czym warto zaznaczyć, że zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przeszłości nie oznacza, że podatnik musi go stosować w przyszłości lub do każdej płatności.
By zachęcić podatników do korzystania z mechanizmu split payment, ustawodawca przewidział szereg korzyści dla podatników. Po pierwsze, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności umożliwia obniżenia zobowiązania z tytułu podatku VAT.
Z tego prawa będą mogli skorzystać podatnicy, którzy wpłacą kwotę podatku VAT
w całości z rachunku VAT oraz dokonają tej wpłaty przed ustawowym terminem zapłaty. Kwota, o jaką będzie możliwe zmniejszenie zobowiązania VAT, wynika ze wzoru
zamieszczonego w art. 108d ustawy o podatku od towarów i usług i uzależniona jest
od: kwoty zobowiązania z tytułu podatku VAT wynikającej z deklaracji podatkowej
przed zastosowaniem obniżenia, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego
obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku (obecnie na poziomie 1,5%) oraz liczby dni od momentu, w którym obciążono rachunek bankowy
albo rachunek w SKOK-u z wyłączeniem tego dnia, do dnia terminu zapłaty podatku
(włącznie z tym dniem). Dla przykładu kwota, o jaką można obniżyć zobowiązanie
podatkowe z tytułu podatku VAT, dla pierwotnego zobowiązania (wynikającego z deklaracji podatkowej) wynoszącego 100 000 zł uiszczonego na 5 dni przed wymagalnym terminem wynosi 21 zł.
Skorzystanie z tej obniżki będzie jednak wymagało od podatnika jak najszybszego podsumowania sprzedaży i zakupów danego okresu oraz sporządzenia na tej
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wie prawidłowo określić wartość zobowiązania podatkowego z tego tytułu. Podatnik
będzie musiała również zgromadzić na rachunku VAT odpowiednią ilości środków
pieniężnych. W wypadku dowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności
przez kontrahentów (jedynie wybrani odbiorcy będą zasilali rachunek VAT środkami
pieniężnymi) oraz ewentualnych opóźnień w płatnościach z tego tytułu realne skorzystanie z tej ulgi może być ograniczone.
Kolejną zachętą do stosowania split payment jest fakt, że dzięki wykorzystaniu tej
formy płatności za faktury podatnicy będą mogli otrzymać zwrot VAT w przyspieszonym terminie, tj. w okresie 25 dni. By skorzystać z tego prawa, podatnik zobowiązany
jest w składanej deklaracji VAT złożyć wniosek o zwrot podatku VAT bez konieczności
spełnienia warunków zapisanych w ustawie przewidzianych dla tego okresu zwrotu,
przy czym, co warto podkreślić, zwrot ten będzie mógł być dokonany jedynie na rachunek VAT podatnika.
Płatności dokonywane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności pomogą podatnikom także w ewentualnych sporach z organami podatkowymi z tytułu prawa do odliczenia VAT-u naliczonego z otrzymanych faktur zakupowych. Takie
prawo przysługuje podatnikom, którzy dochowali należytej staranności w weryfikacji
swoich kontrahentów biznesowych. W „Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” wydanej przez
ministra finansów korzystanie z split payment stanowi jeden z elementów potwierdzających zachowanie tejże staranności przez podatnika. Należy jednak zaznaczyć,
że zastosowanie podzielonej płatności całkowicie nie zwalnia podatnika z obowiązku
sprawdzania kontrahentów, np. z weryfikacji poprawności kwestii formalnych.
Kolejną korzyścią dla podatnika wynikającą ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności jest zabezpieczenie go przed dodatkowym zobowiązaniem z tytułu VAT,
które organy mogą nałożyć na podatnika za brak złożenia deklaracji VAT lub złożenie niepoprawnej deklaracji VAT z zaniżoną należną kwotą podatku lub też zawyżoną
kwotą podatku VAT do zwrotu lub przeniesienia na następny okres. Wysokość takiej
sankcji może się wahać od 20% do nawet 100% kwoty podatku VAT, w sytuacji gdy
korekta deklaracji jest konsekwencją czynności kontrolnych.
Zastosowanie split payment może także stanowić dla podatnika zabezpieczenie
przed zapłatą podwyższonych odsetek za zwłokę, które są naliczane w razie ujawnienia zaległości podatkowej przez organ podatkowy lub skorygowanie tej zaległości
przez podatnika w toku czynności sprawdzających, kontrolnych lub postępowania
prowadzonego przez dany organ. Odsetek w podwyższonej wysokości (obecnie 12%)
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podatnik nie będzie musiał płacić, jeśli uiścił co najmniej 95% podatku VAT naliczonego wykazanego w deklaracji z zastosowaniem split payment.
Zabezpieczenie podatnika zarówno przed zapłatą dodatkowego zobowiązania
VAT, jak i podwyższonych odsetek może nastąpić w sytuacji, gdy podatnik nie był
świadomy, że faktura, której płatność nastąpiła z zastosowaniem MPP, ie została wystawiona przez nieistniejący podmiot lub dotyczy czynności, które w rzeczywistości
nie zostały zrealizowane.
Wykorzystanie split payment dla podatników stanowi zabezpieczenie się przed
solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania z tytułu podatku VAT niezapłaconego przez dostawcę towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Należy podkreślić, że zabezpieczenie to nie ma charakteru bezwzględnego
i podobnie jak powyżej nie ma zastosowania, gdy podatnik był świadomy, że otrzymana faktura została wystawiona przez podmiot nieistniejący lub czynności wyszczególnione na fakturze w rzeczywistości nie zostały dokonane.
Poza wymienionymi niewątpliwymi korzyściami wynikającymi dla podatnika
z wykorzystania mechanizmu podzielonej płatności za faktury zakupu w praktyce
jego zastosowanie może budzić wśród podmiotów gospodarczych pewne wątpliwości. Największe obawy firm związane są z wpływem mechanizmu split payment na
płynność finansową firmy.
Pojęcie płynności finansowej, choć tak ważne z punktu widzenia zdolności podmiotów gospodarczych do funkcjonowania na rynku, nie ma jednoznacznej definicji,
co wynika z odmiennego postrzegania tego zagadnienia przez poszczególnych autorów. Wyróżnić można następujące zasadnicze ujęcia płynności finansowej [Cicirko
2015, s. 19]:
•

aspekt majątkowy – oznacza zdolność do szybkiej zamiany majątku przedsiębiorstwa na środki pieniężne w krótkim czasie, przy czym większość autorów pojęcie majątku utożsamia z aktywami obrotowymi [Cicirko 2015,
s. 19], a pozostali z aktywami ogółem [Wędzki 2003, s. 33; Nowak 2017,
s. 236]. Dokonywana zamiana nie powinna powodować utraty wartości
tych aktywów,

•

aspekt kapitałowo-majątkowy – oznacza zdolność jednostki do terminowego wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań [Szczepaniak 1992,
s. 122]. W tym ujęciu do zachowania płynności finansowej niezbędne jest dostosowanie stopnia płynności jej aktywów do terminów wymagalności po-
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•

aspekt przepływów pieniężnych – oznacza zdolność podmiotu do spłaty
obecnych i przyszłych wydatków przedsiębiorstwa z jego bieżących wpływów. L. Bernstein zdefiniował płynność finansową jako zdolność do równoważenia wymaganych wydatków i wpływów, uwzględniając przy tym możliwość wystąpienia przerw w dopływie środków pieniężnych oraz wzrost
wydatków pieniężnych [Bernstein, Most, Block, Heart 1981, s. 82].

Z punktu widzenia omawianego zagadnienia najistotniejsze wydaje się dynamiczne ujęcie płynności finansowej, a więc w aspekcie przepływów pieniężnych.
W tym miejscu należy wspomnieć także o zdolności płatniczej, czyli możliwości jednostki do terminowego regulowania zobowiązań bieżących oraz do dokonywania
zakupów [Gos 2004, ss. 27–28]. Ograniczenia w rozporządzaniu środkami zgromadzonymi na rachunku VAT mogą skutkować zmniejszeniem ilości środków pieniężnych
pozostających do swobodnej dyspozycji przedsiębiorstw. Obawa ta jest szczególnie
uzasadniona w wypadku małych i średnich firm z branży budowlanej, które stanowią
13,1% MŚP, czyli ponad 263 tys. jednostek. Podmioty te, wykonując usługi wymienione w załączniku 14 do ustawy o podatku od towarów i usług, na zasadach podwykonawstwa za zrealizowane usługi zobowiązane są do wystawiania faktur objętych
odwrotnym obciążeniem VAT-u, co oznacza, że rozliczenia podatku należnego od
zrealizowanej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
dokonuje nabywca tychże usług. Jeśli w zdecydowanej większości realizowanych zleceń takie podmioty są podwykonawcami, to firmy te nie wykazują podatku VAT należnego, od którego możliwe jest odliczenie VAT-u naliczonego z faktur zakupowych.
Tym samym wartość podatku VAT naliczonego zostaje zamrożona na okres od 25 do
60 dni, jeśli podatnik zdecyduje się na złożenie wniosku o zwrot VAT-u. Jeśli w obawie
przed ewentualną kontrolą organu podatkowego zasadności zwrotu przedsiębiorca
nie wystąpi z wnioskiem o zwrot tegoż podatku, zamrożenie środków finansowych
z tego tytułu się wydłuża. Zastosowanie split payment może się przyczynić do zamrożenia dodatkowych środków pieniężnych. Wielkość tych podmiotów i ograniczoność
posiadanych przez nich zasobów, w tym finansowych, może prowadzić do kłopotów
finansowych tych podmiotów.
Problem płynności finansowej dostrzegł także polski ustawodawca. Dlatego
przyjęte rozwiązanie zostało oparte na systemie bankowym, a nie na rachunku
bankowym organu podatkowego, jak np. we Włoszech. W ten sposób właścicielem
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT przez cały czas pozostaje
podatnik.
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Ustawodawca przewidział dla podmiotów stosujących split payment możliwość
przyspieszenia terminu zwrotu VAT do 25 dni bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków zapisanych w ustawie. Rozwiązanie to jest niezwykle korzystne dla
podatników, którzy posiadają zobowiązania płatnicze wobec kontrahentów lub też
zobowiązania z tytułu VAT wobec organów podatkowych. Zwrot bowiem następuje
na rachunek VAT, co oznacza, że pieniądze te mogą zostać rozdysponowane w dwojaki sposób: przeznaczone na zapłatę nadwyżki podatku VAT należnego nad naliczonym do urzędu skarbowego lub kwoty VAT-u z faktur zakupu od dostawców. Na ilość
środków pieniężnych pozostających w swobodnej dyspozycji podmiotów gospodarczych to rozwiązanie nie wpłynie.
Ustawodawca wprowadził także możliwość przekazania środków zgromadzonych
na rachunku VAT na wskazany przez podatnika rachunek bankowych lub rachunek
w SKOK-u, dla których prowadzony jest ten rachunek VAT, ale termin wydania takiego pozwolenia przez urząd skarbowy wynosi do 60 dni, co dla małych podmiotów
z punktu widzenia ich płynności finansowej jest okresem niezwykle długim.

Podsumowanie
Główną przewagą mechanizmu podzielonej płatności nad dotychczas stosowanymi
metodami zwalczania nadużyć w zakresie podatku VAT jest jego systemowy, długofalowy i prewencyjny charakter, przy jednoczesnym stosunkowo prostym i bezkosztowym używaniu go przez podatników.
Mimo to Komisja Europejska w styczniu 2018 roku opublikowała raport zawierający negatywną ocenę wykorzystania split payment jako narzędzia w walce ze zjawiskiem wyłudzeń VAT. Zdaniem analityków koszty implementacji i utrzymania tego
systemu w trzech głównych typach transakcji, tj. B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer) i B2G (business-to-government) najprawdopodobniej przewyższałyby wartość pozyskanych w ten sposób dodatkowych wpływów z VAT-u. Według
autorów raportu jednym z najważniejszych ograniczeń we wprowadzeniu ogólnego
systemu split payment w Unii Europejskiej jest obecne otoczenie legislacyjne VAT. Implementacja tego systemu możliwa byłaby jedynie w sytuacji współpracy wszystkich
unijnych banków i instytucji finansowych.
Implementacja mechanizmu podzielonej płatności jest jednym z działań zmierza456
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nej jako rozbieżność między teoretycznymi a rzeczywistymi wpływami z tego tytułu.
Udział podatku VAT w dochodach budżetowych sprawia, że zagadnienie to nabiera
szczególnego znaczenia. Walka z luką VAT to jednak nie tylko polski problem, bowiem ze zjawiskiem tym borykają się kraje rozwinięte i rozwijające się. Według raportu CASE przygotowanego dla KE w Polsce poziom luki VAT jest stosunkowo wysoki
i w 2015 wyniósł 24,5%, przekraczając o 10 p.p. średnią dla krajów Unii Europejskiej.
Pozytywnie należy ocenić fakt, że rok później, tj. w roku 2016, jej poziom spadł prawie
do poziomu 20% [CASE 2018, s. 16].
Konsekwencje występowania zjawiska luki VAT zarówno w odniesieniu do sektora publicznego (spadek wpływów z tego tytułu), jak i prywatnego (zaburzenie zasad
sprawiedliwej konkurencji między podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na
rynku) sprawiają, że podejmowane są działania zmierzające do identyfikacji przyczyn
występowania tego zjawiska oraz próby jej efektywnego zwalczania opierające się na
uzyskanych wynikach.
W literaturze przedmiotu funkcjonuje długa lista potencjalnych przyczyn występowania luki VAT, które można przypisać do następujących kategorii: czynniki
makroekonomiczne (np. luka popytowa, PKB), demograficzne (wielkość populacji),
instytucjonalne (jakość instytucji), związane z systemem podatkowym danego kraju i efektywnością jego działania (rozpiętość stawek VAT-u, liczba stawek VAT-u) oraz
wynikające z zaufania obywateli do państwa. Jednak nie wszystkie z nich w sposób
istotny wpływają na rozmiar luki VAT. Z analizy panelowej przeprowadzonej w krajach
UE w latach 2011–2015 wynika, że wbrew powszechnemu przekonaniu kształt systemu podatkowego nie stanowi istotnego czynnika determinującego poziom zjawiska
luki VAT. Znaczenie mają natomiast nakłady ponoszone na systemy IT w administracji
podatkowej, których efektywność działania przekłada się na zwiększenie wpływów
z tytułu podatków VAT. Kraje, w których nakłady przeznaczane na ten cel są znaczne,
to: Szwecja, Dania, Holandia, Finlandia i Wielka Brytania.
W Polsce od kilku lat systematycznie realizowany jest program „Strategia Sprawne
Państwo 2020”, którego celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności działania
państwa otwartego na współpracę z obywatelami. W ramach tej strategii realizowany jest plan cyfryzacji administracji publicznej. W odniesieniu do podatku VAT w ciągu ostatnich lat dla wszystkich podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT
wprowadzono obowiązek składnia deklaracji podatkowych w formie elektronicznej
oraz comiesięcznego przekazywania pliku jpk. Wprowadzone zmiany z jednej strony skróciły czas i koszt złożenia wymaganych deklaracji, z drugiej jednak wiązały się
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z koniecznością poniesienia kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia (komputer,
oprogramowanie, łącze z internetem) lub też comiesięcznego dodatkowego wydatku
związanego z przekazaniem realizacji tych obowiązków do biura rachunkowego.
Z przytoczonego raportu wynika, że wpływ na poziom luki VAT ma także jakość
i przejrzystość funkcjonowania instytucji publicznych i wynikające z tego faktu zaufanie obywateli do państwa. W krajach o wysokiej kulturze instytucjonalnej (Szwecja,
Dania Holandia, Finlandia) poziom luki VAT jest stosunkowo niewielki [Szczypińska
2018, s. 18]. Budowa zaufania podatników do instytucji państwowych jest niewątpliwie procesem długotrwałym, ale zdaniem autorki to najskuteczniejszy mechanizm
minimalizowania zjawiska luki podatkowej, w tym luki VAT.
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Local Currency – An Opportunity Or a Threat
for the Development of Entrepreneurship?
Abstract: Local currencies are a matter of interest to the social economy and alternative
economy. A theory of so-called free currency (Freigeld in German) and a monetary
system Freigeld was created by Silvio Gesell, a German merchant and entrepreneur in
the 1990s. One of the first examples of local money in the world were revenue stamps
WÄRA used in the years 1930-1931 in the community of Schwanenkirchen and payment
receipts in the Austrian industrial city Wörgl in 1932. Local currency used in different
provinces of Poland are: Dobry (since 2014), Piast (since 2014) and Zielony (since 2015).
Local currencies operate within a closed system and support local companies, stimulate
internal cooperation and alleviate the effects of the financial crisis. The challenges to
the functioning of the local currencies are among others: local coverage, the inability to
transfer and the opposition of representatives of the banking sector.
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Wstęp
Historia walut lokalnych (określanych także mianem walut alternatywnych, walut
społecznościowych, pieniędzy alternatywnych, pieniędzy komplementarnych, pie-
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niędzy lokalnych1 lub tzw. „społecznych pieniędzy”; local money, local currencies; community currencies), będących swoistym rodzajem barteru, sięga czasów starożytnych.
Pojawiły się one na skutek niepokojów społecznych, szczególnie w czasach kryzys
(klęsk, rewolucji, wojen), kiedy ich zadaniem było uzupełnić niedobór waluty powszechnie obowiązującej. Waluty lokalne stanowią współcześnie przykład narzędzi
i rozwiązań typowych dla ekonomii społecznej, ekonomii alternatywnej, a także ekonomiki rozwoju lokalnego [więcej na temat walut alternatywnych w: Stępnicka 2017,
ss. 125–137]. Były one także przedmiotem uwagi przedstawicieli środowiska ekologiczno-alternatywnego w Polsce w połowie lat 90. XX w.
Pierwsze tego typu formy pieniądza w Polsce pojawiły się w 1818 r. Za polską walutę lokalną uznaje się m.in. bon towarowy PKO (także: PeKaO, zwany polskim dolarem) stosowany jako środek płatniczy wymienialny w określonej sieci placówek
handlowych (tj. w sklepach Baltony i PEWEX-u), który mógł być zrealizowany jedynie
w drodze pobrania towarów eksportu wewnętrznego w jednym z punktów sprzedaży Banku Polska Kasa Opieki S.A. W późniejszym okresie pojawiły się także talony za
surowce wtórne, które można było wymienić na artykuły przemysłowe.
Biorąc pod uwagę stanowisko ekonomii, waluta lokalna pełni funkcję środka wymiany (miernika wartości) oraz stanowi alternatywny sposób regulowania zobowiązań pieniężnych i definiowana jest jako pieniądz w rozumieniu ekonomicznym, ale
bez możliwości uznania jej za powszechny i bezwarunkowo akceptowalny środek
płatniczy w kraju. Z kolei w świetle litery prawa waluty lokalne nie są pieniądzem,
ale szczególnym przypadkiem środka płatniczego, funkcjonującym w ograniczonym
gronie podmiotów, które zobowiązują się do honorowania waluty lokalnej. Funkcjonowanie waluty lokalnej opiera się na woli stron i nie jest sprzeczne z zapisami Konstytucji ani ustawy o Narodowym Banku Polskim w Polsce [Kubalski 2016, s. 3].
W artykule przedstawiono znaczenie teorii Silvia Gesella dla rozwoju walut lokalnych, ich umiejscowienie w teorii ekonomii społecznej i ekonomii alternatywnej oraz
analizę systemów walut lokalnych na świecie i w Polsce. Zakończenie artykułu stanowi próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu. Metodami badawczymi
wykorzystanymi w pracy są analiza krytyczna literatury, metoda historyczna oraz metoda porównawcza.
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 edług Narodowego Banku Polskiego, ze względu na charakter waluty należy posługiwać się sformułowaW
niem „waluta lokalna”, nie zaś „pieniądz lokalny”.
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Silvio Gesell i jego wkład w rozwój walut lokalnych
Silvio Gesell (ur. 17 marca 1862 r. w stanie Vith na granicy Belgii, Luksemburga i Prus;
zm. 11 marca 1930 r. w Oranienburgu w Niemczech) był niemieckim przedsiębiorcą
i handlowcem, działaczem politycznym oraz prekursorem ruchu na rzecz bankowości
i finansów społecznych. Jego dorobek i doświadczenia wynikają bezpośrednio z prowadzenia działalności eksportowej w Argentynie podczas niestabilności gospodarczej lat 80. XIX w. Jest uważany za jednego z przedstawicieli ekonomii alternatywnej
(alternative economics) oraz twórcę teorii tzw. Naturalnego Porządku Ekonomicznego
(Free Economy Movement), który sam tak nazwał m.in. po to, by rozwinąć swoje idee
ekonomiczne [Boyle 2015, s. 40]. W swojej słynnej książce pt.: The Natural Economic
Order, wydanej w Szwajcarii w języku niemieckim (tom pierwszy w 1916 r. i tom drugi
w 1911 r.) [por. Gesell 2013, s. 211] zaproponował system wolnej od czynszu ziemi
i nieoprocentowanych pieniędzy, przedstawił stanowisko dotyczące natury pieniądza
i jego funkcjonowania w gospodarce, a także wskazał autorskie propozycje reform
m.in. w zakresie wydawania pieniędzy. Uważał, że waluta powinna ulegać deprecjacji
w czasie, podobnie jak wartość dóbr, które reprezentuje [Greco 2001, s. 62]. Istotny
wkład Silvia Gesella do ekonomii związany jest także z zainicjowaniem teorii lokalnego pieniądza alternatywnego (local alternative currency).
Pracę nad nowym spółdzielczym systemem pieniężnym, opartym na powszechnej praktyce średniowiecznych gildii, Silvio Gesell rozpoczął w latach 90. XIX w. [Lewis
i Conaty 2012, s. 60]. Pieniądze alternatywne, zwane przez Gesella darmową walutą (free currency, free money) lub systemem monetarnym Fraigeld (monetary system
Freigeld) i opisane w „The Natural Economic Order” [por.: Tarasiewicz i Newman 2015,
s. 215] definiowane były przez samego ich twórcę jako „instrument wymiany i nic
więcej, którego jedynym testem przydatności były stopień bezpieczeństwa, szybkość i taniość, z jakimi towary są zmieniane. Dobre pieniądze, zdaniem Gesella, powinny zabezpieczać, przyspieszać i zwiększać oraz obniżać cenę wymiany dóbr”
[Dodd 2016, s. 348]. Teoria darmowej waluty Gesella zakładała, że pieniądze powinny
być wykorzystywane w transakcjach handlowych, a nie w celu oszczędnościowym
czy spekulacyjnym. Postulował, że środki pieniężne nie powinny generować żadnych odsetek, a jeśli nie zostaną wykorzystane, to powinny stopniowo tracić wartość
[Surette 1999, s. 177]. Dla zanalizowania powyższego faktu Gesell wprowadził pojęcia rotting money (pol. gnijące pieniądze) i demurrage (niegdyś interpretowane jako
przestój; obecnie: opłata ewaluacyjna lub ujemne oprocentowanie), wciąż popular-
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ne wśród zwolenników wspólnotowych pieniędzy, opisujące formę antyprocentową
oznaczającą, że pieniądze „ulegają psuciu”, któremu zapobiegać miało cytowane wyżej demurrage polegające na wymuszonej opłacie za przestój pieniądza, mające zachęcać do jego wydawania. Pomysł Silvia Gesella miał się przyczynić do zwiększenia
w obiegu lokalnych pieniędzy [Cato 2009, ss. 82–83]. Zarówno amerykański ekonomista Irving Fisher (1867–1947), przedstawiciel szkoły neoklasycznej w ekonomii, jak
i John Maynard Keynes (1883–1946), ekonomista angielski, twórca m.in. teorii interwencjonizmu państwowego, uznali Gesella za prekursora niektórych własnych propozycji obniżenia stóp procentowych w okresach nieodpowiedniego efektywnego
popytu [Surette 1999, s. 177].
Jednymi z pierwszych lokalnych pieniędzy na świecie, opierających funkcjonowanie na teorii Gesella, były znaczki skarbowe WÄRA, jakich używano w latach 1930–1931
w małej społeczności Schwanenkirchen w Niemczech [por.: Focardi 2018], oraz kwity
płatnicze w austriackim mieście przemysłowym Wörgl w 1932 r. [Surette 1999, s. 177].

Waluty lokalne jako narzędzie ekonomii społecznej
i ekonomii alternatywnej
Waluty lokalne to narzędzia typowe dla ekonomii społecznej i ekonomii alternatywnej. Klasyfikowane są jako tzw. alternatywne systemy wymiany (lokalne systemy pieniężne), będące oddolną inicjatywą, regionalnie zorientowaną federacją zdecentralizowanych, niezależnych podmiotów, jakie kierują się zasadami oddolnej demokracji
[Abucewicz 2018, s. 341], kontrolowaną przez obywateli lub grupy obywatelskie, stanowiącą jeden z instrumentów wsparcia stabilności gospodarczej. Waluty lokalne
można wpisać w jedną z perspektyw ekonomii społecznej, bazujących na alternatywnych formach przedsiębiorczości. Opierają się one na demokratycznych wartościach,
podkreślają społeczne, środowiskowe i ekonomiczne warunki życia wspólnoty,
w szczególności na jej najsłabszych członkach [Abucewicz 2018, ss. 329–330].
Jak podaje Sobiecki, waluty lokalne mogą oddziaływać na sferę realną i uchodzić
za instrument służący ograniczaniu niestabilności, w tym wahań gospodarczych.
Zdaniem autora „do pewnego stopnia może to być także instrument wsparcia wzrostu, choć oddziaływania te są głęboko uwarunkowane rozwojem instytucjonalnym
gospodarki” [Sobiecki 2015, s. 67]. Z punktu widzenia gospodarki waluty lokalne mają
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się na mechanizmie wzajemnego uznania lub wzajemnego kredytu [Sobiecki 2015,
s. 68]. Jako specyficzny rodzaj umowy społecznej, przyjmującej nowych beneficjentów zainteresowanych udziałem w systemie, waluty lokalne wpisują się w obszar
ekonomii społecznej, która opisuje aktywność (działalność) prowadzoną przede
wszystkim dla zaspokojenia potrzeb i celów społecznych (m.in. potrzebę współpracy,
kooperacji, współdziałania czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu), zorientowaną na społeczną użyteczność, poprawę społecznych i środowiskowych warunków życia społeczności lokalnych [por.: Abucewicz 2018, s. 334], aniżeli dla maksymalizacji zysku.
Nie oznacza to jednak, że wspomniana kategoria ekonomiczna nie ma znaczenia dla uczestników lokalnej ekonomii społecznej i ekonomii alternatywnej, wykorzystującej analizowane systemy wymiany. Zysk rozpatrywany jest w tym wypadku jako narzędzie służące realizacji ważnych celów społecznych, m.in.: budowania
wsparcia i rozwoju lokalnego, aktywizacji społeczności i zmniejszenia bezrobocia,
zapobiegania wykluczeniu czy ograniczania odpływu kapitału z danego regionu.
Istotnym czynnikiem determinującym obrót walutami lokalnymi jest termin ważności, jaki otrzymują, ale także demurrage – pojęcie wywodzące się z teorii Silvia Gesella – mające zapobiegać utracie wartości oraz pobudzać lokalną społeczność do
ich wydawania. Innymi społecznymi pobudkami skłaniającymi do tworzenia walut
lokalnych są nie tylko budowanie kapitału społecznego, lecz także podtrzymywanie
i wzmacnianie więzi społecznych oraz budowanie społeczeństwa zrównoważonego
[Sobiecki 2015, s. 69].
Problematyka walut lokalnych, rozpatrywana przez pryzmat ekonomii alternatywnej (rozumianej przez większość badaczy jako część ekonomii społecznej) akcentuje znaczenie nowej jakości w zakresie środków wymiany, a także propaguje
rozwiązania różnych problemów o charakterze finansowym poprzez reformę systemu finansowego w skali kraju oraz w skali globalnej, jak również tworzenia własnych,
lokalnych środków wymiany, mających postać rozwiązania komplementarnego,
funkcjonującego równolegle z głównym nurtem w zakresie polityki pieniężnej. Stanowisko to wynika m.in. z faktu entropii i starzenia pieniądza oraz kontroli wolumenu
pieniądza przez rząd, a także niewystarczającej ilości pieniądza jako środka wymiany
[Abucewicz 2018, ss. 343–344, por.: Żwawa 2008, s. 5].
Zgodnie z założeniami ekonomii społecznej i ekonomii alternatywnej najważniejszymi zadaniami walut lokalnych są między innymi [Alternatywa 2015; Stępnicka
2017, s. 133; Żwawa 2012];
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•

ochrona lokalnych interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
(m.in. lokalnej wytwórczości);

•

rozkwit lokalnego rynku pracy, obniżenie lokalnego poziomu bezrobocia;

•

wspieranie rynków lokalnych i tworzenie więzi pomiędzy lokalną społecznością i prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;

•

wspieranie aktywności miejscowego środowiska biznesowego, lokalnego
sektora produkcji i usług oraz sprzyjanie ogólnemu wzrostowi gospodarczemu;

•

wpływ na ograniczenie degradacji środowiska naturalnego i zmian klimatycznych poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;

•

możliwość wyróżnienia się, ukazania tożsamości regionalnej, społecznej
emancypacji lokalnych wspólnot, wzmocnienie więzów społecznych i relacji
międzyludzkich.

Resumując, waluty lokalne sprzyjają wzmacnianiu aktywności charakterystycznych dla ekonomii społecznej i ekonomii alternatywnej głównie przez cechy i atrybuty, jakimi się odznaczają, m.in.: brak możliwości zadłużenia i utrzymywaniem środków
pieniężnych na stałym poziomie, co stanowi istotny warunek lokalnego rozwoju gospodarczego, obsługę transakcji na rynku lokalnym, bez możliwości transferowania
oraz spekulacji, a także z pominięciem negatywnych zjawisk i procesów gospodarczych, np. inflacji czy deflacji, oraz wparciem lokalnego sektora produkcji dóbr, pobudzaniem rozwoju gospodarczego w regionie oraz aktywizacją rynku pracy [por.:
Łukasiewicz-Kamińska 2014, s. 210]. Waluty lokalne charakteryzują zatem bezodsetkowość (z wyjątkiem kosztów administracyjnych, tj. prowizji, które wynikają z obsługi
i funkcjonowania systemu), niewymienialność na inne waluty (tzw. zamknięty obieg,
który sprawia, że można je jedynie wymienić na różne dobra) i konieczność obrotu
nimi, zapobiegająca niepotrzebnej tezauryzacji waluty.

Waluty lokalne na świecie i w Polsce – próba analizy
Liczba walut lokalnych, jakie funkcjonują w różnych społecznościach na świecie, nie
została dokładnie sprecyzowana. Według różnych szacunków w 2017 r. było ich ponad 3 tys., a według innych źródeł – nawet 6 tys. Waluty lokalne najczęściej stosowane są w państwach wysokorozwiniętych (np. Stanach Zjednoczonych, Japonii, Szwaj466
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na zagospodarowanie nadwyżek produktów i usług [Ślazyk 2018]. W 2014 r. bardzo
duża liczba walut, tj. około 3 tys. funkcjonowała w Argentynie; w Stanach Zjednoczonych i Francji było ich ponad 600, w Urugwaju i Wielkiej Brytanii ponad 400 [Sobiecki
2014, s. 5], w Hiszpanii – ponad 30, a w Niemczech – około 40, z czego ponad połowa
wchodziła w skład sieci Regiogeld, wspierającej miasta i gminy, które podejmują tego
typu aktywność. Wprowadzenie walut lokalnych w Niemczech miało się przyczynić
do wsparcia rodzinnej lokalnej wytwórczości, która miałaby stanowić konkurencję
dla sieci supermarketów [Szeszko 2013]. Jak podają Frączek i Mitręga-Niestrój [2013,
s. 144], „ekspansja walut alternatywnych dokonuje się głównie w krajach wysokorozwiniętych, a głównymi determinantami ich rozwoju są: ogólny poziom rozwoju
gospodarczego oraz stan sektora finansowego”. Wykaz wybranych walut na świecie,
funkcjonujących do 2018 r., prezentuje tabela 1.
W Polsce funkcjonują trzy waluty lokalne: dobry, piast (PLP) i zielony (PZL). Dwie
pierwsze powstały w 2014 r., mają postać elektroniczną i funkcjonują na zasadzie programu lojalnościowego. Przystąpienie do systemu walut lokalnych dobry i piast pozwala przedsiębiorcom na pozyskanie dostępu do nowej bazy klientów, klientom zaś
na wymianę produktów oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców.
Najbardziej dynamicznie rozwijającym się projektem walut lokalnych w Polsce
jest Zielony Polska Waluta Lokalna wprowadzona przez Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców w 2015 r. Projekt skupia około 600 firm, które w ofercie posiadają ponad 4 tys. produktów (m.in.: produkty spożywcze i przemysłowe, sprzęt RTV, samochody i akcesoria motoryzacyjne) i usług (np. usługi restauratorskie, turystyczne) oraz
ponad 3,5 tys. konsumentów. W 2017 r. obroty projektu wynosiły ponad 6 mln zielonych, co odpowiadało sześciu milionom złotych [Ślazyk 2018]. Zielony to program
współpracy skierowany do małych i średnich firm, którego celem jest zwiększenie
sprzedaży i pozyskanie lojalnych klientów. Charakterystykę porównawczą walut lokalnych w Polsce – dobrego, piasta i zielonego – prezentuje tabela 2.
Resumując, współczesne waluty lokalne w Polsce są pewnym rodzajem umowy
społecznej obejmującej środowisko biznesowe. Uwzględniając tzw. lokalne inicjatywy o charakterze kolekcjonerskim, a także waluty lokalne sensu stricto, występują
w formie zdematerializowanej jako pieniądze wirtualne (in. internetowe), płatność
SMS-owa bądź przy użyciu technologii NFC (Near Field Communication; pol. komunikacja bliskiego pola). W rzeczywistości waluty lokalne w Polsce to elektroniczne
systemy rozliczeniowe między firmami i innymi podmiotami, które z tych systemów
korzystają.
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Tabela 1. Wykaz wybranych walut lokalnych na świecie
Państwo
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Dania
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Hongkong
Japonia
Kanada
Kenia
Malezja
Niemcy
Nowa Zelandia
Salwador
Słowacja
Szwecja
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Ukraina
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Nazwa waluty lokalnej
Argentino, Patacón
Baroon Dollar
Wörgl Schiling,
RES, Torekes, ROPI, Talent
Banco Palmas, Curitiba Bonus
Løn, Artmoney
Sol-violette, Abeille, Galleco, Eusko, Troc Temps
TEM, Ilios, Kaereti,
Axarco, El Real, Puma, Demos, Ekhi, Zoquitos, Exproncedas, ECO,
mora, jara, zokito
Duif, Gelre
COME
Fureai Kippu
Canadian Tire money, Unity dolar, Kawartha Loon
Eco-Pesa, Bangla-Pesa
Kedahan dinar, Kelantanese dinar
Wära, Chiemgauer, Sozialmarkt, Urstromtaler, Sterntaler, Rössle
Wairarapa
Punto
Bratislavský živec, Širocký sokol
Øresund
BerkShares, Bay Bucks, Ithaca Hours, Equal Dollars,
WIR, Reka-Check, Sel du Lac
Nim
Panal, Lionza
Soproni Kékfrank, Balatoni Korona
Bristol Pound, Totnes, Lewes, Brixton, Kidderminister
Banca del Tempo, Ecoroma, Simec

Źródło: Opracowanie własne.

468

Waluty lokalne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości?

Tabela 2. Porównanie wybranych cech walut lokalnych w Polsce
Cecha
Dobry
Rok wprowadzenia
2014
do obrotu
Adresaci
lokalne firmy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne
i osoby nieprowadzące działalności
gospodarczej
Zasięg (miasto/
małopolskie, mazowojewództwo)
wieckie, świętokrzyskie
Cel
nawiązywanie
i rozwijanie relacji
pomiędzy lokalnymi
przedsiębiorstwami

Forma

Wartość

Piast (PLP)

Zielony (PZL)

2014

2015

lokalne firmy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne
i osoby nieprowadzące działalności
gospodarczej
Kielce
(woj. świętokrzyskie)

przedsiębiorstwa
w całej Polsce,
klienci

łódzkie, małopolskie,
mazowieckie, świętokrzyskie
wspieranie lokalnepobudzenie koniunktury gospodar- go systemu proczej oraz ogranicze- dukcji
i usług, budowa
nie bezrobocia,
dobrych relacji
rozwijanie relacji
pomiędzy lokalnymi biznesowych między
przedsiębiorstwami lokalnymi firmami
system wymiany
system wymiany
punkty lojalnobarterowej między
barterowej między
ściowe w systemie
zamkniętym (klienci, przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami,
system lojalnościowy
dokonując zakupów system lojalnościonagradzający klienw placówkach hand- wy nagradzający
tów odpowiednimi
lowych i usługowych klientów
rabatami za dokonybędących uczestwanie zakupów dóbr
nikami systemu, są
u lokalnych podmionagradzani dobrymi)
tów uczestniczących
w programie
1 dobry = 1 złoty
1 piast = 1 złoty
1 zielony = 1 złoty

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule pracy – „Waluty lokalne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości?” – można stwierdzić, że waluty lokalne poniekąd stanowią alternatywę dla walut krajowych, a także narzędzie sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, ale raczej w lokalnych, niewielkich społecznościach (tj. na
tzw. małą skalę), w których konsumenci są zdecydowani na dokonywanie zakupów
u lokalnych sprzedawców i w miejscowych podmiotach gospodarczych, które z kolei
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oferowałyby miejsca pracy lokalnej społeczności, a dostawcami produktów byłyby lokalne przedsiębiorstwa. Jako formy wspólnotowe stworzone na potrzeby gospodarki
lokalnej waluty lokalne krążyłyby i pozostawały w małych społecznościach, które by
się nimi posługiwały (zapobiegając odpływowi z regionu), wspierając lokalny rozwój
oraz gospodarkę (np. poprzez zakupy dokonywane w lokalnej walucie), jak również
determinując współpracę lokalnych przedsiębiorstw i innych uczestników rynku.
Z uwagi na oparcie ich funkcjonowania na systemie barterowym, pokryciu w dobrach i niepodleganiu spekulacji waluty lokalne pozostają poza zasięgiem inflacji
i negatywnych konsekwencji z niej wynikających. Mogą one także być szansą dla
rozwoju przedsiębiorczości, ale raczej w biednych regionach, które zostały pominięte w globalnym podziale pracy i dla których masowa produkcja wytwarzana przez
firmy konkurencyjne stanowi poważne zagrożenie. Ekonomia skali, silne zaplecze finansowe korporacji zagranicznych, jak również produkty masowej produkcji, które są
tańsze niż te, które wytwarza się lokalnie, sprzyjają zwiększeniu popytu na nie, wypływaniu pieniędzy z gospodarek lokalnych, a w konsekwencji rozwojowi konkurencji,
która czerpie korzyści z danego rynku lokalnego lub regionalnego.
Powyższe rozważania wskazują, że teoria Silvia Gesella dotycząca walut lokalnych
może być prawdziwa, ale należy przyjąć ją z pewnymi uwagami. Waluty lokalne mogą
się przyczynić do pobudzenia gospodarczego i przedsiębiorczości w małych społecznościach i/lub regionach biednych, niemniej nie należy ich postrzegać jako remedium na dysfunkcje gospodarcze, np.: wysoki poziom bezrobocia i inflacji, spadek
rozwoju gospodarczego. Cytowany w różnych źródłach [por. Ross 2015; Paul 2017
i inni] przykład austriackiego Wörgla, wprowadzanego przez burmistrza Michaela
Unterguggenbergera, którego stosowanie przyczyniło się do niespotykanego wzrostu gospodarczego i zachowań przedsiębiorczych, opisany chyba jednak został ze sporą dozą hurraoptymizmu i nadbudową ideologiczną.
Funkcjonowanie walut lokalnych w Polsce ciągle rodzi jednak sporo pytań: „Co
zrobić z walutą lokalną i w jaki sposób dokonać przeliczenia, kiedy system przestanie
istnieć?”, „Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w systemie oraz nadużycia ze strony różnych jego uczestników oraz jaką gwarancję poprawności jego funkcjonowania
zapewnia?”, „Jakie działania należy podjąć, by system walut lokalnych nie był jedynie
formą wymiany o charakterze społecznościowym, ale rzeczywiście przyczynił się do
rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego oraz wpierał działania o charakterze biznesowym?”, „Jakie cechy powinien mieć system walut lokalnych,
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zaś nie ograniczał możliwości rozwoju lokalnego, pomijając znaczenia globalizacji
i wszystkich efektów, które jej towarzyszą?” etc.
Współcześnie waluty lokalne w Polsce stanowią formę inicjatyw oddolnych i pełnią raczej funkcję społeczną, przybierając charakter społecznościowy, jednoczący
uczestników społeczności lokalnej, aniżeli charakter biznesowy i sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości. Najbardziej zbliżoną do waluty lokalnej sensu stricto w Polsce
wydaje się piast. To właśnie lokalność tej waluty oraz cel jej utworzenia, tj. pobudzenie koniunktury gospodarczej, ograniczenie bezrobocia oraz nawiązywanie i rozwijanie relacji pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami, wpisują tę walutę w definicję
walut lokalnych.
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Wstęp
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce funkcjonują w zmieniających się warunkach gospodarczych i prawnych. Specyfika realizowanych przez gminy zadań publicznych sprawia, że zarządzanie taką organizacją jest złożone i trudne. Konieczne
jest profesjonalne, strategiczne i nowoczesne zarządzanie w ramach obowiązujących
norm prawnych.
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Zarządzanie każdą jednostką jest związane z występowaniem różnego rodzaju
ryzyka, którego skutkiem są najczęściej straty materialne. Celem każdego podmiotu
powinna być minimalizacja tych strat poprzez umiejętny proces zarządzania ryzykiem. Jednym z elementów procesu zarządzania w warunkach ryzyka jest manipulacja ryzykiem na przykład za pomocą ubezpieczeń. Gminy, które zgodnie z przepisami prawa, powinny starannie gospodarować powierzonym im mieniem publicznym,
zawierają ubezpieczenia poprzez zamówienia publiczne. Prawidłowe zarządzanie
ryzykiem jednostki samorządowej, poprzez transfer tego ryzyka na zakład ubezpieczeń, ogranicza lub wręcz niweluje finansowe skutki zdarzeń losowych, zapewniając
tym samym nakazywaną w ustawie staranność zarządzania majątkiem. Cena ubezpieczenia w postaci składki ubezpieczeniowej jest w tym przypadku wydatkiem publicznym gminy.
Z punktu widzenia ekonomicznego, zadaniem władz gminy powinno być skuteczne i efektywne wykorzystanie zasobów gospodarczych w interesie wspólnoty.
Efektywność jest pojęciem wieloznacznym w naukach ekonomiczno-społecznych
i trudnym do zdefiniowania. Według „Słownika języka polskiego” efektywność to „pozytywny wynik, wydajność, skuteczność, sprawność” [Szymczak (red.) 1978, s. 516].
Efektywność ekonomiczna w ujęciu ogólnym jest utożsamiana z wykorzystaniem posiadanych zasobów w sposób najbardziej skuteczny i najmniej marnotrawny. Miarą
tak zdefiniowanej efektywności ekonomicznej jest stosunek nakładu do efektu [Webster’s Third New International Dictionary]. P. Sienkiewicz wyróżnił dwa główne komponenty efektywności, którymi są skuteczność i ekonomiczność. Skuteczność to zdolność systemu do osiągnięcia zamierzonego celu działania, ekonomiczność to relacja
między wartością korzyści i kosztów poniesionych w celu ich uzyskania [Sienkiewicz
1987, s. 67].
Celem pracy jest ocena efektywności ekonomicznej, rozumianej jako relacja nakładów i efektów, ubezpieczeń zawieranych przez gminy w Polsce. Postawiono hipotezę,
że zawierane przez polskie gminy ubezpieczenia nie są efektywne ekonomicznie.
Przeprowadzenie analizy efektywności wymaga dostępu do szczegółowych danych opisujących badany temat. W Polsce dostęp do danych ubezpieczeniowych jest
bardzo ograniczony. Ubezpieczyciele przekazują wyłącznie zagregowane informacje
publikowane przez KNF, PIU i UFG. Dostęp z poziomu ubezpieczyciela do danych indywidualnych, dotyczących pojedynczych polis jest praktycznie niemożliwy. Niemożliwe jest również pobranie reprezentatywnej i losowej próby z całego rynku ubezpie476
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W ograniczonym podmiotowo zakresie dostęp do danych ubezpieczeniowych
umożliwiają regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych. Enumeratywnie wymienione w ustawie podmioty publiczne mają obowiązek publikowania informacji dotyczących zamówień, w tym zamówień na usługi ubezpieczeniowe.
Badanie przeprowadzono na podstawie analizy danych o zamówieniach publicznych na ubezpieczenia realizowane przez losowo wybranych 200 gmin w Polsce w latach 2013–2017.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego
w Polsce
Samorząd terytorialny w Polsce został powołany jako podmiot uczestniczący w sprawowaniu władzy i wykonujący w tym obszarze zasadniczą część zadań publicznych.
Według Konstytucji RP gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego
w naszym kraju [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art.
164 ust. 1]. Podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania gmin w Polsce reguluje
ustawa o samorządzie gminnym [Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2017 poz. 1875]. Według danych GUS na dzień 19 lipca 2017 r. w Polsce
funkcjonowało 314 powiatów, w których znajdowało się 2478 gmin [GUS 2017]. Większość gmin to gminy wiejskie – jest ich 1555.
Każda gmina, zgodnie z ustawą [Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym], posiada osobowość prawną oraz dysponuje i zarządza powierzonym jej majątkiem, który stanowi źródło jej dochodów oraz służy przede wszystkim do wykonywania
zadań publicznych. Głównym celem funkcjonowania gmin nie jest osiągnięcie zysku,
ale zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnych. Istotną część zadań publicznych gminy, jako jednostki samorządowej, wykonują w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Ustawodawca nakłada na organy zarządzające gminą obowiązek starannego gospodarowania środkami publicznymi, w tym również jej majątkiem. Zarządzanie
środkami publicznymi podlega nadzorowi i jest ograniczone przez regulacje prawne, ma
złożony charakter, różnorodne cele oraz wielu interesariuszy. Podstawowym zadaniem
własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W lokalnym systemie gospodarowania władze gminy powinny w taki sposób planować procesy rozwojowe, aby przebiegały one w pożądanych przez wspólnotę kierunkach przy optymalnym wykorzystaniu
lokalnych zasobów, w tym rzeczowych i finansowych [Ziółkowski 2015, s. 147].
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Ubezpieczenia zawierane przez gminy
Większość gmin w Polsce zawiera ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, maszyn i urządzeń
od awarii, sprzętu elektronicznego (od wszystkich ryzyk), przedmiotów szklanych od
stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, NNW OSP, ubezpieczenie wyposażenia jednostek OSP
(w miejscu ubezpieczenia oraz w trakcie akcji i ćwiczeń) oraz obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych często wraz
z ubezpieczeniem auto casco. Indywidualne cechy posiadanego przez gminy mienia
mają bezpośredni wpływ na decyzję o rodzaju zawieranego przez jednostki ubezpieczenia oraz o zakresie tego ubezpieczenia. Przede wszystkim ubezpieczeniem powinno być objęte mienie o charakterze kluczowym dla wykonywania zadań publicznych
samorządu przy uwzględnieniu cech fizycznych tego mienia, takich jak np. położenie
geograficzne, przeznaczenie, sposób wykorzystywania [Michalski 2002, ss.19–22]. Determinanty nabywania ubezpieczeń przez JST przedstawiono np. w pracy Lisowskiego
i Wojtkowiaka [2014, ss.93–104].
Ubezpieczenia mienia swoim zakresem obejmują takie zdarzenia losowe jak zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczenie może obejmować
określone ryzyko („na ryzyku nazwanym”) lub wszystkie rodzaje ryzyka. W ubezpieczeniu
na ryzyku nazwanym mienie ubezpieczane jest od szkody powstałej w wyniku określonych w OWU zdarzeń, do których najczęściej należą ogień, kradzież z włamaniem i dewastacja. Ubezpieczenie od ognia standardowo obejmuje ryzyka podstawowe takie jak
ogień, uderzenie pioruna, eksplozja i upadek statku powietrznego. Zakres ubezpieczenia
od wszystkich ryzyk obejmuje wszystkie zdarzenia z wyjątkiem wykluczonych w umowie.
Termin od wszystkich ryzyk używany jest często także do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń oraz autocasco [Ronka-Chmielowiec 2016, s. 345].
Ważnym elementem ubezpieczenia mienia jest górna granica odpowiedzialności
ubezpieczyciela, czyli suma ubezpieczenia, która powinna odpowiadać rzeczywistej
wartości majątku i zapewniać jego odtworzenie w przypadku całkowitego zniszczenia.
Majątek trwały może być ubezpieczony według jego wartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub księgowej brutto [Monkiewicz 2001, t.II, s.186]. W przypadku ubezpieczeń JST
większość środków trwałych jest ubezpieczana według wartości księgowej, co nie jest
korzystne w przypadku szkód o dużych rozmiarach. Powstaje wówczas problem niedo478
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W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia może być
bardzo szeroki (ubezpieczenie w pełnym zakresie) lub obejmować ochroną ryzyko
określonego rodzaju. W tych ubezpieczeniach limit odpowiedzialności ubezpieczyciela określa suma gwarancyjna, która może być ustalana na zdarzenie lub na wszystkie zdarzenia. Stosowane jest różnicowanie sum gwarancyjnych według rodzajów
odpowiedzialności lub rodzajów szkód.
Wszystkie wymienione elementy ubezpieczeń powinny być dobrane do potrzeb
gminy oraz uwzględnione w specyfikacji zamówienia.
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego [Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń 2/2018] składka przypisana brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych po II kwartale 2018 wynosiła ogółem ok. 2,8 mln. zł. Niestety nie ma danych na
temat przypisu składki tylko dla JST, a tym bardziej gmin. Udział poszczególnych grup
w składce przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Struktura składki przypisanej brutto ubezpieczeń zawartych w II kwartale 2018 r. przez sektor instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wg grup
ubezpieczeń działu II [%]

Źródło: KNF, Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2018, [www1] https://www.knf.gov.pl/?articleId=62879&p_id=18, dostęp: 10.09.2018.

Na podstawie danych przedstawionych na rys.1 widać, że największy udział
w składce przypisanej brutto w ubezpieczeniach działu II zawieranych przez sektor
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instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w II kwartale 2018 r. miały ubezpieczenia gr. 13, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (nieujęte w grupach
10–12), na drugim miejscu były ubezpieczenia gr. 3 (ubezpieczenia casco pojazdów
lądowych), w następnej kolejności były to ubezpieczenia gr. 8 (ubezpieczenia szkód
spowodowane przez żywioły, nieujęte w gr. 3–7), następnie ubezpieczenia gr. 10 (OC
komunikacyjne) oraz ubezpieczenia gr. 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nieujęte w gr. 3–7, wywołanych przez grad, mróz, kradzież oraz inne przyczyny
nieujęte w gr. 8).

Udzielanie zamówień przez podmioty publiczne
Specyfiką sektora publicznego jest obniżona koncentracja przy wydatkowaniu środków finansowych. Co do zasady, podmiot publiczny ma zabezpieczone środki w budżecie, nie grozi mu utrata płynności finansowej, jego wpływy są przewidywalne
i niezależne od sytuacji rynkowej. W powyższych warunkach pojawia się niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska określanego jako „marnotrawstwo zasobów” [Brzozowska 2011, s. 20].
Pewność decydentów środków publicznych dotycząca obecnych i przyszłych dochodów, zapewniana przez mechanizmy administracyjne, brak instrumentów rynkowych weryfikujących podejmowane decyzje, szczególnie w zakresie wydatków, wymagało wprowadzenia regulacji administracyjnych.
Administracyjne mechanizmy wydatkowania środków publicznych są cechą
rozwiniętych gospodarek rynkowych. Transformacja polityczno-gospodarcza Polski ujawniła taką potrzebę dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Z dniem pierwszego stycznia 1995 r. w krajowym porządku prawnym zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Wielokrotne
nowelizacje ustawy oraz obowiązek dostosowania jej postanowień do Dyrektyw Unijnych doprowadziły do uchwalenia nowego, obowiązującego do dnia dzisiejszego
aktu prawnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) [Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych].
Ratio legis ustawy jest połączenie interesów sektora publicznego i prywatnego
na przejrzystych zasadach, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, zapewniając jednocześnie racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Zasada transpa480
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zamówienia, skupia się na obowiązku publikacji przez zamawiającego dokumentów dotyczących udzielanych zamówień. Podstawowym dokumentem są ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia publikowane w zależności od wartości
zamówienia w publikatorze krajowym, którym jest Biuletyn Zamówień Publicznych
administrowany przez Urząd Zamówień Publicznych oraz wspólnotowy, administrowany przez Komisję Europejską TED (Tenders Electronic Daily) [http://ted.europa.eu]. Dane zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu umożliwiają pobranie szczegółowych informacji dotyczących badanego zamówienia z publikowanego przez
zamawiającego dokumentu określanego jako SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
Gminy, jako podmioty ustawy Pzp, mają obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniu dla wszystkich udzielanych zamówień, których wartość szacunkowa przekracza 30 tys. euro. Biorąc pod uwagę konieczność agregowania zamówień tego samego
rodzaju, wynikającą z art. 34 Pzp, oraz wielkość majątku gmin, zamówienia na usługi ubezpieczeniowe, których wartość jest mniejsza od równowartości kwoty 30 tys.
euro, w praktyce nie występują.

Efektywność ekonomiczna wydatków gmin na
ubezpieczenia w świetle badań empirycznych
Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie wylosowanej próby 200 ogłoszeń o zamówieniach publicznych na usługę ubezpieczeniową, zrealizowanych przez
polskie gminy w roku 2017. Dane o szkodach obejmowały lata 2013–2017. Należy podkreślić, że jedno zamówienie często dotyczyło kilku rodzajów ubezpieczeń
i w pojedynczych przypadkach było zawierane na okres 3 lat.
Zamówienia na ubezpieczenia mienia i OC (łącznie) w badanej próbie charakteryzowały się umiarkowaną konkurencyjnością. Współczynnik konkurencyjności
zamówień publicznych, obliczany jako średnia liczba ofert na jedno zamówienie,
w przypadku ubezpieczeń mienia i OC w badanej próbie wynosił 3,48 +/- 1,38 oferty
na jedno zamówienie. Współczynnik ten był nieco niższy w przypadku ubezpieczeń
komunikacyjnych OC i wynosił 2,64 +/- 1,26 oferty na jedno zamówienie. Największy
udział pod względem liczby zawieranych umów ubezpieczenia przez analizowane
gminy w 2017 r. miało PZU SA (23,00%), na drugim miejscu znajdowało się Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW (19,8%).
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Pojęcie efektywności w zamówieniach publicznych jest bardzo szerokie i ze
względu na duży obszar zjawisk, który sobą obejmuje, powinno być każdorazowo definiowane, pozwalając dostrzec kryterium, według którego prowadzona jest ocena.
W indywidualnej ocenie zamawiającego, efektywność zamówienia postrzegana jest
przez pryzmat konkretnego postępowania i, w zależności od celu prowadzonej procedury, może być różnie oceniana. Ocena taka zależy także od sposobu finansowania działalności instytucji zamawiającej. W literaturze krajowej można spotkać ocenę
efektywności prowadzoną zarówno w aspekcie finansowym, jak i sprawności prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia [Nowicki 2013, s. 10]. Ważne z ekonomicznego punktu widzenia są dwa parametry każdego zamówienia publicznego:
wartość szacunkowa zamówienia i cena najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią ustawy Pzp, wartość szacunkowa zamówienia jest ustalana
przez zamawiającego z należytą starannością przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia. Cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Najkorzystniejszą ofertę stanowi oferta najwyżej oceniana, na podstawie kryteriów oceny
ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W pracy [Szymańska, Szymański 2017] badano efektywność rozumianą jako
oszczędności, skuteczność (brak strat) w wydatkowaniu środków publicznych, mierzoną tzw. wskaźnikiem strat, będącym relacją ceny wybranej oferty do wartości szacunkowej zamówienia. W niniejszej pracy efektywność ekonomiczną mierzono relacją ceny ubezpieczenia do wypłaconych odszkodowań. Nie analizowano OWU i sum
ubezpieczenia.
W tabeli 1 przedstawiono miary analizy struktury wartości wypłaconych w latach
2013–2017 odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC komunikacyjnych oraz łącznie dla
ubezpieczeń OC i mienia zawartych przez analizowane gminy.
W latach 2013–2017 średnia wartość rocznego odszkodowania wypłaconego gminie z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego wynosiła ok. 5,7 tys. zł przy
maksymalnej wypłacie wynoszącej 10,8 tys. zł, natomiast z tytułu ubezpieczenia OC
i mienia średnie roczne odszkodowanie było równe ok. 11,9 tys. zł, przy maksymalnej
wypłacie ok. 60 tys. zł. Gminy były bardzo silnie zróżnicowane pod względem średniorocznego wypłacanego odszkodowania, zarówno w przypadku ubezpieczenia
OC, jak ubezpieczenia OC i mienia. Zróżnicowanie rocznych wypłaconych odszkodo482
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ubezpieczenia OC i mienia. Co najmniej połowie badanych gmin wypłacono rocznie
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC w wysokości 325 zł oraz
z tytułu ubezpieczenia OC i mienia równe 7068 zł. Rozkłady rocznych wypłat charakteryzują się silną prawostronną asymetrią, co wynika z faktu, że w analizowanych szeregach czasowych w wielu przypadkach szkody w ogóle nie występowały.
Tabela 1. Miary statystyki opisowej dla wartości odszkodowań wypłaconych analizowanym gminom w latach 2013–2017 wg rodzaju ubezpieczenia
statystyka
średnia arytmetyczna
mediana
współczynnik zmienności
kurtoza
skośność
min.
maks.

OC komunikacyjne
5692,09
325,00
403,15
21,85
4,67
0,00
108280,49

OC i mienie
11882,26
7068,00
119,82
6,21
2,42
0,00
60063,28

Źródło: Obliczenia własne.

W tabeli 2 przedstawiono miary analizy struktury rocznych składek według rodzaju ubezpieczeń.
Tabela 2. Miary statystyki opisowej dla wartości składek opłaconych przez analizowane gminy w latach 2013–2017 wg rodzaju ubezpieczenia
statystyki
średnia arytmetyczna
mediana
współczynnik zmienności
kurtoza
skośność
min.
maks.

OC komunikacyjne
24046,38
15464,00
100,14
4,16
1,98
5698,00
96027,06

OC i mienie
41106,73
29936,00
81,33
1,99
1,50
7591,00
140010,00

Źródło: Obliczenia własne.

W latach 2013–2017 średnia roczna składka zapłacona w związku z zawarciem
ubezpieczenia OC komunikacyjnego przez badane gminy wynosiła ok. 24 tys. zł, zaś
łącznie z tytułu ubezpieczenia OC i mienia ok. 41 tys. zł. W przypadku ubezpieczeń
OC komunikacyjnych, wartość składki wahała się od 5,6 tys. zł do 96 tys. zł przy obserwowanym bardzo silnym jej zróżnicowaniu (100,14%). Natomiast dla ubezpieczeń
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OC i mienia łączna składka wynosiła od 7,5 tys. zł do aż 140 tys. zł, przy występującym
nieco słabszym zróżnicowaniu składki (81,33%). Co najmniej połowa badanych gmin
płaciła za ubezpieczenie komunikacyjne OC nie więcej niż 15 tys. zł rocznie i nie więcej niż ok. 30 tys. zł rocznie za ubezpieczenie OC i mienia łącznie.
W kolejnym etapie badania oszacowano efektywność ekonomiczną zawieranych
ubezpieczeń za pomocą wskaźnika efektywności ekonomicznej, zdefiniowanego
jako średnia z ilorazów wartości wypłaconego w danym roku odszkodowania do
opłaconej za ten rok składki:

gdzie wi – wartość wypłaconego odszkodowania w roku i, si – składka w roku i.
Jeżeli wskaźnik opisany równaniem (1) jest większy od 1, to ubezpieczanie gmin
charakteryzowało się brakiem efektywności ekonomicznej. W przeciwnym przypadku
zawierane ubezpieczenia były efektywne ekonomicznie.
W badanej próbie dla ubezpieczeń komunikacyjnych OC w badanych latach,
wskaźnik efektywności ekonomicznej wynosił 0,12, minimalna wartość ilorazu odszkodowanie/składka wynosiła 0, maksymalna 2,29. Tylko dla 6% zawieranych przez
badane jednostki ubezpieczeń grupy 10. wskaźnik ten był większy od jedności.
W analizowanych zamówieniach dotyczących ubezpieczeń mienia i OC w badanych latach wskaźnik efektywności ekonomicznej wynosił 0,27, a jego minimalna
i maksymalna wartość wynosiły odpowiednio 0 i 2,87. Dla 12% zawieranych przez
gminy ubezpieczeń OC i mienia badany wskaźnik był większy od 1.

Zakończenie
Efektywność ekonomiczna zawieranych ubezpieczeń zależy od ich rodzaju. Gminy
w Polsce zawierają przede wszystkim ubezpieczenia odpowiedzialności posiadaczy
pojazdów mechanicznych oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia. Przeprowadzone badanie wskazuje, że większe odszkodowania są wypłacane z tytułu ubezpieczeń
OC i mienia niż w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Również w przypadku ubezpieczeń mienia i OC koszty w postaci składek są zdecydowanie wyższe.
Badania potwierdzają postawioną w pracy hipotezę badawczą. Średnio wydatki na
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W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC odszkodowania stanowiły średnio
12% składki, a tylko w 6% zawieranych ubezpieczeń odszkodowanie przewyższyło
składkę. Wypłacone z tytułu ubezpieczeń OC i mienia odszkodowania stanowiły średnio 27% składek, a w 12% zawieranych ubezpieczeń odszkodowania przewyższały
składkę.
Pomimo niskiej efektywności ekonomicznej zawieranych ubezpieczeń, zapewnienie ochrony przez ubezpieczycieli jest niezbędne z uwagi na wymogi prawne i społeczne. Brak publicznego ubezpieczyciela usprawiedliwia przekazywanie przez gminy
środków prywatnym podmiotom w kwocie przewyższającej ryzyko.

485

Anna Szymańska, Jarosław Szymański

Bibliografia
Brzozowska K. (2011), Innowacyjność Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w polityce
inwestycyjnej jednostek sektora publicznego w Polsce, „Folia Pomer., Univ. Technol., Stetin.”, Oeconomica 291 (65).
Lisowski J., Wojtkowiak M. (2014), Determinanty nabywania ubezpieczeń przez samorządy gminne w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H”, t. 4, Wyd. UMCS, Lublin.
Michalski T. (2002), Ryzyko społeczne a ochrona ubezpieczeniowa – kilka propozycji
nieortodoksyjnych [w:] J. Monkiewicz (red.) Podstawy ubezpieczeń, t.1, Poltext, Warszawa.
Nowicki P. (2013), Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego
podejścia do zamówień publicznych, PARP, Warszawa.
Ronka-Chmielowiec W. (red.) (2016), Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa.
Sienkiewicz P. (1987), Teoria efektywności systemów, PAN, Ossolineum, WrocławWarszawa-Kraków.
Szymańska A., Szymański J. (2017), Efektywność i konkurencyjność zamówień publicznych na ubezpieczenia realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, z. 7, cz. II, Łódź.
Szymczak M. (red.) (1978), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
Wierzbicka E. (2013), Ubezpieczenie mienia gminy w zarządzaniu ryzykiem JST
[w:]

G. Maślaka (red.), Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie, Oficyna

Wydawnicza SGH, Warszawa.
Ziółkowski M. (2015), Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. LXXVII, z.1.

Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875
z późn. zm.).
486

Efektywność ekonomiczna ubezpieczeń zawieranych przez gminy w Polsce w latach 2013–2017

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, (Dz. U. 1994 r. nr 76
poz. 344).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2017 poz.
1579 t.j.).

Źródła internetowe
[www1] GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 2017, [online] https://
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html, dostęp: 10.09.2018.
[www2] KNF, Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń 2/2018, [online] https://www.knf.
gov.pl/?articleId=62879&p_id=18, dostęp: 10.09.2018.
[www3] Komisja Europejska, Tenders Electronic Daily, [online] http://ted.europa.eu,
dostęp: 20.09.2018.
[www4] Webster’s Third New International Dictionary, [online] https://www.merriamwebster.com/dictionary/economical, dostęp: 10.04.2018.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XIX | Zeszyt 10 | Część I | ss. 489–502

Marek Szymański*
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wydział Finansów i Zarządzania

Ewolucja koncepcji niezależnego członka rady
nadzorczej na podstawie wymagań statutowych
w polskich bankach publicznych
Evolution of the Concept of the Independent Supervisory Board
Member Upon Charter Requirements in Polish Publicly Traded
Banks
Abstract: The requirements concerning independent board members in Polish publicly
traded banks’ charters changed significantly over the last decade. There are three main
trends observed. First, the number of banks expecting independent supervisory board
members increases. In 2006, less than 30% of banks listed on the Warsaw Stock Exchange
had the statutory requirement of having independent supervisory board members.
11 years later the percentage was 75%. Second, the number of requirements that
independent members must meet doubled. In 2006, among 13 identified requirements
for independent supervisory board members a single bank had 5 or 6. 11 years later the
average number of requirements in a single charter is almost 10. Third, more emphasis
is put on avoiding relationships between supervisory board members and management.
Key words: independent board members, publicly traded banks, corporate governance,
duty of loyalty, two tier board

Wstęp
Z punktu widzenia właścicieli spółek kapitałowych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwem spółki powinny realizować swoje funkcje zgodnie z dwiema grupami zobowiązań: obowiązkiem starannego działania (duty of care) oraz
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obowiązkiem lojalności (duty of loyalty). Rękojmię przestrzegania pierwszego z tych
zobowiązań powinno zapewnić powierzanie funkcji zarządczych i nadzorczych osobom o odpowiednim przygotowaniu (wykształconym i doświadczonym) oraz umiejętnościach. Niezależnie od tego, w spółkach kapitałowych w dualistycznym modelu
nadzoru korporacyjnego (zwanym też modelem niemieckim) powołuje się ciało nadzorcze w postaci rady nadzorczej. Choć rada nadzorcza jest w stanie kontrolować staranność działań zarządu, w większym stopniu predystynowana jest do kontrolowania
jego lojalności. Trudno bowiem uznać, że członkowie rady nadzorczej mają większe
kompetencje lub wiedzę o gospodarce spółki, niż członkowie zarządu, z pewnością
jednak mają znacznie mniejsze możliwości używania zasobów spółki dla odniesienia
prywatnych korzyści.
Podobne funkcje w systemie anglosaskim, gdzie korporacje nie posiadają odrębnego organu nadzorczego, pełnią niezależni (zewnętrzni, niewykonawczy) członkowie rady dyrektorów [Jeżak 2010, s. 186; Jeżak, Bohdanowicz 2004, ss. 290–291; Hopt,
Leyens 2004, ss. 3–15]. Niezaangażowani w bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem
dyrektorzy niewykonawczy mają zapewnić lepszą kontrolę nad działaniami menedżerów. Zastanawiające jest, że analogiczne pojęcie „niezależnego członka rady nadzorczej” pojawiło się także w systemie dualistycznym – jakby samo funkcjonowanie rady
nadzorczej nie wystarczało do sprawnego realizowania funkcji nadzorczych w spółkach akcyjnych. Rozumiejąc przyczyny takiej konwergencji, można pójść o krok dalej
i zadać pytanie czy odmienne warunki, w jakich funkcjonują niezależni członkowie
rad w systemie dualistycznym i anglosaskim w sposób trwały determinują odmienne
podejście do „niezależności”. Tradycyjnie uważa się, że w obu systemach odmiennie
rozumie się pojęcie niezależności [Jeżak 2010, s. 189].
Artykuł niniejszy stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytanie. Celem artykułu
jest analiza i ocena zmian wymagań stawianych niezależnym członkom rady nadzorczej na podstawie statutowych regulacji banków notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie oraz zmian tych wymagań w latach 2006–2017. Cel powyższy zrealizowano z wykorzystaniem metody analizy statutów badanych spółek
w trzech latach: 2006, 2009 i 2017. Koncentrując się na wybranych spółkach funkcjonujących w modelu dualistycznym, artykuł nie prezentuje zmian, jakie mogły zajść
w modelu anglosaskim. Nietrudno zauważyć, że konwergencja obu modeli może
polegać na zmianach dotyczących zarówno jednego, jak i drugiego z nich. Zaobserwowane zmiany wymagań stawianych członkom rad nadzorczych polskich banków
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niezależności od dominującego akcjonariusza do niezależności od wszystkich podmiotów mogących wywierać wpływ na kierownictwo spółki.

Rola niezależnych członków rady nadzorczej
w zapewnieniu lojalności zarządu
Możliwość dysponowania cudzym majątkiem z reguły rodzi ryzyko nadużyć – zarządca może w imieniu pryncypała zawierać umowy przynoszące mu (zarządcy) prywatne
korzyści nieuzgodnione uprzednio z właścicielem zasobów i bezpośrednio pomniejszające zyski z kapitału. Takie złamanie duty of loyalty może przybierać formy mniej
lub bardziej oczywiste, ale bez względu na formę jest działaniem niepożądanym.
Szczególnie wysokie ryzyko zaistnienia podobnych problemów pojawia się w dużych
organizacjach o rozproszonej strukturze własności, gdy właściciele nie mają czasu, zasobów i wiedzy by aktywnie pełnić funkcje kontrolne [Gilson 1981, s. 843; Bebchuk
2007, ss. 114–117], co w pełni obrazuje separację własności od zarządzania [Berle,
Means 1968, ss. 64–65]. W spółkach akcyjnych, gdzie liczba właścicieli (akcjonariuszy) nierzadko liczy tysiące podmiotów, skuteczne kontrolowanie przez nich zarządu
z przyczyn praktycznych nie wchodzi w grę – byłoby czaso- i kosztochłonne, a w konsekwencji prowadziłoby do strat wszystkich zainteresowanych [Adamska 2013,
s. 138]. Dość oczywiste – choć nie jedyne – w takiej sytuacji wydaje się rozwiązanie
polegające na stworzeniu organu, który wyręczałby akcjonariuszy w sprawowaniu
funkcji nadzorczych i kontrolnych, organu który usytuowany byłby pomiędzy okresowo zbierającym się zgromadzeniem akcjonariuszy i stale działającym zarządem.
Organem takim w modelu dualistycznym jest rada nadzorcza, której podstawowym
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach [art. 382 § 1 ksh], a która wśród swoich uprawnień ma dostęp do wszystkich
dokumentów spółki, możliwość żądania sprawozdań i wyjaśnień od pracowników
spółki oraz dokonywania rewizji stanu majątku spółki [art. 382 § 4 ksh]. Wśród narzędzi mających umożliwić radzie wpływanie na zarząd jest na przykład możliwość
zawieszania członka zarządu w obowiązkach [art. 383 § 1 ksh].
Wydaje się, że zarówno uprawnienia przyznane radzie nadzorczej bezpośrednio
przez kodeks spółek handlowych, jak i ewentualne dodatkowe zawarte w statucie
spółki są wystarczającymi do efektywnego sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem duty of loyalty przez zarząd, jednak nie można założyć, że każda rada nadzorcza
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będzie je wykorzystywać równie skutecznie. Oprócz uprawnień i narzędzi na sprawność działań rady nadzorczej wpływ może mieć poziom zaangażowania jej członków.
Na te ostatnie może zaś wpływać istnienie rozmaitych relacji między osobami nadzorowanymi i nadzorującymi.
Uniknięcie sytuacji, w której między nadzorcą i nadzorowanym zachodzą relacje
utrudniające właściwą realizację nadzoru, wymaga wpłynięcia na skład osobowy organu nadzorującego. Właściwie definiując kryteria charakteryzujące członków rady,
zwłaszcza eliminując ryzyko uzależnienia ich od zarządu, można zbliżyć się do ideału
skutecznej rady nadzorczej. Warto przy tym zauważyć, że – przy założeniu braku złej
woli u członków rady nadzorczej – nie ma konieczności zapewnienia 100-procentowego udziału wolnych od powiązań członków w ogólnym składzie rady, ani nawet
ich większości. Trudno uznać, że w gronie wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów konieczne jest wymaganie od większości prezentowania cech niezależności.
Istotą niezależnych członków rady jest raczej sygnalizowanie zastrzeżeń, niż przegłosowywanie tych, którzy ich nie podzielają1. Przy właściwym poziomie profesjonalizmu „zależnych” członków rady takie zastrzeżenia właściwie uzasadnione powinny
skutkować ich przekonaniem.
Dość istotne także wydaje się spostrzeżenie, że niezależność członków rady dotyczy nie tylko ich relacji z osobami zarządzającymi, ale także z większościowymi akcjonariuszami. Według Jeżaka w systemie monistycznym kładzie się nacisk na niezależność od menedżerów najwyższego szczebla, zaś w systemie dualistycznym – od
akcjonariuszy większościowych [Jeżak 2010, s. 186]. Takie spostrzeżenie może wynikać
z odmiennej struktury własnościowej korporacji amerykańskich i brytyjskich z jednej
strony i kontynentalno-europejskich (np. niemieckich) z drugiej. W tych pierwszych
mamy znacznie większe rozproszenie akcjonariatu niż w drugich [Adamska 2013, s. 65;
Tamowicz, Dzierżanowski 2002, s. 21; Jenkinson, Mayer 1998, ss. 22–23], co wskazuje
w którym systemie, jakie problemy niezależności są wiodące: przy niskiej koncentracji własności mamy do czynienia z wysoką niezależnością zarządu i w związku z tym
większego znaczenia nabiera brak związków członków rad nadzorczych z menedżerami najwyższego szczebla, zaś przy wysokiej koncentracji własności ważniejsza może
okazać się niezależność od większościowego akcjonariusza.
Konieczność uwzględnienia relacji między członkami rady i istotnymi akcjonariuszami spółki wynika ze spostrzeżenia, że wysoki stopień uzależniania zarządu od do1
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minującego akcjonariusza może rodzić problemy nieco odmienne od „klasycznych”
problemów agencji na linii właściciel-zarządca. W sytuacji dominacji pojedynczego
akcjonariusza w strukturze własności, głównym problemem staje się możliwość uzyskiwania prywatnych korzyści przez dominującego akcjonariusza poprzez wykorzystanie jego wpływu na zarząd [Clark 2007, ss. 142–143]. W takiej sytuacji niezależność
członka rady od członków zarządu z jednoczesnymi relacjami łączącymi go z dominującym akcjonariuszem nie rozwiąże żadnego problemu: członkowie rady nadzorczej będą wprawdzie niezależni od zarządu spółki, ale oba organy mogą prezentować
daleko posuniętą dependencję wobec tego samego akcjonariusza, co w rezultacie
rodzić może ryzyko uzyskiwania przez jednego z akcjonariuszy nieuzasadnionych korzyści kosztem akcjonariuszy pozostałych2.
Pomimo występowania możliwych różnic w rozumieniu „niezależności” w obu modelach nadzoru, możemy obserwować postępującą konwergencję [Jeżak 2010, s. 188].
Dobrą ilustracją tejże są przytoczone przez Jeżaka wyniki badań przeprowadzonych przez KPMG. Wśród badanych członków rad 213 europejskich spółek, 87% wskazało, że najważniejszym kryterium niezależności jest brak finansowych i biznesowych
powiązań członków rad ze spółką lub jej zarządem. Jak można dostrzec, w spółkach
europejskich – a więc mających tendencję do zapewniania niezależności rad od dominującego akcjonariusza, zwraca się największą uwagę na brak powiązań ze spółką
i jej zarządem. Może to być zarówno opis stanu rzeczywistego (co stałoby w sprzeczności ze spostrzeżeniem Jeżaka o odmiennym rozumieniu niezależności w obu systemach), jak i odbiciem poczucia deficytu w zakresie niezależności członków rad europejskich spółek od zarządów (co może być dobrym punktem wyjścia do ewolucji
kryteriów niezależności w systemie dualistycznym).

Kryteria niezależności członków rad nadzorczych
Lista kryteriów cechujących niezależnych członków rad nadzorczych, a nawet lista
terminów używanych na ich oznaczenie może być dość długa. Clark przedstawia trzy
rodzaje dyrektorów wśród „niezależnych”:
•

independent – nie mający skłonności by być w dobrych stosunkach z menedżerami najwyższego szczebla [Clark 2007, ss. 84–99],

2

Takie niepożądane zjawisko – warto przypomnieć – miałoby miejsce w sytuacji całkowitej formalnej
niezależności rady nadzorczej od zarządu.
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•

outside – nie będący pracownikiem firmy [Clark 2007, ss. 99–102],

•

disinterested – nie będący stroną w transakcjach z przedsiębiorstwem [Clark
2007, ss. 102–108].

Z kolei Gordon [2007, s. 1479] wśród non-management directors (czyli takich, którzy nie zajmowali stanowisk menedżerskich w firmie) wyodrębnia dwie grupy: non-affiliated i affiliated directors. To drugie rozróżnienie opiera się na istnieniu związków
biznesowych między konkretną osobą i firmą. Stąd bankier inwestycyjny zasiadający
w radzie przedsiębiorstwa może być uznany za non-managerial director, ale jeśli łączą
go relacje biznesowe z firmą – jest affiliated director.
Aby nie mnożyć używanych terminów uznajmy, że bez względu na stosowane w literaturze nazewnictwo, na potrzeby niniejszego artykułu rozróżnimy jedynie
niezależnych członków rad nadzorczych banku i pozostałych, przy czym przez niezależnych rozumieć będziemy takich, którzy spełniają kryteria niezależności określone
w statucie banku. Na polskim gruncie definicję niezależnego członka rady nadzorczej
opracowała Komisja Nadzoru Finansowego. Zgodnie z § 22 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych [KNF, 2014] „niezależność (członka rady nadzorczej) przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z: instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących,
znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi”. Ta ogólna definicja niezależności zawiera dwa kluczowe elementy:
•

wymienia podmioty, z którymi powiązania dyskwalifikują kandydata na
członka rady jako jej potencjalnego członka niezależnego. Są to: sama instytucja, członkowie organu zarządczego, członkowie organu nadzorującego,
znaczący udziałowcy i podmioty z nimi powiązane3,

•

określa w bardzo ogólny sposób (nieprecyzyjny wręcz) rodzaj „zakazanych”
relacji jako „bezpośrednie lub pośrednie powiązania”. Zapewne można za takie uznać wspólną działalność gospodarczą lub bliską relację emocjonalną,
ale czy kibicowanie tej samej drużynie sportowej lub działalność w stowarzyszeniu lub fundacji także?

3
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 rak w tym przypadku pewności czy chodzi o podmioty powiązane jedynie z dominującym akcjonariusB
zem, czy podmioty powiązane ze wszystkimi wymienionymi.
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Niezależność członków rad nadzorczych polskich
banków publicznych
Banki stanowią jedną z ważniejszych (o ile nie najważniejszą) branż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wśród dziesięciu największych pod względem
wartości spółek notowanych pod koniec 2016 roku na GPW cztery to banki. Pod
względem kapitalizacji sektor bankowy około połowy wartości rynku głównego warszawskiej giełdy, zaś pod względem obrotów – 25%. Za udziałem w wartości rynkowej i wysokości obrotów nie idzie w parze liczebność – w badanym okresie banków
na parkiecie było od 12 w roku 2017 do 15 w roku 2009. Początkowo relatywnie nieliczne w polskich bankach publicznych występowanie kategorii „niezależnych członów rady nadzorczej” w ostatnich latach stawało się coraz bardziej powszechne4.
Szczegóły przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Występowanie wymagań dotyczących niezależnych członków rad nadzorczych w polskich bankach publicznych
Liczba banków bez
Liczba banków
wymagań
z wymaganiami
dotyczących
dotyczącymi
niezależnych członków niezależnych członków rad nadzorczych
rad nadzorczych
sformułowanych
w innych aktach
normatywnych

Rok

Liczba banków
z wymaganiami
dotyczącymi
niezależnych członków
rad nadzorczych
sformułowanych
w statucie

2006

4

0

10

2009

5

2

8

2017

5

4

3

Źródło: Opracowanie własne.

Między rokiem 2006 i 2017 odsetek banków notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, mających sprecyzowane wymagania wobec niezależnych członków rady nadzorczej, wzrósł z 28,6% (spośród 14) do 75% (spośród 12).
W każdym z trzech momentów badań, ponad połowa z banków wymagających powołania do rady nadzorczej członków niezależnych, określała ich cechy w statucie.
4

 ierwsze polskie banki publiczne (Bank Inicjatyw Gospodarczych, Bank Śląski, Bank Rozwoju Eksportu, WielP
kopolski Bank Kredytowy) nie miały w swych statutach w chwili wejścia do publicznego obrotu żadnych
regulacji związanych z niezależnymi członkami rad nadzorczych.
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W pozostałych przypadkach (odpowiednio 2 w roku 2009 i 4 w roku 2017) wymagania stawiane niezależnym członkom rad nadzorczych sformułowano w innych aktach
normatywnych (np. w regulaminie rady nadzorczej lub w drodze odrębnej uchwały
walnego zgromadzenia). Sposób ustalenia zespołu cech niezależnych członków rad
nadzorczych nie jest bez znaczenia – wpisanie ich do statutu sugeruje znaczną wagę
regulacji z powodu obostrzeń związanych ze zmianami jego treści. Regulamin rady
lub zwykła uchwała walnego zgromadzenia sugeruje znacznie mniejsze znaczenie
wymagań stawianych członkom rady.
Cechy dyskryminujące kandydata na niezależnego członka rady nadzorczej mogą
być związane z trzeba grupami relacji:
•

relacje z członkami władz banku – wszelkie organizacyjne podległości, relacje
osobiste lub bezpośrednie relacje biznesowe utrudniają bezstronne nadzorowanie osoby lub osób, z którymi takie relacje łączą członka rady nadzorczej.
W statutach polskich banków publicznych ograniczenia dotyczące relacji niezależnego członka rady nadzorczej z członkami zarządu przybierały postać:
1.

zakazu sprawowania funkcji członka zarządu lub zatrudnienia w banku
w określonym czasie (np. w dniu nominacji lub w ciągu trzech lat przed
objęciem funkcji w radzie banku),

2.

zakazu uzyskiwania dochodów lub świadczeń z banku innych niż wynagrodzenie wynikające z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
w określonym przedziale czasu,

3.

zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce, w której członek zarządu banku jest członkiem rady nadzorczej (jak łatwo zauważyć takie
„krzyżowe powiązanie” między dwiema osobami rodzi ryzyko nadużyć
w obu podmiotach gospodarczych),

4.

zakazu posiadania powiązań z członkami zarządu lub rady nadzorczej,

5.

zakazu posiadania relacji osobistych z członkami zarządu lub kadry kierowniczej banku.

•

relacje z podmiotem dominującym – organizacyjne lub osobiste związki
członka rady nadzorczej z jednym z akcjonariuszy (podobnie jak samo bycie
akcjonariuszem) rodzi zagrożenie nierównego traktowania właścicieli i ułatwia
uzyskiwanie przez takiego akcjonariusza dodatkowych korzyści. Ponieważ
osoby podejmujące decyzje biznesowe w banku są także zależne od takiego
dominującego akcjonariusza, pojawia się ryzyko „współdziałania” obu organów

496
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Oczywiście można wskazywać, że sam wybór na członka rady nadzorczej skutkuje jakimś stopniem podległości wobec dominującego akcjonariusza, jednak
dodatkowe powiązania mogą tę zależność znacząco wzmocnić. W statutach
polskich banków publicznych ograniczenia dotyczące relacji niezależnego
członka rady nadzorczej z akcjonariuszami banku przybierały postać:
1.

zakazu bycia znaczącym akcjonariuszem lub przedstawicielem takiego
akcjonariusza,

•

2.

zakazu posiadania relacji biznesowych ze znaczącym akcjonariuszem,

3.

zakazu posiadania relacji osobistych ze znaczącym akcjonariuszem.

relacje z kooperantami – związki biznesowe (bezpośrednie lub pośrednie)
członka rady nadzorczej z bankiem czynią go w pewnym zakresie zależnym
od zarządu tegoż banku – od dobrej lub złej woli naczelnych menedżerów
uzależnione jest materialne powodzenie konkretnych kooperantów. W rezultacie dostawca usług na rzecz banku lub jego znaczący klient jako członek
rady nadzorczej, mógłby w większym stopniu dbać o dobre relacje z kierownictwem banku, niż o jakość własnej pracy. W statutach polskich banków publicznych ograniczenia dotyczące relacji niezależnego członka rady5 nadzorczej z kooperantami przybierały postać:
1.

zakazu świadczenia usług biegłego rewidenta lub pracy na rzecz podmiotu badającego sprawozdania finansowe banku,

2.

zakazu jakichkolwiek innych istotnych relacji biznesowych z bankiem,

3.

zakazu posiadania relacji osobistych z osobą mającą relacje biznesowe
z bankiem.

Dodatkowo, banki formułują ograniczenia związane z czasem pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej, uznając, że po 12 latach w radzie nie można być uznanym za
członka niezależnego. Klauzula tego rodzaju sugeruje, że z czasem między członkiem
rady i przedstawicielami najwyższych szczebli zarządzania mogą pojawić się relacje
towarzyskie, co utrudnia bezstronność w realizacji zadań nadzorczych.
Tabela 2. przedstawia liczbę banków posiadających w swych statutach wymogi
dotyczące niezależnych członków rady nadzorczej w poszczególnych kategoriach.
Udział obliczono jako stosunek liczby banków posiadających określoną cechę niezależności w statucie do liczby banków posiadających w statutach katalog cech niezależności członka rady nadzorczej.
5

 edług przytoczonej wyżej klasyfikacji Gordona członek rady nadzorczej nie spełniający wymogów z tej
W
grupy byłby zaliczony do affiliated ditrectors.
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Tabela 2. Liczba i udział zakazanych relacji w statutach banków publicznych w latach 2006–2017
Relacja z

Zakazane relacje

Pracownik banku
Dochody lub świadczenia z banku
Podwładny członka zarządu banku
w innej organizacji biznesowej
Członkami
zarządu
Relacje biznesowe z członkiem zabanku
rządu lub członkiem rady nadzorczej
Relacje osobiste z członkiem
zarządu lub z osobą na stanowisku
kierowniczym
Bycie akcjonariuszem lub reprezentantem jednostki dominującej
UdziaRelacje biznesowe ze znaczącym
łowcami
akcjonariuszem
banku
Relacje osobiste ze znaczącym
akcjonariuszem
Relacje biznesowe z bankiem
KoopeBiegły rewident
rantami
Relacje
osobiste z podmiotem
banku
współpracującym z bankiem
Długi staż na stanowisku członka
Inne
rady

2006
2
3

Liczba banków
2009
2017
4
5
4
5

2

4

5

0

0

2

3

4

5

3

4

5

0

1

3

3

1

3

1
2

3
4

5
5

2

1

2

1

1

3

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2 ilustruje wzrost wymagań stawianych niezależnym członkom rady nadzorczej banków publicznych w Polsce. O ile w roku 2006 poszczególne cechy dyskwalifikujące kandydatów na niezależnych członków rady były spotykane dość sporadycznie, o tyle w roku 2017 większość z wyodrębnionych cech spotykana jest we
wszystkich bankach, mających statutowo określone cechy niezależnych członków
rady nadzorczej.
Warto zwrócić uwagę, że o ile w roku 2006 relatywnie rzadko spotykane były
regulacje dotyczące współpracy z bankiem lub jego kooperantami, o tyle w 2017
bezpośrednie relacje biznesowe dyskwalifikują kandydata na niezależnego członka
rady we wszystkich 5 bankach publicznych, mających kryteria sformułowane w statucie.
Drugim wyraźnym spostrzeżeniem, jakie można sformułować w oparciu o przed498
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z członkami zarządu banku. Spośród klauzul dotyczących tych relacji, jedynie brak
związków biznesowych z członkami zarządu nie jest wymieniony w komplecie badanych statutów.
W grupie dyskryminujących relacji z udziałowcami także można dostrzec wzrost
liczby ich zastosowań w bankach publicznych, jednak nie jest on tak wyraźny, jak
w przypadku pozostałych grup kryteriów – głównie z tego powodu, że już w 2006
roku regulacje tego typu były dość powszechne.
Liczbowa prezentacja danych uniemożliwia dostrzeżenie jeszcze jednej zmiany, jaka miała miejsce w ostatniej dekadzie – generalnie wzrósł poziom wymagań
w poszczególnych opisywanych kategoriach. Wydłużano chociażby okres zakazu
pełnienia funkcji członka zarządu przed objęciem funkcji członka rady nadzorczej
wykluczający niezależność (na przykład z 3 do 5 lat w przypadku BZWBK czy PEKAO), wprowadzano lub wydłużano okres braku relacji osobistych z członkami zarządu (Citi Handlowy).
Dla równowagi warto także zauważyć, że niektóre kryteria zostały złagodzone, na
przykład poprzez zwiększenie progu liczby głosów na walnym zgromadzeniu, które
wykluczają możliwość uznania za niezależnego członka rady (np. w przypadku BZ
WBK z 1% do 5%, a w Banku Millennium z 2% do 5%), czy poprzez sprecyzowanie,
że dodatkowe wynagrodzenie uzyskane z banku powinno być „znacznej wysokości”,
żeby uznać kandydata za niespełniającego kryteriów niezależności (PEKAO).

Zakończenie
Niezależni członkowie rady nadzorczej lub rady dyrektorów stanowią istotny element
systemu nadzoru korporacyjnego. Wprawdzie brakuje jednoznacznych dowodów,
że finansowe skutki ich funkcjonowania są jednoznacznie pozytywne [Bhagat, Black
1999, s. 921–963; Bhagat, Black 2001, s. 231–274; Fernandes, 2005, s. 1–32], jednak
działanie w radzie osób osobiście niezwiązanych z zarządem, właścicielami i kooperantami banku może zwiększyć zaufanie akcjonariuszy i interesariuszy banku. W przypadku tak czułej na zaufanie otoczenia branży, jak branża bankowa, takie zaufanie
trudno przecenić. Z drugiej strony formalna obecność w radzie nadzorczej osób spełniających kryteria niezależności może nie być wystarczające do sprawowania efektywnego nadzoru, jeśli niezależni członkowie zostaną zdominowani przez pozostałych i przyjmą pozycje nieaktywnych obserwatorów.
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Wiedza, doświadczenie i umiejętności członków rady nadzorczej są cechami niezbędnymi, żeby sprawnie monitorować realizację duty of care, mogą jednak nie wystarczyć, by monitorować lojalność zarządu wobec wszystkich akcjonariuszy. Wprowadzenie do rad nadzorczych niezależnych członków ułatwia właściwy nadzór nad
realizacją duty of loyalty przez zarząd. Nawet ich niewielki udział6 może wystarczyć do
„uczulenia” całej rady na problemy nierównego traktowania akcjonariuszy czy „niewłaściwych” działań zarządu.
Obecnie wymagania stawiane niezależnym członkom rady nadzorczej w statutach polskich banków publicznych są znacznie wyższe niż dekadę wcześniej, ale
wciąż w statutach niektórych banków brak wzmianki o kompozycji rady. I chociaż nie
oznacza to, że w praktyce rady tych banków składają się wyłącznie z osób mających
powiązania z członkami zarządu, akcjonariuszami lub kooperantami, to z pewnością
ich interesariusze przywitaliby ewentualne zmiany w tym zakresie pozytywnie.
Zaprezentowana w artykule ewolucja kryteriów niezależności członków rad nadzorczych wskazuje na wzrost znaczenia niezależności od samej spółki i jej zarządu.
Jednakże badaniem objęto przedstawicieli specyficznego sektora bankowego. W innych branżach polskiej gospodarki opisane w artykule trendy mogą być niedostrzegalne. Zwiększenie liczby przeanalizowanych statutów umożliwiłoby także określenie
związku między strukturą własności spółek i strukturą ich własności oraz finansowych
konsekwencji różnych modeli kompozycji rady.

6
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 reguły w statutach określa się wymóg ilościowy na co najmniej 2 członków, co oznacza nie więcej niż
Z
40-procentowy udział niezależnych członków w radzie nadzorczej.
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Wprowadzenie
Analiza zmian w konsumpcji gospodarstw domowych jest istotnym zagadnieniem
z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. W szczególności należy podkreślić fakt,
że przeobrażenia w wydatkach konsumpcyjnych unijnych gospodarstw domowych
w latach 2008–2015 to okres zmian związanych zarówno z recesją, która dotknęła
w owym czasie gospodarkę UE w związku z trwaniem kryzysu gospodarczego na
świecie, jak i tendencjami w wydatkach konsumpcyjnych związanymi z powolnym
powrotem unijnej gospodarki na ścieżkę wzrostu gospodarczego po ustępowaniu
odnotowanej zwłaszcza w latach 2008–2013 dekoniunktury.
Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w latach
2008–2015 w poszczególnych krajach były zróżnicowane, zwłaszcza jeżeli jako
tło przeobrażeń wziąć pod uwagę stopień, w jakim dekoniunktura gospodarcza
dotknęła unijne państwa. Niemniej trzeba zaznaczyć, że tendencje w wydatkach
konsumpcyjnych gospodarstw domowych w krajach UE różniły się już od siebie,
zanim unijną gospodarkę dotknęła recesja. Wynikało to i wynika zapewne dalej
z poziomu wzrostu gospodarczego krajów UE. Istotna z tego puntu widzenia jest
analiza zmian w tempie wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów UE, które
stanowi w owym okresie niejako tło przeobrażeń w konsumpcji gospodarstw domowych.
Już od wielu lat analizowana problematyka stanowi przedmiot badań zarówno na
gruncie teoretycznym, jak i praktycznym, co zaowocowało w tym zakresie istnieniem
znacznego dorobku. Jednak ze względu na znaczący wpływ konsumpcji na gospodarkę każdego kraju prowadzenie stałych badań nad konsumpcją jest w pełni uzasadnione. Przemawiają za tym również obserwowane w przyjętym badanym okresie,
w szczególności w latach 2008–2013, niekorzystne zmiany w gospodarkach krajów
unijnych oraz związana z tym niepewność i ryzyko podejmowanych decyzji w sferze
konsumpcji przez gospodarstwa domowe.
Jako że zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych z ekonomicznego punktu
widzenia jest nierozerwalnie związane z ponoszeniem wydatków konsumpcyjnych,
w artykule konsumpcja jest utożsamiana z wydatkami ponoszonymi na cele konsumpcyjne, co stanowi pewne uproszczenie. W tym kontekście należy zaznaczyć,
że analiza konsumpcji może być prowadzona w ujęciu ilościowym i wartościowym.
Z uwagi jednak na ograniczoną możliwość wypowiedzi oraz sformułowaną hipotezę
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ciu wartościowym. Analiza konsumpcji w ujęciu ilościowym będzie natomiast przedmiotem rozważań kolejnego artykułu autora.
W artykule przyjęto następującą hipotezę badawczą: w latach 2008–2015 w efekcie spowolnienia gospodarczego w krajach UE mierzonego PKB unijne gospodarstwa
domowe początkowo ograniczały wydatki konsumpcyjne, a zwiększyły je dopiero na
koniec badanego okresu, czemu towarzyszyło rosnące tempo zmian PKB. Bez względu na poziom wzrostu gospodarczego mierzonego PKB w krajach UE zmiany w wydatkach konsumpcyjnych nie przebiegały w jednakowym stopniu.
Celem artykułu jest identyfikacja kierunku zmian w wydatkach konsumpcyjnych unijnych gospodarstw domowych oraz ich związku ze zmianami PKB w latach
2008–2015, a także identyfikacja krajów, w których wydatki konsumpcyjne w latach
2008–2015 zmieniły się najbardziej i najmniej.
Dla osiągnięcia celu wykorzystano metody takie jak: studia literaturowe, analiza dynamiki zmian i analiza skupień. Źródłem danych statystycznych jest baza EUROSTAT.

Konsumpcja i jej znaczenie
W ekonomii konsumpcję najczęściej definiuje się jako akt zaspakajający różne potrzeby lub proces wykorzystywania dóbr i usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich związany z koniecznością ponoszenia wydatków na cele konsumpcyjne. Podejście to ujawnia się zarówno w wąskim, jak i szerokim ujęciu konsumpcji. Wąskie
ujęcie przedstawia konsumpcję jako wykorzystanie dóbr i usług celem zaspokojenia potrzeb ludzkich, gdzie podkreśla się zwłaszcza znaczenie dochodu, nabywanie
dóbr na rynku oraz ich użycie w gospodarstwie domowym. Szerokie ujęcie natomiast to nic innego jak akty zaspokojenia potrzeb ludzkich, których rezultaty ujawniają się w postaci konkretnych efektów i skutków konsumpcji rozumianych jako
funkcje konsumpcji [Zalega 2012, ss. 13–15]. Uwzględniając oba podejścia, należy
podkreślić, że z zaspokojeniem potrzeb nierozerwalnie związana jest konieczność
ponoszenia określonych wydatków przez gospodarstwa domowe, które są istotną składową procesu ich konsumpcji. Dążenie do zaspokojenia potrzeb może być
potężnym impulsem do zmian w konsumpcji. Ludzie bowiem, pragnąc zaspokoić
swoje aspiracje konsumpcyjne, oczekują wzrostu wartości nabywanych produktów,
a te, które jej nie posiadają, są usuwane ze struktury ich wydatków konsumpcyjnych
[Ariely, Norton 2009, s. 1].
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Sam akt konsumpcji ma charakter krótkotrwały, gdyż po upływie pewnego czasu
potrzeby odnawiają się, co rodzi konieczność ponownego ich zaspokojenia, a zatem
i ponownego poniesienia określonych wydatków konsumpcyjnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że każdy konsument ma swój indywidualny i niepowtarzalny
układ potrzeb i dynamikę ich zmian [Gardocka-Jałowiec 2015, s. 99]. Toteż kierunki
ponoszonych wydatków przez poszczególnych konsumentów różnią się od siebie.
Generalnie konsumpcja w gospodarstw domowych i jej trendy wrażliwe są na
zmiany zwłaszcza w tak trudnych okresach jak recesja czy okres po recesji [Flatters,
Willmott 2009, s. 4]. Niektóre jednak jej trendy mają wzrostową ścieżkę rozwoju bez
względu na zmiany zachodzące w gospodarce (tabela 1).
Recesja jest okresem stresującym dla konsumentów. W tym czasie rośnie popularność produktów prostych i przyjaznych dla użytkownika. Konsument wybiera bowiem rozwiązania, które mają uprościć mu życie. Jednocześnie mając szeroki dostęp
do informacji i możliwość zakupu w wielu miejscach, konsumenci stali się bardziej
pomysłowi, zaradni i mniej lojalni, a konsumpcja stała się sprytna. Tendencja wzrostowa w tych przypadkach utrzymuje się zarówno przed recesją, w jej trakcie, jak i po
recesji. Większe wahania występują natomiast w pozostałych przypadkach.
Konieczność uczynienia konsumpcji bardziej zrównoważoną, przyjazną dla środowiska sprawiły, że trendy takie jak etyczna i zielona konsumpcja zyskały na popularności. Podczas gdy przed recesją skala zachowań w tym zakresie się powiększa, w okresie spowolnienia gospodarczego skala owych zachowań zauważalnie się
zmniejsza. W większych stopniu w odniesieniu do konsumpcjonizmu etycznego,
a w mniejszym – do konsumpcjonizmu zielonego. Po recesji początkowo rozmiary
zachowań zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku przez pewien czas pozostają
na niezmienionym poziomie, po czym powracają na ścieżkę wzrostu.
W przypadku pozostałych trendów w konsumpcji przedstawionych w tabeli 1 zauważyć można, że (tabela 1):
•

w okresie przed kryzysem, w czasie kryzysu oraz w początkowym okresie po
kryzysie konsumenci bacznie przyglądają się działaniom firm, w dalszej perspektywie działania firm nie są już tak dużym przedmiotem zainteresowań
konsumentów;

•

przed kryzysem ryzykowne i kosztowne zachowania konsumpcyjne rosły,
a w trakcie kryzysu nastąpiło dynamiczne osłabienie tej tendencji, po czym
nastąpiło ustabilizowanie owych zachowań, ale na niskim niezmiennym po-
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•

przed kryzysem konsumenci zmniejszali swoje oszczędności, w trakcie kryzysu skłonność do oszczędzania rosła, a osłabiła się po recesji;

•

niepewność i ryzyko nie wpływają dobrze na szacunek konsumentów dla władz
państwowych. Przed recesją i w jej trakcie szacunek ten nie zmienia się diametralnie. Dopiero po zażegnaniu recesji następuje jego zauważalny wzrost.

Tabela 1. Trendy w konsumpcji gospodarstw domowych przed recesją, w jej trakcie i po niej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Flatters, Willmott 2009, ss. 4–6; Farmer, Breazeale, Stevens,
Waites 2017, ss. 305–310.
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W przedstawione trendy konsumpcji doskonale wpisuje się zdolność gospodarstw domowych do samokontroli, która wywiera duży wpływ na konsumpcję.
Zdolność samokontroli w odniesieniu do konsumpcji oznacza umiejętność kontrolowania własnych potrzeb i kupowania tylko tych produktów i w takich ilościach, które są konieczne do ich zaspokojenia, a razie konieczności gromadzenia oszczędności
w celu zabezpieczenia przyszłej konsumpcji oraz oceny działań firm i instytucji państwowych w odniesieniu do własnych oczekiwań. Ludzie odznaczający się wyższym
poziomem samokontroli częściej wybierają produkty oferujące korzyści ukierunkowane na przyszłość, a ci o niższej samokontroli koncentrują się na produktach zapewniających obecne korzyści [Farmer, Breazeale, Stevens, Waites 2017, ss. 301–302].
Być może więc gospodarstwa domowe uzyskujące niższe dochody odznaczają się
wyższym poziomem samokontroli, a gospodarstwa domowe dysponujące wyższymi
dochodami cechuje niższy poziom samokontroli. Dlatego z punktu widzenia konsumentów, zwłaszcza tych o niskiej samokontroli, istotne jest rozwiązywanie przez
firmy wszystkich problemów w zakresie konsumpcji poprzez m.in. niemarnowanie
czasu klienta i dostarczenie tego, czego dokładnie potrzebuje w odpowiedniej cenie,
miejscu i czasie [Womack, Jones 2005, ss. 2–3].
Zmiany zachodzące w procesie rozwoju gospodarczego i społeczeństw związane z rewolucją technologiczną w produkcji doprowadziły do wzrostu roli konsumpcji
w gospodarce [Kusińska 2011, s. 13]. Współczesna rola konsumpcji jest czynna i kreująca, a nie wynikowa i ograniczająca. Sprowadza się ona do skutków zaspokojenia
potrzeb konsumpcyjnych i humanizacji samej konsumpcji w społeczeństwie [Kramer
1999, s. 19].
Gospodarcze znaczenie konsumpcji uwidacznia się we wpływie konsumpcji na
aktywność ekonomiczną jednostek, grup i społeczeństw. Aktywność ta w zależności
od kraju, w którym jest rozpatrywana, i uwarunkowań, które temu towarzyszą, jest
zróżnicowana. W wypadku konsumenta ujawnia się ona w postaci wzrostu jego zamożności, a wypadku kraju – w postaci rozwoju gospodarczego.
Funkcja społeczno-kulturalna konsumpcji wynika natomiast przede wszystkim
z dokonujących się przemian cywilizacyjno-kulturowych, w których rośnie znaczenie
dobrego zdrowia, rozwijania wiedzy i kwalifikacji, ruchliwości przestrzennej, zawodowej i społecznej człowieka [Kramer 1999, s. 116]. W związku z tym rosną m.in. potrzeby w zakresie kształcenia, opieki zdrowotnej, rozwoju kulturalnego czy zdrowego
stylu życia. Zmianie ulegają nie tylko struktura konsumpcji, lecz także sposoby kon508
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kojenie tych potrzeb. Jednak, aby tak się stało, dokonujące się zmiany w konsumpcji
muszą być zarówno ilościowe, jak i jakościowe.
Konkludując, konsumpcja jest siłą napędowa rozwoju współczesnych gospodarek
[Kusińska 2011, s. 23]. Warunkiem koniecznym tego rozwoju jest w pierwszej kolejności wzrost produkcji i zatrudnienia, który przyczynia się do wzrostu dochodów konsumentów. Stymuluje to inwestycje konsumentów i przyczynia się do wzrostu popytu
na rynku pracy, co przekłada się na konsumpcję, która dalej wraz z innymi czynnikami
stymuluje wzrost gospodarczy kraju. To w zasadniczy sposób znajduje wyraz w rosnącym dobrobycie społeczeństwa.

Zmiany w konsumpcji a zmiany tempa PKB
Każdy kraj dąży do osiągnięcia jak największego wzrostu gospodarczego. Istotną składową stanowi konsumpcja, która zajmuje dominujące miejsce w strukturze PKB. Analizę zmian konsumpcji na tle zmian tempa wzrostu gospodarczego należy w związku
z tym uznać za uzasadnioną.
Kształtowanie się dynamiki zmian PKB w krajach UE w latach 2008–2015 przedstawia tabela 1. Analiza danych zawartych w tabeli 2 wykazała, że poczynając od roku
2008 utrzymywała się negatywna tendencja w kształtowaniu się PKB w krajach UE aż
do 2013 r. W szczególności ujemną dynamikę zmian PKB obserwować można było
w roku 2009 prawie we wszystkich krajach UE z wyłączeniem Malty i Bułgarii. W kolejnych latach, aczkolwiek odnotowano dodatnią dynamikę zmian PKB, to należy zaznaczyć, że raz była większa, a innym razem mniejsza. Zdecydowaną poprawę obserwować można było natomiast w 2014 i 2015 r., kiedy średnia unijna mierzona indeksem
dynamiki ukształtowała się na poziomie 103,3% i 105,1%. Tempo zmian PKB powyżej
średniej unijnej w 2014 r. odnotowano w krajach takich jak Niemcy, Estonia, Irlandia,
Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowenia i Wielka Brytania.
Natomiast w 2015 r. w krajach takich jak Bułgaria, Czechy, Irlandia, Malta, Rumunia
i Wielka Brytania. Trudną sytuację obserwować można było zwłaszcza w Grecji, gdzie
w latach 2009–2015 wystąpiła ujemna dynamika zmian PKB.
W wypadku kształtowania się dynamiki konsumpcji w unijnych gospodarstwach
domowych w latach 2008–2015 zauważyć można w ogólnym ujęciu względnie podobne tendencje do kształtowania się dynamik zmian PKB, aczkolwiek w poszczególnych krajach nieco odmienne tendencje w tym zakresie (tabela 3).
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Analizując średnią unijną dynamikę dla konsumpcji w latach 2008–2015, należy
stwierdzić, że – tak jak w wypadku dynamiki PKB – od 2008 do 2013 r. utrzymywały
się niekorzystne zmiany. Szczególnie widoczne były w 2009 r. Obserwowany w 2014
i 2015 ogólny wzrost dynamiki konsumpcji w unijnych gospodarstwach domowych
nie był tożsamy z dynamiką PKB UE-28, ale był zbliżony. Dynamika konsumpcji
w unijnych gospodarstwach domowych w latach 2014 i 2015 wyniosła odpowiednio
102,7% i 104,3%.
W odniesieniu do poszczególnych krajów UE-28 najbardziej widoczne ograniczenia w konsumpcji gospodarstw domowych wystąpiły w Grecji, gdzie w latach
2009–2015 odnotowano ujemną dynamikę zmian w wydatkach konsumpcyjnych. Na
przestrzeni badanych lat ujemna dynamika zmian w konsumpcji – ale w mniejszym
stopniu – wystąpiła również w gospodarstwach domowych w Bułgarii, Czechach,
Hiszpanii, Irlandii, Chorwacji, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Polsce,
Portugalii, Słowenii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Ścieżkę dynamiki zmian w wydatkach konsumpcyjnych unijnych gospodarstwach
domowych na tle dynamik zmian PKB w UE-28 w latach 2008–2015 przedstawia wykres 1. Jak widać, zarówno kierunek, jak i wartość dynamiki zmian w konsumpcji gospodarstw domowych i PKB w UE-28 były względnie zbliżone.
W powyższym kontekście nasuwa się pytanie o związek pomiędzy zmianami
w konsumpcji gospodarstw domowych i PKB w UE 28 w latach 2008–2015. Biorąc
pod uwagę aktywną rolę konsumpcji w procesach wzrostu i rozwoju gospodarczego
każdego kraju, taki związek z pewnością istnieje. Jednak w zależności od stanu aktywności gospodarczej w danym okresie, z czym wiążą się także zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych, zależność ta może mieć zróżnicowaną siłę. Wyniki analizy korelacji Pearsona dla wskazanych zmiennych przedstawia tabela 4.
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Tabela 2. Dynamika PKB w krajach UE-28 w latach 2008–2015 (rok poprzedni=100, w %)
Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

UE -28

100,6

94,3

104,3

102,9

101,9

100,8

103,3

105,1

Belgia

102,7

98,5

104,7

103,8

102,2

101,1

102,3

102,4

Bułgaria

114,6

100,3

102,4

108,0

101,6

100,2

101,8

105,9

Czechy

116,6

92,2

105,4

104,7

98,4

97,7

99,3

107,5

Dania

103,5

95,7

105,1

101,9

102,7

101,6

102,5

102,5

Niemcy

101,9

96,0

104,9

104,8

102,0

102,5

103,8

103,8

Estonia

101,7

85,6

104,0

113,3

107,6

105,3

104,6

102,5

Irlandia

95,2

90,6

98,5

102,6

102,1

102,7

107,9

134,7

Grecja

104,0

98,2

95,2

91,6

92,4

94,5

98,5

98,7

Hiszpania

103,3

96,7

100,2

99,0

97,1

98,6

101,1

103,7

Francja

102,6

97,2

103,1

103,0

101,3

101,4

101,5

102,2

Chorwacja

109,6

93,7

99,8

99,3

98,3

99,0

98,8

102,5

Włochy

101,4

96,4

102,0

102,1

98,5

99,5

101,1

101,5

Cypr

108,0

98,3

103,4

102,2

98,7

93,1

97,0

100,4

Łotwa

107,4

77,0

94,9

113,6

109,2

103,5

103,5

103,1

Litwa

112,6

82,4

104,1

111,6

106,6

105,0

104,5

102,0

Luksemburg

102,6

97,0

108,7

107,4

102,2

105,5

107,3

104,7

Węgry

105,8

87,2

104,8

102,5

98,3

102,4

103,4

104,5

Malta

106,4

100,2

107,5

103,5

104,7

106,6

110,7

109,8

Holandia

104,2

96,6

102,3

101,8

100,3

101,2

101,6

103,1

Austria

103,4

98,0

102,9

104,8

102,7

101,7

102,4

102,9

Polska

116,7

86,6

114,1

105,1

102,4

101,4

104,1

104,6

Portugalia

101,9

98,1

102,6

97,9

95,6

101,1

101,7

103,7

Rumunia

113,6

84,6

105,3

105,2

100,2

108,0

104,2

106,4

Słowenia

108,0

95,3

100,2

101,8

97,6

99,8

103,9

103,3

Słowacja

117,4

97,0

105,6

104,5

102,9

102,0

102,4

103,6

Finlandia

103,8

93,5

103,4

105,2

101,5

101,8

101,1

102,0

Szwecja

98,8

87,9

119,2

109,7

104,5

102,9

99,3

103,3

Zjednoczone
Królestwo

87,8

86,8

107,5

102,4

110,1

99,2

110,4

114,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Tabela 3. Dynamika wydatków konsumpcyjnych ogółem w unijnych gospodarstwach domowych w latach 2008–2015 (rok poprzedni=100 %).
Wyszczególnienie

UE -28
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Zjednoczone
Królestwo

2008
100,9
104,9
109,8
120,0
103,3
102,3
103,0
101,9
108,1
102,9
103,2
108,7
102,0
112,8
104,1
115,2
104,5
104,4
103,5
103,1
103,1
119,7
104,2
107,1
108,1
119,7
105,5
99,4

2009
95,5
100,1
96,2
94,6
97,9
99,7
84,6
88,8
99,3
95,5
98,8
94,1
98,1
93,7
80,5
86,2
100,6
87,2
103,8
96,9
101,2
86,3
95,8
81,6
101,8
103,3
99,1
92,9

2010
103,8
104,5
103,8
106,2
103,3
102,4
101,8
98,3
96,9
102,2
103,0
100,7
102,6
105,4
99,8
97,9
102,4
102,6
101,9
101,0
102,8
114,1
104,2
109,0
102,7
101,4
104,6
117,4

2011
102,5
103,4
105,5
104,9
102,6
103,4
109,6
99,3
92,3
100,0
102,3
100,6
102,9
102,3
109,7
108,9
104,6
103,1
105,1
102,3
104,6
104,9
98,0
104,3
101,7
103,3
106,2
109,4

2012
102,6
102,6
106,7
98,7
103,0
102,8
108,5
100,4
92,4
98,8
101,2
99,0
98,7
101,1
108,0
106,3
105,0
100,4
102,1
100,3
102,9
102,5
96,2
100,6
99,2
103,0
103,2
105,1

2013
100,3
101,6
95,0
98,1
100,9
101,7
106,5
101,5
95,7
97,9
101,2
99,3
98,7
94,1
104,7
105,4
103,7
99,5
103,3
101,3
102,0
100,4
99,6
104,3
98,0
100,5
102,0
103,2

2014
102,7
101,4
102,7
96,6
101,4
101,9
103,9
103,3
97,8
101,7
100,9
97,2
100,5
100,2
102,8
104,4
102,8
99,5
102,7
101,0
102,3
102,6
102,6
105,4
101,9
101,3
102,1
98,2

2015
104,3
101,4
105,7
104,8
102,5
102,3
104,4
104,7
98,2
102,9
101,7
100,9
102,1
100,8
102,8
103,2
103,4
102,7
106,6
102,3
101,9
101,8
103,2
106,9
101,5
102,0
102,0
101,2

88,7

87,3

106,7

101,9

110,9

99,2

109,5

114,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Wykres 1. Dynamika zmian wydatków konsumpcyjnych ogółem w unijnych gospodarstwach domowych na tle dynamik zmian PKB w UE-28 w latach 2008–2015 (w %)

Dynamika PKB w UE-28

Dynamika w konsumpcji unijnych gospodarstw domowych UE-28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Tabela 4. Korelacja Pearsona dla zmiennych dynamika wydatków konsumpcyjnych i dynamika PKB w UE-28 w latach 2008–2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników analizy w programie SPSS.

Analiza korelacji pokazuje, że zarówno w wypadku korelacji jednostronnej, jak
i dwustronnej w latach 2008–2015 pomiędzy dynamiką wydatków konsumpcyjnych
gospodarstw domowych a tempem zmian PKB istniała dodatnia, umiarkowana, ale
wyraźna zależność istotna statystycznie (p<0,01). Oznacza to, że wraz z rosnącym
tempem wzrostu PKB w słabym stopniu rosła dynamika konsumpcji w gospodarstwach domowych i odwrotnie. Taka relacja wystąpiła w mniej niż połowie badanych
krajów UE-28. W tej sytuacji znaczenia mogły nabierać także inne czynniki, a wśród
nich zwłaszcza te o charakterze psychologicznym.
To, jakie zmiany następują w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowym wraz ze spadkiem PKB, uzależnione jest on kilku aspektów, m.in. od tego:
•

jak poprzednie spadki PKB wpłynęły na psychikę i działania konsumentów,

•

w jaki sposób konsumenci porównują spadki PKB z poprzednimi,
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•

jakie informacje o sytuacji gospodarczej w kraju dostarczają konsumentem
media [Flatters, Willmott 2009, s. 3].

W tym kontekście warto zaznaczyć, że zgodnie z teorią konsumpcji gospodarstwa domowe starają się utrzymać jak najdłużej dotychczasowy poziom konsumpcji. W warunkach recesji ta prawidłowość może jednak ulec osłabieniu. W jednych
państwach gospodarstwa domowe mogą bowiem decyzje odnośnie do konsumpcji
podejmować w zależności od dochodu. Zmiany konsumpcji są wtedy mniejsze od
zmian dochodu, co wskazuje na mniejszą wrażliwość konsumpcji na zmiany dochodu
w obliczu dekoniunktury gospodarczej. W innych państwach natomiast decyzje odnośnie do konsumpcji mogą podejmować bez względu na zmiany dochodu. Każdy
przyrost dochodu jest wtedy przeznaczany na oszczędności, a zmiany konsumpcji są
większe bądź porównywalne ze zmianami dochodu. Oznacza to, że w okresie recesji może rosnąć wrażliwość zmian wydatków konsumpcyjnych na zmiany dochodów
w gospodarstwach domowych.

Grupowanie krajów UE ze względu na zmiany
w konsumpcji gospodarstw domowych
Określenie grup krajów o podobnych zmianach w wydatkach konsumpcyjnych
gospodarstw domowych na podstawie analizy samych wskaźników dynamiki jest
zadaniem trudnym. Pomocnym narzędziem w tym wypadku może być analiza skupień, którą wykorzystano w niniejszym artykule. Ideą analizy skupień jest utworzenie
grup obiektów, których elementy pod względem wybranych cech będą do siebie jak
najbardziej podobne i jednocześnie maksymalnie różne niż w pozostałych grupach
[Marek 1989, ss. 23–24]. W odniesieniu do analizy zmian w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w ujęciu terytorialnym celem merytorycznym analizy
skupień jest identyfikacja grup krajów charakteryzujących się podobnymi tendencjami zmian w wydatkach konsumpcyjnych oraz wskazanie na tej podstawie, w których krajach zmiany te na przestrzeni badanych lat były najmniejsze, a w których
największe.
Do przeprowadzenia analizy skupień w rozprawie wykorzystano metodę Warda,
aczkolwiek nie jest to jedyna metoda, jaką wykorzystać można do grupowania obiektów, należy podkreślić, że w środowisku badawczym jest ona uznawana za bardzo
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efektywną [Ward 1963, ss. 239]. Polecana jest zwłaszcza ze względu na kryterium od-
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twarzania rzeczywistej struktury danych. Zapewnia ona podobieństwo obiektów wewnątrz skupień i zróżnicowanie między skupieniami [Migut 2009, ss. 76–77].
Na podstawie przeprowadzonej analizy skupień wyodrębniono cztery skupienia1,
których skład przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Wyniki grupowania krajów UE-28 według zmian względnych w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w latach 2008, 2012 i 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników analizy w programie SPSS.

1

 umer przy krajach oznacza odpowiednio lata: 08 – rok 2008; 12 – rok 2012; 15 – rok 2015, kiedy to badaniu
N
poddano zmiany wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych.
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Rysunek 1. Dendrogram połączonych krajów UE28 według zmian względnych w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w latach 2008, 2012 i 2015

Źródło: Adaptacja z programu SPSS.
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Wyniki klasyfikacji zaprezentowane w tabeli 5 pokazują, że w badanym okresie,
tj. w latach 2008–2015, najmniejsze zmiany konsumpcji gospodarstw domowych
nastąpiły w takich krajach jak: Francja, Holandia, Niemcy, Austria, Hiszpania, Włochy
i Bułgaria. Na drzewie hierarchicznym (rysunek 1) są to obiekty, które sklasyfikowano w trójki. Państwa, w których w konsumpcji nastąpiły większe zmiany, to obiekty,
które na drzewie hierarchicznym i tabeli 4 sklasyfikowane zostały w pary. Są to: Szwecja, Cypr, Belgia, Słowenia, Chorwacja, Irlandia, Węgry, Malta, Luksemburg, Portugalia, Finlandia, Dania, Słowacja, Polska, Łotwa, Estonia, Rumunia. Największe zmiany
w konsumpcji gospodarstw domowych odnotowano natomiast w następujących
krajach: Wielka Brytania, Grecja, Czechy i Litwa. Są to kraje, które nie zostały sklasyfikowane ani w dwójki, ani w trójki.
Na podstawie wyników analizy skupień wysunąć można wniosek, że być może
w badanym okresie (2008–2015) zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych
w poszczególnych krajów UE28 nie były uzależnione od poziomu wzrostu gospodarczego kraju, a tym samym od dochodów, którymi dysponują w tych krajach gospodarstwa domowe.

Zakończenie
Lata 2008–2015 to okres widocznych zmian w wydatkach konsumpcyjnych unijnych
gospodarstwa domowych. W okresie tym, zwłaszcza w latach 2008–2013, w UE nastąpiła bowiem recesja. W tej sytuacji gospodarstwa domowe ograniczyły wydatki konsumpcyjne, czemu towarzyszyło spowolnienie tempa wzrostu PKB. Można stwierdzić,
że okres ten był szczególnie newralgiczny dla wszystkich krajów UE28 bez wyjątku.
W latach 2014–2015 wydatki konsumpcyjne w unijnych gospodarstwach domowych
wzrosły, co korespondowało z rosnąca dynamiką PKB. Korelacja w tym zakresie jest
dodatnia i istotna statystycznie, aczkolwiek umiarkowana.
Zarówno w państwach bardziej, jak i mniej rozwiniętych gospodarczo dostrzec
można było zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych, z tym
że w jednych krajach zmiany te były bardziej, a w innych mniej zauważalne. Analiza
skupień wydaje się potwierdzać, że w tym wypadku większego znaczenia nie miał poziom wzrostu gospodarczego, aczkolwiek obserwowano jego umiarkowaną korelację ze zmianami w konsumpcji gospodarstw domowych. W grupie krajów, w których
doszło do zmian w wydatkach konsumpcyjnych znalazły się bowiem kraje zarówno
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o wyższym, jak i o niższym poziomie PKB. Jeżeli więc spadek PKB prowadzi do ograniczenia dochodów gospodarstw domowych, to obok zmian PKB i dochodu zadziały inne czynniki prowadzące do zmian w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw
domowych. Bez pogłębionej analizy nie można wykluczyć, że część unijnych gospodarstw domowych decyzje odnośnie do wydatków konsumpcyjnych podejmowała
niezależnie od zmian dochodu. Fakt ten stanowić może inspirację do podjęcia dalszych, bardziej pogłębionych badań w tym zakresie.
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Smart city jako koncepcja pozycjonowania marki
miasta1
Smart city as a Concept of Positioning the City’s Brand
Abstract: The concept of a brand in city management becomes an area of growing
interest, both on the part of the scientific community and practitioners. One of the most
important components of the city’s branding is positioning. The aim of this article is to
show the smart city concept as a city positioning strategy in the process of building its
brand. The adopted goal was achieved thanks to the study of the subject literature, as
well as the analysis of two case studies, Amsterdam and Singapore, as model examples
of urban centers with recognizable brands of smart cities that use new technologies in all
areas of their functioning.
Key words: smart city, branding, city marketing

Wstęp
Koncepcja marki w zarządzaniu miastem staje się obszarem coraz większego zainteresowania, zarówno ze strony środowiska naukowego, jak praktyków. Sytuacja ta
wynika z silnej korelacji występującej między rozpoznawalnością marki miasta a decyzjami związanymi z wyborem danego ośrodka przez turystów, inwestorów oraz aktualnych i przyszłych mieszkańców. Zenker i Braun (2010) definiują markę miasta jako
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„sieć skojarzeń w umysłach klientów bazującą na wizualnej, werbalnej i behawioralnej ekspresji miejsca, która jest uosabiana poprzez cele, komunikację, wartości i generalną kulturę interesariuszy miejsca oraz jego ogólny design”. Marka miasta to zatem
jego ogólny wizerunek, jaki pojawia się w percepcji grup docelowych jako efekt działań marketingowych podejmowanych przez samorządy miejskie i kooperujące z nim
instytucje [Zenker 2011]. Te celowe działania zorientowane na zmianę lub poprawę
wizerunku miasta określane są mianem brandingu [Baker 2012, s. 18]. Obejmują one
projektowanie, planowanie i komunikację tożsamości marki miasta w celu zbudowania jej pożądanego obrazu [Anholt 2007, s. 11]. Marki mają za zadanie komunikować
wybrane cechy ośrodka miejskiego – funkcjonalne (fizyczne) i emocjonalne – nadając
im specyficzne znaczenie [Klijn, Eshuis, Braun 2012].
W związku z tym, że rozwijająca się współcześnie sieć technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) kształtuje realia rozwoju miast [Kolotouchkina, Seisdedos 2018], wykorzystanie koncepcji smart w marketingu i brandingu miast
(głównie dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii oraz partycypacji różnych
grup interesariuszy w procesie zarządzania lokalnego) może służyć osiąganiu
złożonych celów miasta, a przez to zapewnieniu jego zrównoważonego rozwoju, zwiększeniu jego atrakcyjności i uzyskaniu trwałej przewagi konkurencyjnej
[Daszkiewicz 2015]. Inteligentne miasto – pozytywnie kojarzone wśród różnych
grup odbiorców – może stanowić magnes przyciągający nowych mieszkańców,
turystów czy inwestorów. Wdrażanie rozwiązań smart powinno być zatem eksponowane w spójnych działaniach komunikacyjnych miasta. Tylko miasta kompleksowo wykorzystujące narzędzia smart city w wielu dziedzinach życia mają największe szanse na urzeczywistnienie przewagi marketingowej opartej na tej koncepcji
[Florek 2016, s. 90].
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie idei smart city jako strategii pozycjonowania miasta w procesie budowania jego marki. Przyjęty cel został osiągnięty dzięki
studiom literatury przedmiotu, a także dzięki analizie dwóch studiów przypadku, Amsterdamu i Singapuru, jako modelowych przykładów ośrodków miejskich o rozpoznawalnych markach miast inteligentnych, wykorzystujących nowe technologie we
wszystkich sferach swojego funkcjonowania.
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Pozycjonowanie w koncepcji brandingu miasta
Pozycjonowanie definiuje się w literaturze przedmiotu jako dążenie do osiągnięcia
pożądanej pozycji w świadomości klientów poprzez wzbudzanie określonego zestawu skojarzeń w kontekście konkurencyjnego otoczenia. Powinno ono wynikać z tożsamości marki, która stanowi jego granice, reguluje ekspresję i pomaga w zachowaniu spójności przekazu [Janiszewska, Inch 2012].
W kontekście brandingu terytorialnego pozycjonowanie marki nie jest zbyt szeroko opisywane w literaturze przedmiotu. Wśród autorów podejmujących tę tematykę
znajdują się m.in. Pike’a (2004) i Chacko, a w literaturze krajowej Florek i Janiszewska
(2011) oraz Szromnik (2011).
Zgodnie z opinią Szromnika [2011] pozycjonowanie miasta to proces obejmujący
zespół działań marketingowych mających w efekcie doprowadzić do ściśle określonego ulokowania miasta w percepcji jego aktualnych i potencjalnych użytkowników
jako miejsca wyjątkowego i niepowtarzalnego. Intencją zarządzających marką miejsca jest, aby każdy odbiorca danego terytorium postrzegał je tak, jak chcieliby tego
kształtujący ofertę terytorialną. Pozycjonowanie stanowi łącznik pomiędzy perspektywą nadawcy a perspektywą odbiorcy wartości marki, wiąże percepcję odbiorców
z rzeczywistym potencjałem miejsca [Florek, Janiszewska 2011]. Powinno pomagać
racjonalizować proces podejmowania decyzji poprzez ukazanie klientowi kluczowych atrybutów miejsca, stanowić prosty i zgodny z rzeczywistością przekaz wywołujący ograniczoną liczbę skojarzeń z miejscem, a także bazować na potencjalnych
doświadczeniach odwiedzającego miejsce [Balakrishnan 2009].
W procesie pozycjonowania szczególną rolę odgrywa dobór kryteriów, czyli sposobów wyróżnienia określanego miejsca w percepcji wybranych grup docelowych. Kryteria pozycjonowania miast powinny spełniać kilka kluczowych warunków: wyróżnialność (oryginalność), trafność i wiarygodność (rzetelność, autentyczność) [Baker 2007,
s. 93]. Biorąc pod uwagę specyfikę miast jako jednej z kategorii jednostek terytorialnych, można za Szromnikiem [2011] przyjąć, że kryteria pozycjonowania mogą dotyczyć: cech ogólnych, cech wyjątkowych – niepowtarzalnych (zalet miast i regionów),
cech statycznych i dynamicznych, cech „twardych” i „miękkich”, realnych i potencjalnych
oraz cech wyrażających doznania czy walory poznawcze. Pozycjonowanie, aby mogło
być skuteczne, musi także dawać obietnicę korzyści, jaką klient otrzyma [Chacko].
Baker [2007, s. 111] opracował piramidę potencjalnych korzyści marki, odnosząc
ją konkretnie do praktyki zarządzania marką terytorialną. Piramida ta może stano-
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wić drogowskaz w procesie poszukiwania kryteriów pozycjonowania marki miasta.
Na dole piramidy zostały ulokowane podstawowe cechy i atrybuty miejsca (jak na
przykład: walory naturalne, warunki klimatyczne, wydarzenia kulturalne, architektura,
techniczne udogodnienia lokalne), a następnie korzyści racjonalne (jak na przykład:
oferta kulturalna, dostępność komunikacyjna, bezpieczeństwo, koszty życia). Bliżej
szczytu piramidy znajdują się korzyści emocjonalne, wśród których wyróżnić można
doświadczenia i uczucia mogące stać się udziałem osoby przebywającej w danym
mieście. Na szczycie piramidy mieszczą się wartości i korzyści symboliczne (autoekspresywne). Ten poziom piramidy Baker [2007, s. 111] definiuje jako głębokie emocjonalne potrzeby i wartości, jakie dane miejsce może zaspokoić, wpływając jednocześnie na autowizerunek użytkownika marki.
Zgodnie z opinią Florek [2013b, s. 129], marka miasta winna zaspokajać potrzeby
zarówno racjonalne, jak i emocjonalne. W przeszłości strategie marketingu miejsca
koncentrowały się głównie na eksponowaniu funkcjonalnych atrybutów miejsca,
jednak w ostatnich latach miasta intensywnie promują atrakcje, które oddziałują na
emocje odbiorców działań marketingowych.
Wykonywanie określonych zadań komunikacji marketingowej – w zakresie przesyłania prawidłowo utworzonych komunikatów i monitorowania ich efektów – pomaga miastom konkurować, aby ich własne cechy i korzyści dla klientów, które wynikają
z tych cech, były postrzegane jako unikalne w porównaniu z ośrodkami konkurencyjnymi [Szromnik 2011; Gębarowski 2013].

Idea smart city
Termin smart city, mimo że jest szeroko opisywany w literaturze przedmiotu, nie
ma jednoznacznej i uniwersalnej definicji. Co więcej, istnieje szereg wariantów
koncepcyjnych dotyczących zamiany słowa smart na alternatywny przymiotnik,
tj. „inteligentny” lub „cyfrowy” [Albino, Berardi, Dangelico 2015]. Próbę zdefiniowania pojęcia podjęli m.in. Giffinger i in. (2007) określając smart city jako „miasto
sprawnie funkcjonujące w sposób perspektywiczny w zakresie gospodarki, ludzi,
zarządzania, mobilności, środowiska naturalnego, wykorzystywanych zasobów
oraz posiadające aktywnych, współdecydujących, niezależnych i świadomych obywateli”. Harrison i in. [2010] terminem smart city określają „miasto łączące fizyczną
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w celu wykorzystania zbiorowej inteligencji miasta”. Smart city to także miasto efektywnie zarządzane, w którym władze samorządowe współpracują z mieszkańcami
mającymi możliwości realizowania swoich indywidualnych, lokalnych celów [Augustyn i in. 2017, s. 62].
Przyglądając się definicjom omawianego pojęcia, część badaczy jako kluczowy
komponent podkreśla perspektywę technologiczną, przez co definiuje miasto inteligentne jako wykorzystujące technologie ICT [Batty i in. 2012; Stawasz, Sikora-Fernandez 2015; Hollands 2008]. Inni badacze kładą nacisk na korzyści dla mieszkańców
związane z życiem w mieście i ich aktywny udział w tworzeniu i rozwoju smart city
[Lee, Phaal, Lee 2013; Schuurman i in. 2012; Caragliu i in. 2011]. Toppeta natomiast
[2010] kładzie nacisk głównie na zrównoważony rozwój. Trendem w rozwoju smart
city jest to, że kluczową rolę przejmują dziś obywatele miasta, którzy za pośrednictwem nowoczesnych technologii współdecydują o jego rozwoju.
Idea smart city i wynikająca z niej „mądrość” miasta wyraża się w zintegrowanym
podejściu do planowania i przekształcania miasta oraz zarządzania nim. Pierwszy
aspekt dotyczy wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Drugi stanowi budowanie poczucia mieszkańców, że miasto kształtowane
jest z myślą o nich i przy ich udziale. Powyższe elementy umiejętnie i „mądrze” łączone w codziennym funkcjonowaniu miasta składają się na wizerunek prawdziwie inteligentnego miasta. Jednak o faktycznym powodzeniu wdrożenia tej koncepcji przesądzać musi stale rosnąca jakość życia mieszkańców [Krajowa Polityka Miejska 2015,
ss. 15–16].
Smart city można definiować także poprzez wymiary określające cechy inteligentnego miasta. Schaffers i in. [2011] wyróżnili trzy podstawowe jego wymiary tj.:
innowacyjna gospodarka, infrastruktura miejska i media oraz zarządzanie. Z kolei
Nam i Pardo [2011] charakteryzują smart city poprzez trzy cechy tj.: technologia (infrastruktura sprzętu i oprogramowania), ludzie (kreatywność, różnorodność i edukacja) i instytucja (zarządzanie i polityka). Jednak najbardziej popularna w literaturze
przedmiotu jest koncepcja zaproponowana przez Giffingera i in. [2007], opierająca się
na sześciu wymiarach smart city, tj.: smart economy (inteligentna gospodarka), smart
people (inteligentni ludzie), smart mobility (inteligentna mobilność), smart governance (inteligentne zarządzanie), smart environment (inteligentne środowisko) oraz smart
living (inteligentne życie).
Smart city jest w tym kontekście określane jako „miasto dobrze radzące sobie
w sześciu kluczowych obszarach rozwoju miast, zbudowane na „inteligentnym” po-

525

Ewelina Julita Tomaszewska, Ewa Glińska

łączeniu dóbr i działań samodecydujących, niezależnych i świadomych obywateli”
(European Smart City Ranking). To zatem miasto, które prowadzi do uzyskiwania korzyści zarówno dla zarządzających miastem, jak i jego mieszkańców. Inteligentnym
miastem łatwiej się zarządza (rozwiązania smart sprzyjają lepszemu wykorzystaniu
istniejących zasobów), a ponadto lepiej i wygodniej się w nim żyje.

Smart city jako główna idea tożsamości marki miejskiej
Kreowanie marki miejskiej wymaga opracowania strategii marki, której centralnym
elementem jest zdefiniowanie jej tożsamości [Glińska 2016, s. 41]. Tożsamość marki
miasta stanowi zaś unikatową kombinację atrybutów funkcjonalnych i wartości symbolicznych (poszukiwanych w rzeczywistych zasobach i cechach miasta), które decydują o możliwościach rozwoju danej marki [Augustyn, Florek 2011, s. 14].
Coraz więcej miast na świecie wdraża ideę smart, a upatrując w tym szansy na
zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności danego ośrodka miejskiego, decyduje się na zastosowanie tej koncepcji w procesie budowania marki terytorialnej. Idea
smart city może stanowić potencjalny fundament do budowania marki nowoczesnego miasta [Augustyn i in. 2017; Radziszewska 2017; Daszkiewicz 2015]. Współczesne
miasta pragną poprawić swój wizerunek i w świadomości odbiorców pozycjonować
się jako jednostki smart. Istnieje kilka mierników ewaluacyjnych do klasyfikowania
i oceniania inteligentnych miast i ich inicjatyw innowacyjnych. Reprezentatywną oceną jest Europejski Ranking Inteligentnych Miast (European Smart City Ranking), który
może być skutecznym instrumentem pozycjonowania, porównywania i oznaczania
miast [Nam, Pardo 2010].
Aby mówić o rzeczywistej przewadze konkurencyjnej, aspiracyjny wizerunek
marki miasta musi odzwierciedlać prawdziwy charakter miasta, niosąc przy tym
obietnicę pewnych korzyści i gwarancje ich spełnienia. Do atrybutów funkcjonalnych odnoszących się do koncepcji smart city należy zaliczyć te, które gwarantują
wysoką jakość życia i wiążą się z innowacyjnymi e-usługami (opartymi zwłaszcza na
ICT) w zakresie wymienionych sześciu wymiarów miasta inteligentnego. Atrybuty
funkcjonalne mają przy tym wpływ na atrybuty symboliczne czy emocjonalne [Augustyn i in. 2017].
Ideę smart w procesie budowania marki miasta można wykorzystać na kilka spo526

sobów [Daszkiewicz 2015, s. 273]:

Smart city jako koncepcja pozycjonowania marki miasta

•

smart jako podstawowa idea i klucz identyfikacji marki miasta;

•

powiązanie idei smart z dotychczasową ideą przewodnią marki miasta i stosowanymi przez miasto kluczami identyfikacji;

•

eksploatowanie w komunikacji marki cech i wartości składających się na ideę
smart;

•

tworzenie unikatowych elementów/obiektów/rozwiązań/cech, które ze
względu na swój wyjątkowy charakter wspierałyby inteligentny wizerunek
miasta;

•

wykorzystanie idei smart w działaniach komunikacyjnych skierowanych do
wybranych grup docelowych (dla których realizacja tej idei ma duże, zidentyfikowane znaczenie) i w dedykowanych im projektach.

Decyzje dotyczące wykorzystania idei smart w kreowaniu marki miasta powinny
być podejmowane w powiązaniu z rekomendacjami strategicznymi, których podstawą jest rzetelna diagnoza marki miasta [Daszkiewicz 2015].
Popularność idei smart city na świecie sprawiła, że tożsamość marek miejskich
często odnosi się do określeń: inteligentny, innowacyjny, kreatywny. Można przypuszczać, że w przyszłości większość lub wszystkie miasta będą dążyć do tego, aby
w świadomości odbiorców być inteligentnymi i innowacyjnymi [Radziszewska 2017;
Augustyn i in. 2017]. Jednak opieranie głównej idei komunikacji wyłącznie na koncepcji smart city daje dziś coraz mniejsze szanse na wyróżnienie [Florek 2013a; Augustyn i in. 2017]. Warto wbudowywać ideę smart w działania brandingowe, ale nie
opierać się na niej jako wyłącznym rdzeniu marki. Wyjątek może stanowić miasto,
które przewagę idei smart jest w stanie podtrzymywać i co ważniejsze – nadać jej
ludzką twarz. Warto podkreślić, że bycie smart jest silnie nacechowane technologią,
a w nowoczesnym brandingu ważny jest czynnik ludzki i personalny. Marka bowiem
ma służyć budowaniu relacji, emocji, społeczności wokół niej, dostarczaniu różnego
typu doświadczeń [Florek 2016].
Wysoka konkurencja i dynamiczny rozwój miast wymuszają stosowanie rozwiązań inteligentnych. W związku z tym istnieje przypuszczenie, że koncepcja smart city
w długiej perspektywie stanowi raczej konieczność, nie zaś długookresową przewagę
marketingową [Augustyn i in. 2017]. Miasta będą coraz częściej eksponować fakt, że
są efektywnie zarządzane, wykorzystują technologie ICT, dbają o środowisko naturalne, wdrażają innowacje, oferują wysoką jakość życia i kreatywną przestrzeń [Radziszewska 2017]. Wykorzystując ideę smart w kreowaniu marki miasta należy rozważyć
jej możliwości konkurencyjne i ograniczenia w długim horyzoncie czasowym. Przy
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czym istotna jest zarówno unikatowość, jak i siła tworzonych skojarzeń z marką [Daszkiewicz 2015]. Mimo że wiele miast na całym świecie zintegrowało wizję miasta ICT
w swoich strategiach rozwoju [Vanolo 2014], ostatecznie konieczne może być poszukiwanie dodatkowych atrybutów wyróżniających dane miasto na tle innych ośrodków [Radziszewska 2017, s. 539]. Każde miasto posiada unikalne atrybuty, a sposób,
w jaki każde inteligentne miasto projektuje swoją strategię, również może być unikalny [Topetta 2010].

Analiza studiów przypadku – miasta Singapur
i Amsterdam
W naukach o zarządzaniu ważnym trendem staje się wykorzystywanie metod jakościowych. Do grona tych metod należy studium przypadku pozwalające na interpretatywne rozumienie rzeczywistości. W artykule wykorzystano analizę dwóch studiów
przypadku, decydując się na charakterystykę miast Singapur i Amsterdam. Wybór
miast wynikał z faktu potraktowania obu metropolii jako modelowych przykładów
ośrodków miejskich o rozpoznawalnych w skali ogólnoświatowej markach miast inteligentnych.
Singapur jest miastem, które najbardziej utożsamia się z wyobrażeniem o inteligentnym mieście, realizując projekt infrastruktury komputerowej przeznaczony zarówno dla przedsiębiorstw, jak i obywateli jako część jego marki „inteligentnej wyspy”
[Arun, Yap 2000; Olds, Yeung 2004]. Zamieszkiwany przez mniej więcej 6 mln mieszkańców jest przykładem państwa-miasta, które od wielu lat kreuje swoją markę, wykorzystując nowoczesne technologie do podnoszenia swojej atrakcyjności, zarówno
dla mieszkańców, jak i otoczenia. Buduje swoją pozycję gospodarczą, pełniąc funkcję
pośrednika w handlu międzynarodowym. W 2017 r. Singapur znalazł się na liście dziesięciu największych światowych eksporterów (głównie maszyny, urządzenia, elektronikę i paliwa mineralne). Ponadto ma status czwartego kluczowego światowego
centrum finansowego. Wyróżnikiem Singapuru jest także skuteczność w przyciąganiu „talentów” z całego świata, którzy zakładają tam start-upy i wdrażają innowacyjne
rozwiązania przeznaczone na rynek krajów Azji Południowo-Wschodniej. Swoją markę Singapurczycy definiują jako SmartNation lub SmartCity [Ciesielski 2018]. W 2014 r.
uruchomiono w mieście specjalny program, którego celem stała się poprawa jakości
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Singapur jest liderem w zakresie świadczenia usług publicznych – mieszkańcy
mają możliwość załatwienia swoich spraw cyfrowo. Innowacje zostały także wprowadzone w zakresie transportu publicznego (komputerowe regulowanie ruchu ulicznego, transport autonomiczny) [Ciesielski 2018]. Miasto posiada jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów zarządzania gospodarką wodną. Władze
Singapuru przywiązują wagę do zieleni i terenów rekreacyjnych, czego wyrazem jest
projekt „Gardens by the Bay” – zespół parków z ogrodem botanicznym. Wyróżnikiem
ogrodów są tzw. drzewa solarne, które w ciągu dnia zapewniają zwiedzającym park
schronienie przed słońcem, a nocą świecą dzięki energii zebranej przez baterie solarne (Drake).
Singapur jest wskazywany jako przykład miasta, które z sukcesem zbudowało
swoją markę. Mimo że jest położone w sąsiedztwie biednych krajów, w południowo-wschodniej części Azji, zdobyło wizerunek miasta przyjaznego biznesowi, wolnego
od korupcji, dynamicznie się rozwijającego (City Branding Example).
Jednym z najlepszzch miast do życia jest Amsterdam [Amsterdam, Netherlands…
2016]. To największe miasto w Holandii zamieszkiwane przez ok. 800 tys. mieszkańców, w którym infrastruktura smart city jest na wysokim poziomie zaawansowania.
Amsterdam jest pionierem we wprowadzaniu idei inteligentnego miasta, a jego
sukces wynika z podejścia ściśle powiązanego ze strategicznymi zasadami planowania miejskiego. Aby kształtować swoją strategię i markę inteligentnego miasta, Amsterdam wybrał sposób oparty na myśleniu strategicznym, współpracy i kryteriach
włączających [Mora, Bolici 2017]. Amsterdam to wzorcowy przykład miasta inteligentnego, które czerpie z potencjału swoich obywateli. Rozwiązania nie są więc opracowywane i wdrażane przez jedną firmę, ale kształtują się w sieci, na styku technologii i branż oraz przy zaangażowaniu końcowych użytkowników
W ostatnich latach w Amsterdamie wdrożono szereg inteligentnych rozwiązań
miejskich. Inicjatywa Amsterdam Smart City jest przykładem tego, jak modernizować
miasto, aby poprawić warunki życia i gospodarki oraz zmniejszyć emisję dwutlenku
węgla [Hollands, 2015].
Amsterdam Smart City (ASC) to uruchomiona w 2009 r. innowacyjna platforma
Amsterdamskiego Obszaru Metropolitalnego. Jest to partnerstwo publiczno-prywatne, które wzywa różne podmioty w mieście do proponowania i stosowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań dla wyzwań miejskich. Amsterdam jako smart city
wyróżnia otwartość na współpracę między gminami, instytucjami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami i obywatelami. Kluczową rolę odgrywają obywatele, któ-
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rzy mogą rzeczywiście zaangażować się w rozwój Amsterdamu jako inteligentnego
miasta, współtworzyć rozwiązania, które odpowiadają ich potrzebom i życzeniom.
Partnerzy finansujący program ASC są zaangażowani w długoterminowe cele, związane z problemami, przed którymi obecnie stoi wielkomiejski obszar Amsterdamu
oraz możliwościami, które są i będą dostępne w przyszłości [Sanseverino i in. 2017,
s. 56]. Program ASC obejmuje sześć obszarów tematycznych: miasto cyfrowe (Digital
City), energia (Energy), mobilność (Mobility), gospodarka miejska o obiegu zamkniętym (Circular City), zarządzanie i edukacja (Governance & Education), obywatele i jakość życia (Citizens & Living) [Amsterdam Smart City].
W Amsterdamie jedna trzecia wszystkich emisji CO2 pochodzi z systemu transportu morskiego. Projekt „Ship to Grid” obejmuje instalację jednostek dystrybucji
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na brzegach rzeki, gdzie zacumowane
łodzie mogą wyłączyć generatory, pozwalając na zmniejszenie emisji CO2. W odniesieniu do mobilności na drogach miasto Amsterdam zdecydowało się na uruchomienie programu eliminującego silniki spalinowe w ciągu 30 lat [Sanseverino i in. 2017,
ss. 60–61].
Od 2009 roku Amsterdam jest punktem odniesienia dla wszystkich innych europejskich miast, stając się miejskim laboratorium energii. Miasto docelowo zostanie
połączone z inteligentną siecią energetyczną. Obecnie istnieje jeden główny projekt
dotyczący wdrażania inteligentnych sieci „City-ZEN” (City-Zero carbon ENERGY) [Sanseverino i in. 2017, s. 58].
Amsterdam ustanowił program innowacji dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Przejście od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym
oznacza zminimalizowanie ilości odpadów i zanieczyszczeń poprzez ograniczenie,
recykling i ponowne wykorzystanie [Amsterdam Smart City].
W wypadku Amsterdamu możemy mówić o kreowaniu marki wokół idei smart
i uczynienia z niej klucza identyfikacji [Daszkiewicz 2015].

Zakończenie
W artykule ukazano jedną ze strategii pozycjonowania miast, opierającą się na budowania marki miasta zgodnie z ideą smart. Zyskująca na popularności koncepcja smart
city odgrywa znaczącą rolę w zarządzaniu rozwojem współczesnych miast. Jest ona
530

postrzegana jako tworzenie lepszego, bardziej zrównoważonego miasta, w którym ja-

Smart city jako koncepcja pozycjonowania marki miasta

kość życia ludzi jest wyższa, środowisko bardziej przyjazne, a perspektywy gospodarcze silniejsze [Lee, Gong Hancock, Hu 2014]. Rozwiązania smart mogą być traktowane
jako oś dla działań marketingowych miasta, a także stanowić narzędzie kreowania jego
marki. Podstawą do wykorzystania idei smart w budowaniu marki miasta powinna być
jednak rzetelna jej diagnoza – poszukiwanie własnej, odrębnej, unikalnej tożsamości,
rozpoznanie specyfiki miasta i zastosowanie rozwiązań odpowiadających potrzebom
jego mieszkańców. Pirnar i inni [2017] podkreślają, że wśród czynników sukcesu związanych z budowaniem świadomości marki można wyróżnić m.in. zastosowanie kluczowych zasad zarządzania smart city i wykorzystywania ich w komunikatach dotyczących brandingu czy śledzenie trendów smart city w zarządzaniu marką.
Przekształcenie miasta w miasto inteligentne wiąże się z szeregiem wyzwań i działań długofalowych, które powinny być rozpatrywane na etapie budowania spójnej
strategii miasta. Nie chodzi o samą implementację dużej liczby rozwiązań inteligentnych czy kopiowanie wdrożeń już zastosowanych w innych ośrodkach miejskich, lecz
o to, by idea smart „współgrała” z potrzebami różnych użytkowników miasta. Zgodnie
z badaniami Angelidou [2017] większość strategii na rzecz inteligentnych miast podkreśla szczególnie rolę technologii informacyjnych i komunikacyjnych w poprawie
funkcjonalności systemów miejskich oraz rozwoju sieci transferu wiedzy i innowacji.
Równocześnie nie uwzględnia się w nich podejścia oddolnego, w dodatku są słabo
dostosowane do lokalnych potrzeb danego obszaru i niewłaściwie uwzględniają
kwestie prywatności i bezpieczeństwa.
Zaprezentowane w artykule przypadki – Amsterdam i Singapur – to przykłady
miast, które wzorcowo angażują swoich obywateli we wdrażanie idei smart. Zarówno
Amsterdam, jak i Singapur kreują swoje marki wokół idei smart, czyniąc z niej klucz
identyfikacji.
Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, należy podkreślić, że idea pozycjonowania marki miasta bazująca na smart city będzie zyskiwać coraz większą popularność. Przyszłe kierunki badań związanych z tą tematyką powinny się skupiać na
efektywności wdrożenia tego typu strategii w proces budowania marki miejskiej.
W artykule wskazano, że dynamiczny rozwój rozwiązań inteligentnych dedykowanych miastom łączy się w sposób istotny z teorią marketingu terytorialnego i brandingu. Przeprowadzona w artykule analiza potwierdza, że istnieje spójność dążeń
marketingowych dotyczących kreowania marki z dążeniami miast inteligentnych,
a budowanie marki miasta na fundamencie smart city może stanowić o jego przewadze konkurencyjnej.
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Finansowe instrumenty wsparcia projektów
inwestycyjnych w Centra Usług Biznesowych
w Polsce
Financial Instruments Supporting Investment Projects
in Business Service Centers
Abstract: In the last decade in Poland there has been a dynamic increase in investment
in business service centers (CUW). An important factor that influences the decision to
choose a country to locate investments alongside the supply of qualified labor resources
and economic stabilization is the financial assistance offered to new investors.
The purpose of the article is to present financial support instruments that can be used by
both Polish and foreign investors in the services sector that creates business centers. The
study consists of three parts. The first concerns the description of the state of investment
in business centers. The second focuses on the factors regarding the location of service
potential. The third one is devoted to financial assistance to investors.
Key words: support service centers, investments in services, public aid

Wprowadzenie
Ostatnie trzy dekady przyniosły ogromne zmiany w zarządzaniu organizacjami,
głównie wskutek dyfuzji technologii informacyjnych, internacjonalizacji procesów
wytwórczych oraz świadczenia usług. Mowa tutaj głównie o wzroście znaczenia
procesowego zarządzania organizacjami [Szukalski, Wodnicka 2016]. Technologie
informacyjne dały możliwość zarządzania organizacjami na odległość, umożliwiły
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standaryzację procesów biznesowych, delokalizację potencjału usługowego. Przejawem tych tendencji są tworzone przez międzynarodowe korporacje centra usług
wsparcia biznesowego Business Support Services (CUW) zlokalizowane w różnych
krajach, a obsługujące procesy biznesowe takie jak: finanse, kadry, zakupy i inne. Zagraniczne lokalizacje oferują wysokokwalifikowane kadry pracowników przy znacznie korzystniejszych warunkach płacowych w porównaniu z ich poziomem w krajach
macierzystych. Proces przenoszenia potencjału usługowego za granicę do odległych
lokalizacji określany jest jako offshoring usług1. Polska na światowej mapie offshoringu usług biznesowych ze względu na stabilność gospodarczą, warunki prowadzenia
biznesu, oferowane instrumenty wsparcia finansowego dla inwestorów, podaż kwalifikowanych zasobów pracy, ma silną pozycję i szansę na zwiększenie udziału w tym
segmencie światowego rynku [Szukalski 2014].
Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi wsparcia finansowego, z którego
mogą skorzystać zarówno polscy, jak i zagraniczni inwestorzy, w sektor usług tworzący centra biznesowe.
Teza artykułu brzmi następująco: jednym z istotnych czynników wyboru atrakcyjnej lokalizacji inwestycyjnej w centra usługowe jest wsparcie finansowe, które Polska
oferuje inwestorom.
Metodyka badawcza opiera się na analizie dokumentów prawnych regulujących
kwestie wspierania inwestorów w centra usługowe w Polsce, na analizie przypadków
dotyczących inwestycji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) oraz czterech wywiadach (IDI) z przedstawicielami inwestorów w tej strefie.
Artykuł składa się z trzech części merytorycznych. Pierwsza poświęcona jest omówieniu korporacyjnych centrów usług wsparcia w Polsce. W drugiej przedstawiono
determinanty lokalizacji inwestycji. W trzeciej omówiono instrumenty wsparcia finansowego dla inwestorów w centra usługowe, zasady oraz warunki, na jakich są one
udzielane.

Korporacyjne centra biznesowe w Polsce
Polska wraz z takimi lokalizacjami jak: Meksyk, Indie, Chiny czy USA [Global Shared
Services 2017], należy do grona państw atrakcyjnych dla projektów inwestycyjnych
1
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związanych z działalnością centrum usług wspólnych. Atuty naszego kraju to głównie: wysoka podaż kwalifikowanych zasobów pracy, stabilizacja ekonomiczna, oraz
wachlarz instrumentów wsparcia finansowego oferowanych przez Rząd Polski potencjalnym inwestorom. W Europie Środkowo-Wschodniej (ESW) Polska pełni rolę lidera
pod względem liczby funkcjonujących centrów usług wsparcia, gdzie ulokowanych
jest ponad tysiąc trzysta tego typu inwestycji z kapitałem zagranicznym, z czego 748
w Polsce, 237 w Czechach, 98 na Węgrzech, 79 w Rumunii, 54 w Bułgarii oraz 42 centra ulokowane na Słowacji [ ABSL 2017].
Spośród 1078 centrów usług biznesowych działających w 2017 roku w Polsce 748
to centra zagraniczne, a 330 należy do polskich inwestorów. Dynamiczny rozwój centrów wyraża się nie tylko liczbą nowych inwestycji, ale także wzrostem zatrudnienia
w tym sektorze. Zagraniczne centra lokowane w Polsce należą do międzynarodowych korporacji o ugruntowanej pozycji w światowej gospodarce. Wskazać należy,
że w 2016 roku 80 zagranicznych inwestorów klasyfikowanych było na liście Fortune
Global 500, do których należały 134 centra zatrudniające 67 tys. osób (27% zatrudnienia w sektorze). Najwięcej centrów utworzyły podmioty pochodzące z USA (330 centrów i 30% zatrudnienia w polskim sektorze CUW), 109 z krajów nordyckich (Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia), 86 pochodzi z Francji, 79 z W. Brytanii, 66 z Niemiec.
Podkreślenia wymaga dynamiczny rozwój centrów usług tworzonych przez polskie
podmioty, co oznacza, że ta forma organizacji biznesu zyskuje na znaczeniu również
wśród naszych rodzimych przedsiębiorstw.
W centrach zatrudnionych jest ponad 244 tys. osób, z tego 198 tys. osób w zagranicznych (81%) i 46 tys. w polskich (19%). Uwagę zwraca dynamika wzrostu zatrudnienia, bowiem od 2008 roku średnia roczna stopa wzrostu wyniosła 20%. O ile w 2010
roku w centrach usług zatrudnionych było 72 tys., dwa lata później 110 tys. osób. Tylko
od I kw. 2016 r. do końca I kw. 2017 r. zatrudnienie w CUW wzrosło o 35 tys. osób (15%),
z czego 26 tys. (75%) w zagranicznych. Prognozy zakładają, iż w perspektywie najbliższych dwóch lat zatrudnienie przekroczy poziom 250 tys. osób.
Centra usług wsparcia charakteryzują się następującymi cechami ilościowymi i jakościowymi:
•

najwięcej CUW jest ulokowanych w: Warszawie (17,1%), Krakowie (16,1%),
Wrocławiu (14,3%), Trójmieście (12,3%), Poznaniu (8,8%) i Łodzi (7,2%), biorąc
pod uwagę ich liczbę. Pod względem zatrudnienia liderami są: Kraków (23%
zatrudnionych w polskim sektorze), Warszawa (17%), Wrocław (16%), Trójmiasto (8%), Łódź (7%), Aglomeracja Katowicka (8%), Poznań (6%). Pozostałe
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15% zatrudnionych jest w centrach zlokalizowanych w Lublinie, Szczecinie,
Rzeszowie, Bydgoszczy i innych ośrodkach;
•

od kilku lat wzrasta liczba atrakcyjnych lokalizacji dla projektów inwestycyjnych w centra usługowe w Polsce, poza dużymi aglomeracjami. Na liście jest
coraz więcej mniejszych miejscowości w Polsce, które spełniają odpowiednie
warunki stawiane przez inwestorów (wysoka jakość zasobów pracy, szkoły wyższe, odpowiednia ilość powierzchni biurowych klasy A, po niższych
kosztach niż w dużych ośrodkach oraz preferencyjne warunki inwestycji). Do
grona takich miejsc dołączyły w ostatnim czasie: Lublin, Szczecin, Rzeszów,
Toruń, Zielona Góra, Częstochowa, Białystok, Kielce, Opole, Radom i inne;

•

powiększa się liczba centrów wsparcia, które realizują nie tylko podstawowe
usługi, ale także zadania wymagające zaawansowanej wiedzy i wąskiej specjalizacji w danej dziedzinie;

•

usługi świadczone w centrach biznesowych są istotnie zróżnicowane, można
bowiem wyróżnić kilkadziesiąt kategorii i podkategorii procesów. W strukturze usług realizowanych w centrach biznesowych w modelu SSC (Shared
Service Centers), czyli usług świadczonych na potrzeby macierzystej korporacji, dominują usługi księgowe (25%), zaś w modelu hybrydowym (usługi dla
macierzystej korporacji i klientów zewnętrznych) dominują usługi IT (44%),
podobnie jak w przypadku usługodawców świadczących usługi na zasadzie
outsourcingu;

•

niemal połowa firm (48%) działa w skali globalnej to znaczy na rzecz podmiotów z różnych części świata. Jedynie 5% firm obsługuje klientów z jednego kraju. Największy odsetek centrów koncentruje się na obsłudze klientów
z USA, Europy Zachodniej i Polski [ABSL 2017].

Czynniki wyboru destynacji projektów inwestycyjnych
CUW
W literaturze dotyczącej omawianego zagadnienia wskazuje się na szerokie spektrum
determinant warunkujących inwestycje w centra usługowe. Korporacje, szukając globalnych lokalizacji, kierują się dostępem do wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów (inżynierów, bankowców, finansistów, informatyków, księgowych) tańszych
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które w usługach są szczególnie istotne. Nie dziwi zatem, że dla korporacji międzynarodowych, atrakcyjne są rynki krajów wschodzących (emerging markets) [Carmel,
Tija 2007]. Kolejnym warunkiem, jaki stawiają korporacje przy wyborze odpowiedniej
lokalizacji, jest rozwinięty sektor IT2.
Determinanty atrakcyjności regionów wiążą się z zestawem czynników o charakterze ogólnogospodarczym (głównie prowadzoną polityką w odniesieniu do
biznesu, także infrastrukturą w ogólnym znaczeniu, infrastrukturą naukowo-techniczną) i specyficznym dla branży usługowej (poziomem podaży zasobów pracy
o określonych kwalifikacjach, a tańszym w porównaniu do krajów macierzystych),
które są w stanie zapewnić wzrost konkurencyjności podmiotów inwestujących
w centra usługowe.
Z istoty tworzenia centrów wynikają korzyści pozwalające oszczędzić koszty oraz
usprawnić standaryzację pracy. Pamiętajmy, że centra usług wsparcia są jednostkami
biznesowymi, a nie centrami administracyjnymi. Centra biznesowe pracują w oparciu o kryteria efektywności. Czynniki, o których była mowa wcześniej tworzą klimat
inwestycyjny w danym kraju czy regionie, który może być źródłem przewag lokalizacyjnych.
Szeroką analizę determinant BIZ przedstawił Dunning [2006, 2004] wskazując na
czynniki ekonomiczne, polityczne oraz otoczenie biznesowe3. J. Witkowska [1996]
definiuje klimat inwestycyjny jako całokształt działań państwa, zachęcających bądź
zniechęcających potencjalnych inwestorów do podjęcia inwestycji. Poczesne miejsce
w tych zachętach zajmuje system ulg podatkowych obok innych czynników, takich
jak: stabilność polityczna i ekonomiczna kraju, dobrze funkcjonująca administracja
publiczna i rozbudowana infrastruktura. Analiza czynników determinujących zagraniczne inwestycje jest zawsze najistotniejszym obszarem analizy inwestorskiej. Nie
bez znaczenia są tutaj wszelkie indeksy i rankingi konstruowane przez światowe organizacje zajmujące się klimatem inwestycyjnym w poszczególnych krajach. Mowa
tutaj o takich rankingach jak: Indeks Wzrostu Konkurencyjności (Growth Competitiveness Index) Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum)4, indeksy
ryzyka inwestycyjnego (Business Environment Risk Intelligence – BERI) publikowane
przez Bank światowy i inne [Moosa 2002].

 czekiwane korzyści z offshoringu to w 70% redukcja kosztów pracy, w 59% redukcja innych kosztów. Cyt
O
za: UNCTAD [2004].
3
Szeroką problemu analizę przedstawia również D. Wawrzyniak [2010].
4
Por. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007–2008, s. 4–7.
2
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Można powiedzieć, że tradycyjne czynniki brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji są następujące (tabela 1).
Tabela 1. „Tradycyjne” czynniki brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla sektora usług
Koszty

Koszty pracy – poziom wynagrodzeń
Infrastruktura – dostęp do sieci ICT (internet i koszty)
Nieruchomości – oferta biur klasy A i koszty najmu
System podatkowy – obciążenia fiskalne, ulgi i inne zachęty inwestycyjne
Podaż siły roboczej Dostępne zasoby ludzkie – pracownicy i ich kwalifikacje
Sektor usług – zatrudnienie w sektorze, udział w eksporcie
Lokalni dostawcy usług – liczba firm, poziom i jakość ich usług
Środowisko
Polityka państwa – wobec BIZ*, prawo pracy, prawo administracyjgospodarcze
ne, gospodarcze
Środowisko biznesowe – zgodność z zachodnimi standardami,
etyka biznesu, poziom korupcji
Warunki życia – wartość PKB per capita, przestępczość, występowanie epidemii
Infrastruktura komunikacyjna i transportowa – czas podróży, różnica stref czasu
Ryzyka
Wydarzenia – niepokoje społeczne i polityczne, kataklizmy
Bezpieczeństwo – osobiste, majątkowe, bezpieczeństwo danych,
przestępczość w tym kradzieże, terroryzm
Administracyjne – stabilność przepisów, skuteczność ochrony
prawnej
Makroekonomiczne – inflacja, kursy walutowe, swoboda przepływu kapitału
Piractwo: ochrona praw własności intelektualnej
Jakość
Sieć telekomunikacyjna i ICT – przepustowość sieci, czas usuwania
infrastruktury
awarii
Nieruchomości – dostęp i jakość
Transport – jakość dróg oraz sieci kolejowej i lotniskowej
Elektryczność – ciągłość dostaw energii elektrycznej
*BIZ – bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
Źródło: Opracowano na podstawie: D. Farrell [2006].

W tym miejscu należy zaznaczyć rolę agencji rządowych, które obok programów
promujących daną lokalizację do celów bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
udzielają bezpośredniej pomocy w czasie realizacji inwestycji. Zachęty inwestycyjne
(korzyści o charakterze ekonomicznym mające zachęcić do inwestowania) przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej kraju. Wśród stosowanych instru542

mentów można wymienić fiskalne, finansowe i pośrednie, a decyzja o zakresie pomo-
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cy jest w gestii władzy administracyjnej i przebiega zgodnie z określoną procedurą.
Należy dodać, iż udzielanie zachęt może mieć miejsce przed (ex ante) lub po (ex post)
spełnieniu przez inwestora określonych wymogów.

Instrumenty wsparcia finansowego projektów
inwestycyjnych CUW w Polsce
Polska oferuje liczne formy dofinansowania inwestycji z sektora centrów usługowych
i inwestycji w ogóle. Zestaw instrumentów wsparcia inwestycji obejmuje bezpośrednie dotacje budżetowe, a także ulgi w podatku CIT, dofinansowanie tworzenia miejsc
pracy, finansowanie ze środków budżetowych kształcenia kadr, dofinansowanie w ramach wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R, ulgi podatkowe na działalność badawczą oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Najważniejsze formy wsparcia inwestorów w centra usług
biznesowych w Polsce
Po pierwsze, inwestorzy lokujący centra biznesowe w Polsce mogą skorzystać z bezpośrednich dotacji budżetowych w ramach programu wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–20235. Warunkami ubiegania
się o wsparcie jest utworzenie min. 250 nowych miejsc pracy przy minimalnych nakładach w środki trwałe –1,5 mln zł, przy założeniu, że co najmniej 60% procesów
wykonywanych przez inwestora stanowią nowoczesne usługi. Wsparcie sektora nowoczesnych usług w Polsce ma na celu utrzymanie trwałości inwestycji w regionie.
Inwestor podpisując umowy dotyczące udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji, zobowiązuje się do utrzymania powstałych miejsc pracy oraz do utrzymania
inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia (w przypadku MŚP jest to
okres 3 lat).
Po drugie, pomoc publiczna, na którą mogą liczyć inwestycje związane z utworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze badawczo-rozwojowym. Do ubiegania

5

Ministerstwo Gospodarki, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata
2011–2020, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Granty rządowe na lata 2011–2023.
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się o wsparcie uprawnia realizacja nowej inwestycji w sektorze badawczo-rozwojowym, przy utworzeniu minimum 35 nowych miejsc pracy wyłącznie dla osób posiadających wyższe wykształcenie i minimalnych kosztach inwestycji w kwocie 1 mln
zł [http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy]. Wystąpić o wsparcie
z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji mają prawo przedsięwzięcia
o kosztach kwalifikowanych stanowiących minimum 10 mln zł, przy założeniach
utworzenia przynajmniej 35 miejsc pracy dla osób legitymujących się wyższym wykształceniem.
Po trzecie, możliwość skorzystania ze zwolnień i ulg podatkowych w Specjalnych
Strefach Ekonomicznych (SSE), które będą obowiązywać do końca 2026 r. SSE są wyodrębnionymi administracyjnie obszarami na terytorium Polski (obecnie funkcjonuje
ich 14 i zajmują łączną powierzchnię 20 000 ha.)6. Inwestor może otrzymać określone
przywileje: zwolnienie z podatku (CIT lub PIT), działkę w pełni przygotowaną pod inwestycję po konkurencyjnej cenie, pomoc przy załatwianiu formalności związanych
z inwestycją oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie niektórych gmin.
Przedsiębiorcom, którzy realizują nowe inwestycje na terytorium SSE, przysługują
zwolnienia z podatku dochodowego, w związku z dochodami osiągniętymi z prowadzonej działalności gospodarczej określonej w danym zezwoleniu. Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną,
która ma na celu szybszy rozwój najsłabiej rozwiniętych regionów UE, poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami. W różnych regionach waha się ona od 50% (podkarpackie, lubelskie, podlaskie,
warmińsko-mazurskie) do 10–35% w pozostałych regionach. Zarząd wskazanej SSE
wydaje zezwolenie przedsiębiorcy na prowadzenie działalności gospodarczej, w którym wskazuje: min. liczbę wraz z terminem utworzenia nowych miejsc pracy przez
inwestora, min. wartość wydatków inwestycyjnych wraz z terminem ich poniesienia,
termin zakończenia inwestycji oraz maks. wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, jak również dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy, które ponosi inwestor.
W SSE coraz częściej poza wydawanymi zezwoleniami na prowadzenie działalności
produkcyjnej, wydaje się zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usług:
księgowych, call center, usług informatycznych, usług dotyczących badań i analiz
technicznych oraz usług badawczych. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT) przysługuje od chwili, w której wartość poniesionych przez inwestora wydatków będzie na poziomie lub przekroczy 100 tys. euro, do momentu wyko544

6

ABSL 2017, op. cit., s. 92.
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rzystania danej wysokości zwolnienia, bądź zamknięcia działalności danej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Kwota zwolnienia podatkowego, przysługująca przedsiębiorcy
jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez niego wydatków lub dwuletnich kosztów pracy, jakimi został obciążony oraz w oparciu o współczynnik maks.
intensywności dotacji we wskazanym regionie.
Po czwarte, formą pomocy publicznej, skierowaną dla projektów inwestycyjnych,
dotyczących centrum usług wspólnych, jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Inwestorzy lokujący centra biznesowe w Polsce
mogą skorzystać z funduszy w ramach działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR) [Ministerstwo Rozwoju 2017]. POIR jest krajowym
programem operacyjnym, finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Głównym
celem programu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów przedsiębiorstw na działania związane z badaniami i rozwojem.
Dofinansowanie w ramach działania 2.1 jest skierowane na inwestycje w aparaturę,
sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć ma do prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw kształtuje się następująco: min. wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych kształtuje się
w przedziale 30–90% zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy, min.
wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 2 mln zł oraz maks. % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu stanowi
przedział od 10% do 70%.
Po piąte, lokowane w Polsce CUW mają możliwość skorzystania również z ulgi
podatkowej, przyznawanej w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, polegającej na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności (tzw. kosztów kwalifikowanych)7. Charakteryzuje się ona tym, że podstawa opodatkowania jest pomniejszana
o koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a dotyczyły m.in.
(koszty kwalifikowane): wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji
działalności badawczo-rozwojowej oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia
społeczne, nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną

7

http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ulgi/-/asset_publisher/Id8O/content/dzialalnosc-badawczo-rozwojowaw-2017r?_101_INSTANCE_Id8O_redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fulgi%3Fp_p_
i d % 3 D 1 0 1 _ I N S TA N C E _ I d 8 O % 2 6 p _ p _ l i f e c y c l e % 3 D 0 % 2 6 p _ p _ s t a t e % 3 D n o r m a l % 2 6 p _ p _
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1, dostęp: 12.01.2018.
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działalnością badawczo-rozwojową, ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także nabycia wyników badań naukowych, odpłatnego korzystania
z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Stawki ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową wyglądają następująco: MŚP – 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych,
niezależnie od ich rodzaju oraz dla dużych przedsiębiorstw – 50% w zakresie kosztów
wynagrodzenia pracowników oraz 30% w przypadku pozostałych kosztów kwalifikowanych.
W przypadku centrów usług wsparcia biznesowego nie bez znaczenia pozostaje
pomoc udzielana przez władze lokalne w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości. Wspomniana pomoc publiczna obowiązuje na terenie gmin, które ustanowiły
taką możliwość w drodze uchwały.
Przykładem wykorzystania pomocy publicznej przez podmioty sektora usług biznesowych jest działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE), obejmującej swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego, która oferuje tereny pod
inwestycje przemysłowe i usługi. Strefa dysponuje bogatą ofertą inwestycyjną, zawierającą zarówno powierzchnie biurowe klasy A dla działalności BPO oraz IT, jak również
tereny typu greenfield pod budowę zakładów produkcyjnych. Przedsiębiorcy, którzy
chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie ŁSSE, mogą skorzystać z pomocy
publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Istnieje także możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy. Poziom
pomocy publicznej jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz województwa.
W województwie łódzkim przedstawia się następująco: 35% dla dużych podmiotów,
45% dla średnich i 55% dla małych firm.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że inwestorzy w sektor usług korzystali głównie z ulg w podatku CIT, spełniając warunki dotyczące wysokości nakładów i tworzenia nowych miejsc pracy, jako warunków uzyskania zwolnienia. Inwestorzy w ŁSSE
uzyskują głównie takie właśnie korzyści. Znacznie mniej popularne są ulgi w podatku
od nieruchomości.

546

Infosys Poland Sp. z o.o. (dawniej: Infosys BPO Poland Sp.
z o.o.)

11

Źródło: Dane ŁSSE.

Razem

Globitel Sp. z o.o.

10

9

8

Infosys Poland Sp. z o.o. (dawniej: Infosys BPO Poland Sp.
z o.o.)
Deloitte Digital BPO Sp. z o.o. (dawniej Digital One BPO Sp.
z o.o.)
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

1 500 000

2014-04-28

2016-12-30

100 557 400

442 400

3 500 000

1 500 000

2014-02-06

2016-08-04

2 470 000

1 045 000

2013-07-04

2013-06-18

45 000 000

2012-12-21

Fortum Services Sp. z o.o. (dawniej: Duon Services Sp. z o.o.)

40 500 000

2011-12-29

Ericpol Sp. z o.o. (dawniej: Ericpol Telecom Sp. z o.o.)
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.

2 000 000

2011-12-08

AMG.lab Sp. z o.o.

600 000

2 000 000

2010-01-30

2009-05-15

Data wydania Nakłady deklarozezwolenia
wane w zł

BUSINESS SUPPORT SOLUTION S.A.

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Inwestor

7

6

4
5

3

2

1

LP

Tabela 2. Inwestorzy w sektor usług wsparcia biznesowego w ŁSSE

2 071

440

6

250

15

260

10

200

100

150

220

420

Nowe
miejsca
pracy

BPO

telekomunikacyjna,
IT

BPO/IT

BPO

BPO

centrum usług
wspólnych

centrum logistyczne
oraz centrum IT

informatyczne

informatyczne

CUW

BPO/IT

Branża

Finansowe instrumenty wsparcia projektów inwestycyjnych w Centra Usług Biznesowych w Polsce

547

Przemysław Urbański

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że:
•

inwestorzy korzystają głównie z pomocy publicznej w postaci ulg w podatku CIT,

•

mniejsze znacznie mają ulgi w podatku od nieruchomości, ze względu na to,
że podmioty świadczące usługi wynajmują biura klasy A od deweloperów.
Ponadto, kwestia ulg jest w gestii samorządów, co przy określonym poziomie
pomocy publicznej dla podmiotów różnej wielkości korzystniejszy jest, jak
się wydaje, wybór ulgi w podatku CIT.

•

ulgi nie są wiodącym czynnikiem inwestycji w centra usługowe, większe
znaczenie mają: dostęp do zasobów pracy o odpowiednich kwalifikacjach,
koszty pracy w danym sektorze usług w porównaniu z innymi lokalizacjami,
co wpływa na koszty (koszty osobowe w usługach stanowią nierzadko 60%
kosztów) oraz oferta lokali biurowych klasy A i ich ceny. Ten ostatni czynnik w istotny sposób różnicuje koszty, bowiem cena najmu m2 powierzchni biura klasy A pomiędzy centrum Warszawy a Łodzią sięga 43%. Podobnie jest w innych miastach Polski. Podkreślić należy, że nowe lokalizacje
w mniejszych miejscowościach oferują powierzchnie w cenach poniżej
10 euro za m2. (tabela 3).

Hipoteza badawcza nie została w pełni potwierdzona, bowiem pomoc oferowana inwestorom w centra usługowe jest ważnym czynnikiem wyboru lokalizacji,
jednakże nie decydującym o tym wyborze. Inwestorzy kierują się głównie podażą
kwalifikowanych kadr (znajomość języków, wykształcenie) oraz kosztami pracy,
zarówno na poziomie kraju, jak i regionalnie. W kolejności kryteriów znajduje się
podaż nieruchomości grupy A i ceny najmu m2. Zatem centra usług biznesowych
mają dobre warunki do rozwoju w Polsce, zarówno pod względem zasobów pracy, jak i ich kwalifikacji oraz warunków otoczenia. Wsparcie oferowane przez rząd
i władze regionalne jest dodatkowym bodźcem do lokowania kolejnych centrów.
Inwestorzy mogą korzystać z wielu instrumentów wsparcia finansowego. Można
oczekiwać, że tendencja do tworzenia centrów biznesowych będzie się utrzymywać
przez kolejne lata.
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360,0
456,1
140,4

Łódź

Szczecin

Lublin

Źródło: Raport ABSL 2017. Opracowanie własne.

443,0
427,8

Poznań

633,0

55,7

28,3

124,5

40,7

33,5

150,4

446,3

847,0

Wrocław

Trójmiasto

Katowice

259,3

915,0

10,5-11,5

11,5-13

11,5-12,9

13,7-14,2

11,5-13,5

12,7-13,5

14-14,5

11,5-17,5

20,5-23,5

Cena
wynajmu
m2 w euro
min/max

13,5-14,5

675,0

Powierzchnia
lokali klasy
A w budowie
(w tys. m2 )

Kraków

5 000,0

Powierzchnia lokali
biurowych klasy
A (w tys. m2 )

Warszawa (poza centrum)

Warszawa (centrum)

Miejscowość

10,0

12,0

12,0

13,7

12,5

13,0

13,0

13,6

15,0

21,0

10,9

14,7

6,2

13,6

14,0

11,1

12,5

12,0

14,2

-52%

-43%

-43%

-35%

-40%

-38%

-38%

-35%

-29%

0%

Ceny
Średnia
Pustostany %
cena
do powierzch- w relacji do
centrum
wynajmu ni biurowych
Warszawy
m2 w euro
w%

Tabela 3. Ceny wynajmu powierzchni biurowych dla centrów usług wsparcia (dane za 2016 r.)
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Efektywność inwestycji w spółki społecznie
odpowiedzialne
Effectiveness of Investments in Socially Responsible
Companies
Abstract: Nowadays, one of the important factors affecting changes in running a business
is the idea of sustainable development and the related concept of corporate social
responsibility. Socially responsible companies implement concepts and management
methods based on good relations with business partners, the company’s environment and
its employees. In the case of public companies, responsible business activity additionally
strengthens the principles of corporate governance. Against this background the question
arises whether the implementation of the concept of corporate social responsibility is
appreciated by stock exchange investors and whether it has a beneficial effect on the
market value of the companies. The article attempts to answer these questions on the
basis of a study involving the analysis of the investment portfolio created among the
companies included in the RESPECT Index. It has been shown that those investing in
shares of socially responsible companies achieve an above-average rate of return.
Key words: corporate social responsibility, listed company, stock market

Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać korzyści marketingowe związane z deklarowaniem działalności zgodnie z dewizą społecznej odpowiedzialności. Przesłanki takich deklaracji mają umocowanie w postępowaniu etycznym uwzględniającym cele
i potrzeby interesariuszy oraz ochronę środowiska naturalnego, a w konsekwencji
przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Firmy odpowiedzialne społecznie
* mwypych@san.edu.pl
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wdrażają koncepcje i metody zarządzania oparte na dobrych relacjach z partnerami
biznesowymi, otoczeniem firmy oraz jej pracownikami. Odnosi się to w szczególności
do spółek publicznych, a więc spółek, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych – w ich wypadku odpowiedzialne prowadzenie działalności dodatkowo wzmacniają zasady ładu korporacyjnego.
Na tym tle rodzi się pytanie, czy realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest doceniana przez inwestorów giełdowych. Pozytywna odpowiedź na
tak sformułowane pytanie sugerowałaby postawienie następującej hipotezy badawczej: „Działalność spółki, zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu determinuje wzrost jej wartości rynkowej”. W nawiązaniu do hipotezy badawczej celem
artykułu jest sprawdzenie, czy inwestujący w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie osiągają ponadprzeciętną stopę zwrotu. Podstawę weryfikacji hipotezy i realizacji
celu stanowiło badanie obejmujące analizę kształtowania się indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT oraz portfela inwestycyjnego utworzonego spośród
spółek wchodzących w skład tego indeksu. Uzasadnieniem podjęcia tego tematu jest
również brak jednoznacznych wyników badań prowadzonych przez innych autorów,
dotyczących opłacalności inwestycji w spółki społecznie odpowiedzialne.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
a inwestowanie społecznie odpowiedzialne
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR – corporate social responsibility) definiowana jest jako koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie
uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w ich działaniach biznesowych i relacjach z interesariuszami. [Commission… 2006]. Podstawowy zakres społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa wyznaczają czynniki ESG (environmental, social, governance), czyli środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny,
którego zasady wzmacniają odpowiedzialne prowadzenie działalności w spółkach
notowanych w obrocie publicznym [Duliniec 2015, s. 43]. Zgodnie z ideą społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw wszystkie podmioty stanowią integralną część
społeczeństwa, a zatem w jednakowy sposób powinny kształtować swoje relacje
z różnymi interesariuszami. Podkreśla się zatem odpowiedzialność podmiotów gospodarczych nie tylko za wyniki finansowe, lecz także ekologiczne i społeczne [Mar554

cinkowska 2010, s. 7].
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Idea społecznej odpowiedzialności biznesu ma zarówno zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Generalnie przeciwnicy CRS uważają, że jest ona sprzeczna z kanonami gospodarki rynkowej i prowadzi do obniżenia efektywności działań
przedsiębiorstwa [Sudoł 2013, s. 23]. Twierdzą oni, iż biznes nie może być odpowiedzialny, ponieważ przymiot odpowiedzialności można przypisać wyłącznie osobom
zarządzającym, tj. właścicielom czy menedżerom. Powołują się na laureata Nagrody
Nobla, Miltona Friedmana, który wskazuje na kluczowe znaczenie podstawowej funkcji przedsiębiorstwa, jaką jest generowanie zysków dla właścicieli: „Jest jedna i tylko
jedna społeczna odpowiedzialność biznesu – wykorzystywać swoje zasoby i angażować się w działania mające na celu zwiększanie swoich dochodów tak długo, jak
pozostają one w ramach reguł gry, to znaczy angażować się w otwartą i wolną konkurencję, bez podstępu lub oszustwa” [Friedman 1962, s. 112].
Z kolei zwolennicy koncepcji wskazują, że stanowi ona nieuniknioną część systemu gospodarczego i społecznego, ponieważ przedsiębiorstwo jest nie tylko instytucją ekonomiczną, lecz także instytucją społeczną [Jeżak 2013, s. 38]. Bardziej
korzystne postrzeganie przedsiębiorstwa oraz poprawa reputacji przyczyniają się do
wzrostu sprzedaży oraz otwarcia na nowe rynki [Griffin 1998, s. 150]. Działalność społecznie odpowiedzialna umożliwia poprawę wizerunku przedsiębiorstwa będącego
obecnie jednym z najważniejszych jego zasobów. Zalety społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dłuższym okresie mogą doprowadzić do poprawy wyników
finansowych przedsiębiorstwa [Bek-Gaik, Rymkiewicz 2014, s. 139]. O ile – zgodnie
z podejściem przeciwników społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – im lepsze wyniki podmiotu w obszarze społecznym, tym gorsze wyniki finansowe, to według zwolenników między wynikami społecznymi i finansowymi istnieje pozytywna
zależność. Przedsiębiorstwa muszą zatem poszukiwać kompromisu: generowanie
wartości dla właścicieli jest celem podstawowym, jednak jego realizacja wymusza
uwzględnienie oczekiwań różnych zainteresowanych stron.
Nawiązując do celu artykułu, przedmiotem naszego zainteresowania nie jest rozpatrywanie związku między prowadzeniem przez przedsiębiorstwo zgodnie z ideą
społecznej odpowiedzialności a jego wynikami finansowymi, ale ocena korzyści inwestora angażującego swój kapitał w akcje tego przedsiębiorstwa wyrażające się we
wzroście wartości akcji. Chodzi więc o relacje między spółką giełdową a inwestorem
giełdowym wynikające z istoty inwestowania (w ujęciu ekonomicznym inwestowanie
to proces polegający na angażowaniu środków pieniężnych z zamiarem osiągnięcia
korzyści w przyszłości).
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Tak rozumiane inwestowanie należy odróżnić od inwestowania społecznie odpowiedzialnego, które jest pojęciem szerszym. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (socially-responsible investing) określane także jako inwestowanie zrównoważone
lub inwestowanie etyczne to strategia inwestowania środków posiadanych przez instytucje bądź inwestorów indywidualnych dążących do maksymalizowania zysków
oraz osiągnięcia dobra społecznego [Sobótka 2016, ss. 22–23]. Zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego inwestowanie etyczne ma na celu
finansowanie inicjatyw związanych ze środowiskiem naturalnym, zrównoważonym
rozwojem, usługami społecznymi, kulturą i współpracą międzynarodową. Wyboru
papierów wartościowych dokonuje się w tym przypadku nie tylko z zastosowaniem
tradycyjnych kryteriów finansowych, lecz także na podstawie kryteriów z zakresu
odpowiedzialności społecznej takich jak: jakość stosunków pracy, poszanowanie
środowiska naturalnego, przejrzystość [Wymiar… 2009]. Fundament inwestowania społecznie odpowiedzialnego stanowią etyczne, społeczne oraz środowiskowe
przekonania inwestorów. Inaczej rzecz ujmując, społecznie odpowiedzialni inwestorzy wybierają spółki, które w swojej działalności przestrzegają wysokich standardów
etycznych, a także tych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Z decyzyjnego punktu widzenia istotną kwestią jest tu wybór kryterium, na którego podstawie inwestor
dokonuje selekcji spółek. W praktyce najczęściej korzysta się z indeksów spółek społecznie odpowiedzialnych, w polskich warunkach jest to RESPECT.

RESPECT Index jako podstawa selekcji spółek
odpowiedzialnych społecznie
Idea CRS znajduje swoje odzwierciedlenie na rynkach kapitałowych w postaci tworzenia indeksów zrównoważonego rozwoju, w których skład wchodzą spółki deklarujące prowadzenie działalności zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności.
Zgodnie ze strategią inwestowania społecznie odpowiedzialnego analiza składu
i kształtowania się poziomu tych indeksów mogłaby więc stanowić jedno z kryteriów
podejmowania przez inwestorów giełdowych decyzji dotyczących zakupu akcji konkretnych spółek. Na świecie szczególnym uznaniem cieszą się utworzony w 1999 roku
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) określany na podstawie wskaźnika globalnego,
a także wskaźników dla Ameryki Północnej, Europy i Azji, a także krajowego wskaźni556

ka dla USA oraz publikowany od lipca 2001 r. indeks FTSE4Good, notowany na Gieł-
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dzie Papierów Wartościowych w Londynie. [Czopik 2017, s. 238]. Odpowiednikiem
tego ostatniego w Polsce jest RESPECT Index.
Nazwa RESPECT jest akronimem wyrazów, które wskazują na charakter indeksu,
a mianowicie: Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency [Adamczyk 2013, s. 15]. W skład indeksu mogą wchodzić spółki
notowane na GPW w Warszawie z wyłączeniem rynku NewConnect i spółek zagranicznych. Przy budowie RESPECT Ratingu wykorzystano koncepcję oceny wyników
przedsiębiorstw w wymiarze „potrójnego fundamentu” (triple bottom line) [Wróblewska 2015, s. 249]. Koncepcja ta zakłada, że podmiot gospodarczy w swoim rozwoju
powinien uwzględniać potrójną wiązkę celów, które będą odnosić się do: zysku ekonomicznego, aspektu społecznego, troski o ekologiczny wymiar działalności. Wprowadzony został też dodatkowy obszar, jakim jest strategia i zarządzanie organizacją.
Selekcja spółek do indeksu RESPECT jest przeprowadzana w trzech etapach. Dwa
pierwsze odbywają się na podstawie informacji ogólnodostępnych, trzeci ma charakter analiz bezpośrednich na podstawie informacji przekazanych przez spółkę. Punkt
wyjścia stanowią zgłoszenia spółek zainteresowanych uczestnictwem w indeksie.
W pierwszym etapie chodzi o wskazanie grupy spółek o najwyższej płynności, a więc
tych, które znajdują się w portfelach indeksów WIG20, WIG40i WIG80. Etap drugi obejmuje ocenę spółek przez pryzmat ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego oraz
relacji z inwestorami. Ocena ta przeprowadzana jest przez Giełdę Papierów Wartościowych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych na podstawie
raportów publikowanych przez spółki oraz materiałóe dostępnych na ich stronach internetowych. Najważniejszy jest etap trzeci, mający na celu ocenę poziomu i stopnia
kompleksowości działań podejmowanych przez spółki i adresowanych do szerokiego
grona ich akcjonariuszy. Wykorzystuje się tu informacje zawarte w ankietach wypełnianych przez spółki, które są weryfikowane przez firmę Deloitte. Analizie poddane są
m.in. strategia i zarządzanie spółką, czynniki środowiskowe, polityka kadrowa i relacje z pracownikami, zarządzanie ryzykiem, relacje z dostawcami i odbiorcami [http://
www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu].
Pierwszy w Polsce indeks spółek publicznych odpowiedzialnych społecznie opublikowano 19 listopada 2009 r. W badaniu wzięło wówczas udział 119 spółek. Selekcja
odbywała się metodą punktacji, co pozwoliło pogrupować spółki na klasy ratingowe.
W pierwszej edycji w skład indeksu weszły spółki, które otrzymały powyżej 75 punktów – łącznie było ich 16. Spółki są rangowane według największej wartości rynkowej pakietu. Oznacza to, że spółka, która spełnia wymogi RESPECT Index, znajduje
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się w portfelu tego indeksu, natomiast miejsce zależy od wartości rynkowej pakietu akcji. W zależności od zmian cen akcji zmienia się więc pozycja spółki w rankingu
[Adamczyk 2013, s. 18].
Aktualizacja składu spółek w indeksie RESPECT formalnie odbywa się w odstępach półrocznych. Mimo że od początku istnienia przez indeks przewinęło się ponad
40 podmiotów, to zmiany w składzie indeksu nie są częste. Na koniec 2017 r. indeks
obejmował 28 spółek. Spośród 16 spółek, które debiutowały w listopadzie 2009 roku,
tylko siedem znajdowało się w indeksie do końca 2017 r. Oznacza to, że obecność
spółki w składzie RESPECT Index nie jest dana na zawsze – spółki nieustannie podlegają ocenie.
RESPECT Index jest indeksem dochodowym, tzn. przy jego obliczaniu uwzględniane są dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Pakiety spółek w indeksie (wagi)
stanowią liczbę akcji w wolnym obrocie pomniejszoną o liczbę akcji wprowadzonych
do obrotu giełdowego. Udziały największych spółek w indeksie są limitowane do
25%, gdy indeks liczy mniej niż 20 uczestników, i do 10%, gdy liczba uczestników indeksu jest wyższa niż 20 spółek [https://www.gpw.pl/opisy indeksów].
Na rysunku 1 przedstawiono kształtowanie się poziomu RESPECT Index w latach
2009–2017 na tle indeksów WIG PL oraz WIG 20 (na podstawie stanów na koniec
kwartału). Od dnia jego publikacji (19 listopada 2009 r.) do końca 2009 r. poziom indeksu RESPECT wzrósł z 1000 do 1709 punktów, później jednak jego zmiany nie były
już tak dynamiczne. Na koniec 2017 r. był o 80,1% wyższy w porównaniu ze stanem
na 31 grudnia 2009 r. W tym samym okresie indeks WIG PL (uwzględniający spółki
krajowe) zwiększył się o 65,6%, natomiast poziom najbardziej rozpoznawalnego polskiego indeks giełdowego, jakim jest WIG20, był wyższy zaledwie o 2,7%.
Wyraźnie widać, że wskaźniki dynamiki indeksu RESPECT są wyższe od wskaźników dynamiki indeksu WIG PL, a zwłaszcza od wskaźników dynamiki WIG20.
Współczynnik korelacji między wartościami RESPECT Index a WIG PL wynosi 0,924,
natomiast między wartościami RESPECT Index a WIG20 – zaledwie 0,215. Różnica ta
wynika m.in. z tego, że WIG PL, podobnie jak RESPECT, jest indeksem dochodowym,
a WIG20 – indeksem cenowym, tzn. nie uwzględnia dochodów z dywidend i praw poboru. Również gdy porównamy roczne stopy zwrotu dla indeksów, indeks RESPECT
prezentuje się korzystniej na tle pozostałych dwóch indeksów. Dotyczy to zwłaszcza
początkowego okresu jego notowań, ponieważ w kolejnych latach sytuacja uległa
zmianie, zwłaszcza w 2017 r., gdy indeks RESPECT wzrósł w stopniu mniejszym niż
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indeksy WIG PL i WIG20 (tabela 1). Z analizy indeksów wynika, że na notowania spół-
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ek silnie wpływa koniunktura gospodarcza. Gdy porównamy indeks RESPECT z WIG
20, wyraźnie widzimy, że w okresie bessy pierwszy z wymienionych traci mniej, natomiast w okresie hossy zyskuje więcej. Niektórzy autorzy fakt ten interpretują jako
wyraz większego zaufania do spółek społecznie odpowiedzialnych [Adamczyk 2013,
s. 19].
Rysunek 1. Dynamika poziomu RESPECT Index na tle WIG PL I WIG 20 w latach
2009–2017 (31.12.2009 = 1)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.bankier.pl.

Tabela 1. Roczne stopy zwrotu indeksu RESPECT na tle WIG PL i WIG 20 w latach
2010–2017 (w %)
Indeks
WIG RESPECT
WIG PL
WIG 20

2010
32,2
11,8
14,9

2011
-11,3
-20,4
-21,9

2012
29,2
28,2
20,5

2013
-1,2
9,8
-7,0

2014
4,4
0,8
-3,5

2015
-15,1
-10,2
-19,7

2016
10,8
10,9
4,8

2017
22,3
24,0
26,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Roczniki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za
lata 2011–2018.

Na podstawie analizy zmian wartości indeksów trudno jednoznacznie stwierdzać,
że inwestycje w akcje spółek reprezentowane przez indeks RESPECT dają inwestorom
możliwość uzyskiwania lepszych wyników w porównaniu z pozostałymi indeksami.
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Indeksy różnią się zasadami konstrukcji, a udziały akcji spółek wchodzących w skład
portfela indeksu są limitowane. Wartość rynkowa pakietu indeksu stanowi jedynie
część wartości rynkowej (kapitalizacji) spółek tworzących portfel indeksu. Według
stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość pakietu akcji składających się na portfel
indeksu RESPECT wyniosła 37,3% wartości giełdowej spółek wchodzących w skład indeksu. Dla indeksu WIG 20 udział ten był znacznie wyższy (53,1%). O poziomie relacji
między wartością rynkową pakietu akcji spółki wchodzącej w skład portfela indeksu
a jej wyceną giełdową decydują bowiem liczba akcji w wolnym obrocie oraz limitowanie udziału największych spółek. Przykładowo na koniec 2017 r. relacja, o której
mowa, w odniesieniu do spółki PZU wynosiła 0,31 (udział spółki w portfelu indeksu
RESPRCT ograniczono do 9,88%, wskaźnik akcji w wolnym obrocie – 60,8%), tymczasem w wypadku spółki ELBUDOWA, której udział w portfelu indeksu wynosił tylko
0,3%, a wskaźnik akcji w wolnym obrocie 15,6%, wszystkie akcje znalazły się w portfelu indeksu.
Jeżeli relację między wartością rynkową pakietu akcji tworzących indeks RESPECT
a wyceną giełdową spółek tego indeksu rozpatrujemy w dłuższym przedziale czasowym, zauważamy wyraźne rozbieżności między tendencjami kształtowania się poziomu indeksu RESPECT a zmianami wartości rynkowej pakietu akcji i wartości rynkowej
spółek wchodzących w skład indeksu (tabela 2). Jedynie w latach 2014 i 2015 kierunek i poziom zmian są do siebie zbliżone. Oznacza to, że indeks RESPECT nie odzwierciedla w pełni proporcji między wartością rynkową pakietu a wartością giełdową
spółek tworzących indeks, a więc daje jedynie przybliżony obraz zmian pozycji rynkowej spółek traktowanych jako społecznie odpowiedzialne. Stopniowy wzrost udziału
wartości rynkowej pakietu akcji wchodzących w skład indeksu RESPECT wynika ze
zwiększającej się liczebności spółek w indeksie (22 spółki w 2011 r., 28 w 2017 r.).
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Poziom
Indexu
(pkt.)
5
2 005
2 591
2 559
2 674
2 269
2 616
3 076

Zmiana w stosunku do poprzedniego roku
(stan na 31.12)
Wartość
Kapitalizacja
Index
pakietu
6
7
8
1,54
1,41
1,29
1,34
1,07
0,99
1,06
1,06
1,04
0,82
0,82
0,85
1,29
1,22
1,16
1,21
1,15
1,17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Roczniki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2011–2018.

1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Lata

Respect Index
Wartość rynkowa (mln zł)
% udział
Kapitalizacja
pakietu (2:3)
Pakiet akcji
spółek
2
3
4
43 899
177 227
24,8
67 497
249 429
27,1
90 631
266 994
33,9
96 295
282 721
34,1
78 818
232 282
33,9
101 309
283 693
35,1
122 076
327 325
37,3

Tabela 2. Zmiany poziomu indeksu RESPECT na tle wartości rynkowej pakietu akcji i kapitalizacji giełdowej w latach 2011–2017
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Rentowność inwestycji w spółki odpowiedzialne
społecznie w ujęciu portfelowym
Weryfikacji sformułowanej na wstępie hipotezy badawczej nie można więc dokonać,
opierając się wyłącznie na analizie zmian indeksu RESPECT. Indeks stanowi natomiast
wskazówkę dla inwestorów dotyczącą wyboru spółek, które deklarują realizację idei
społecznej odpowiedzialności biznesu. Skoro wskaźniki dynamiki indeksu RESPECT
generalnie są wyższe od wskaźników dynamiki indeksu WIG PL, a zwłaszcza od
wskaźników dynamiki WIG20, może to być argumentem zachęcającym do realizacji
strategii inwestowania społecznie odpowiedzialnego.
Na podstawie konkretnych spółek deklarujących realizację idei społecznej odpowiedzialności sprawdzimy, czy w warunkach polskich są one faktycznie lepiej postrzegane przez inwestorów giełdowych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ich
wycenie rynkowej. Wzrost kursu akcji spółki oznaczać będzie osiąganie wymiernych
korzyści podmiotów realizujących strategię inwestowania etycznego. Drugim rodzajem korzyści inwestorów są płacone przez spółki dywidendy.
Badaniem objęto 14 spółek, które znajdowały się w składzie RESPECT Index w latach 2012–2017. Okres pięcioletni wydaje się wystarczająco długi, aby wyniki analizy były wiarygodne. Wartość indeksu RESPECT zwiększyła się w tym czasie o 18,8%.
Ograniczenie się do tak wyselekcjonowanej grupy spółek ma uzasadnienie merytoryczne, ponieważ utworzony w ten sposób zbiór spółek jest stabilny w dłuższym
przedziale czasowym. Uwzględnienie spółek, które w okresie badawczym tylko przejściowo wchodziły w skład indeksu, zniekształciłoby wynik analizy. Aż sześć spółek
reprezentowanych jest przez podmioty, w których udziały posiada Skarb Państwa
(GRUPA AZOTY, KGHM, LOTOS, PGE, PGNiG, PZU) – są to spółki o relatywnie dużej kapitalizacji giełdowej (na koniec 2017 r. ich wartość rynkowa stanowiła 70,5% wartości
rynkowej spółek z portfela inwestycyjnego).
W tabeli 3 przedstawiono stopy zwrotu z inwestycji przy założeniu, że akcje spółek zostały kupione w ostatnim dniu notowań giełdowych w 2012 r., a ich sprzedaż nastąpiła w ostatnim dniu notowań giełdowych 2017 r. W tym czasie inwestorzy otrzymywali również dochody z dywidend. Dla uproszczenia analizy w obliczeniach nie
uwzględniano podatku dochodowego od zysków kapitałowych.
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32,63
70,00
106,50
53,90
98,30
91,00
190,00
86,50
41,20
4,42
12,23
18,21
5,21
43,70

2012
27,00
212,00
77,50
69,60
81,88
205,60
111,20
85,00
57,7
8,94
5,79
12,05
6,29
42,16

2017
6,00
56,23
22,00
3,33
32,34
12,7
49,64
17,24
1,00
0,22
3,25
4,82
0,86
17,28

Dywidenda na 1 akcję
wypłacona w latach
2012–2017 w zł
-17,3
202,9
-27,2
29,1
-16,7
125,9
-41,5
-1,7
40,0
102,3
-52,7
-33,8
20,7
-3,5

Bez dywidendy

1,1
283,2
-6,6
35,3
16,2
139,9
-15,3
18,2
42,5
107,2
-26,1
-7,4
37,2
36,0

Z dywidendą

Stopa zwrotu 2017/2012 w %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Roczniki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2013 – 2018; Podstawowe Statystyki GPW.

APATOR
BUDIMEX
ELBUDOWA
GRUPA AZOTY
HANDLOWY
ING BSK
KGHM
KOGENERA
LOTOS
MILLENIUM
ORANGE
PGE
PGNiG
PZU

Spółka

Kurs akcji w zł
(31.12)

Tabela 3. Kursy akcji i stopy zwrotu z inwestycji w akcje spółek wchodzących w skład indeksu RESPECT w latach 2012–2017
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Aż w ośmiu przypadkach odnotowano ujemne stopy zwrotu określane na podstawie kursu akcji. Po uwzględnieniu dywidend ujemne stopy zwrotu z inwestycji
dotyczyły czterech spółek – w największym stopniu ORANGE (−26,1%) oraz KGHM
(−15,3%). Oznacza to, że z jednej strony dywidendy stanowią ważne źródło dochodów potencjalnych inwestorów posiadających akcje spółek społecznie odpowiedzialnych, z drugiej strony zaś, że spółki społecznie odpowiedzialne traktują wypłatę
dywidend jako element budowy prestiżu i podkreślenia wiarygodności finansowej.
Niemal wszystkie spółki corocznie dzieliły się zyskiem z akcjonariuszami – wyjątkiem
były spółki Millenium i Lotos, które w badanym okresie uczyniły to tylko jeden raz.
Okazuje się więc, że nie każda inwestycja w akcje spółki deklarującej realizację
koncepcji społecznej odpowiedzialności byłaby opłacalna. Informacje zawarte w tabeli 3 nie pozwalają udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie we
wstępie i zweryfikować hipotezy badawczej. Wartości kursów akcji oraz dywidend na
jedną akcję nie mogą być sumowane, ponieważ odnoszą się one do pojedynczych
akcji. Rozwiązaniem jest rozpatrzenie hipotetycznego portfela inwestycyjnego w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych. Rozważono dwa warianty:
•

Wariant I – na zakup akcji każdej spółki przeznaczono kwotę 10 tys. zł. Liczba
zakupionych akcji spółki stanowiła wynik podzielenia kwoty 10 tys. zł przez
kurs akcji na koniec 2012 r. Łącznie wartość kapitału wyjściowego dla całego
portfela wyniosła 140 tys. zł (po korekcie wynikającej z faktu, że nie można
nabyć ułamka akcji, wyjściowa inwestycja wyniosła 139 395 zł);

•

Wariant II – kwotę 140 tys. zł rozdzielono na zakup akcji spółek proporcjonalnie do ich wartości rynkowej w portfelu indeksu. Liczba zakupionych akcji
spółki stanowiła wynik podzielenia tak obliczonych kwot przez kursy akcji na
koniec 2012 r. (po korekcie wynikającej z faktu, że nie można nabyć ułamka
akcji, wyjściowa inwestycja wyniosła 139 972 zł).

Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 4. Wartość akcji zakupionych na koniec 2012
roku dla hipotecznego portfela inwestycyjnego po pięciu latach w wariancie I wyniosła 171 902 zł, a w wariancie II – 144 575 zł. Po uwzględnieniu wypłaconych w tym
okresie dywidend kwoty te wzrosły do 207 667 zł (wariant I) i 179 211 zł (wariant II).
Stopy zwrotu z akcji kształtowały się odpowiednio: 23,3% w wariancie I i 3,4% w wariancie II, natomiast stopy zwrotu z inwestycji – 49,0% w wariancie I oraz 28,3% w wariancie – II.
Jeżeli wyniki te porównamy ze zmianą w tym okresie wartości indeksu RESPECT
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(18,8%) oraz zmianą wartości rynkowej spółek tworzących portfel inwestycyjny
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(2,9%), jednoznacznie można stwierdzić, że spółki społecznie odpowiedzialne stanowią w dłuższej perspektywie czasowej atrakcyjną formę angażowania kapitału na
rynku giełdowym. Wyraźnie jednak należy podkreślić, że duże znaczenie odgrywają
tu dywidendy. Relacja kwoty wypłaconych dywidend (34,6 tys. zł) do wartości akcji na
koniec 2017 r. w wariancie I wyniosła 20,1%, a w wariancie II – 24,8%.
Z porównania obu wariantów wynika, że potencjalni inwestorzy przy konstrukcji
portfela w mniejszym stopniu powinni się sugerować strukturą indeksu RESPECT według wartości rynkowej pakietu akcji. Wariant II, którego konstrukcja uwzględnia to
kryterium, okazał się o wiele mniej efektywny. Trudno także zgodzić się z opinią, że
atrakcyjne inwestycyjnie są zajmujące znaczące miejsce w portfelu indeksu RESPECT
spółki z udziałem Skarbu Państwa, ponieważ ich wysoka pozycja wynika z przyjętej
i realizowanej polityki ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, a także z faktu,
że należą do największych pracodawców i największych sponsorów oraz inwestują w nowoczesne technologie [Adamczyk 2013, s. 18]. Stopa zwrotu z inwestycji dla
portfela utworzonego wyłącznie ze spółek z udziałem Skarbu Państwa według zasad
ustalonych dla wariantu I wyniosłaby tylko 13,3%. O wiele korzystniej w objętym analizą okresie prezentowały się spółki z sektora finansowego (analogicznie utworzony
portfel inwestycyjny z tych czterech spółek zapewniłby stopę zwrotu z inwestycji na
poziomie aż 93,0%).
Dla podmiotu realizującego strategię inwestowania społecznie odpowiedzialnego skład i struktura indeksu RESPECT oraz jego kształtowanie się na tle innych indeksów giełdowych stanowią jedynie informację wstępną. Decyzja o nabyciu akcji
konkretnej spółki musi być poprzedzona dodatkową wiedzą o spółce oraz analizą
fundamentalną jej wyników finansowych i perspektyw rozwojowych. Zasadne jest
ponadto korzystanie z rekomendacji analityków rynku kapitałowego dotyczących
konkretnych spółek.
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306
142
93
101
185
109
52
115
242
2 262
817
549
1 919
228
x

APATOR
BUDIMEX
ELBUDOWA
GRUPA AZOTY
HANDLOWY
ING BSK
KGHM
KOGENERACJA
LOTOS
MILLENIUM
ORANGE
PGE
PGNiG
PZU
Razem.

Źródło: Opracowanie własne.

Liczba
akcji

Spółka

Wariant I
Dywidendy Wartość akcji
Wartość akcji w zł
2012–2017 i dywidendy
2012
2017
zł
9 985
8 262
1 836
10 098
9 940
30 104
7 985
38 089
9 905
7 208
2 046
9 254
9 928
8 270
336
8 606
9 972
12 876
5 983
18 859
9 919
22 410
1 384
23 795
9 880
5 782
2 581
8 364
9 948
9 775
1 983
11 758
9 970
13 963
242
14 205
9 998
20 222
498
20 720
9 992
4 730
2 655
7 386
9 997
6 615
2 646
9 262
9 998
12 071
1 650
13 721
9 964
9 612
3 940
13 552
139 395 171 902
34 636
207 667
73
30
13
94
125
93
117
21
175
1 203
1 092
874
4 095
509
x

Liczba
akcji

Wariant II
Dywidendy Wartość akcji
Wartość akcji w zł
2012–2017 i dywidendy
2012
2017
zł
2 382
1 971
438
2 409
2 100
6 360
1 687
8 047
1 385
1 008
286
1 294
9 240
7 697
313
8 010
6 738
8 700
4 043
12 743
8 463
19 121
1 181
20 302
22 230
13 010
5 808
18 818
1 817
1 785
362
2 147
7 210
10 098
175
10 273
5 317
10 755
265
11 019
13 355
6.323
3.549
9 872
15 916
10 532
4 213
14 744
21 335
25 758
3 522
29 279
22 243
21 459
8 796
30 255
139 730
144 575
34 636
179 211

Tabela 4. Efektywność hipotetycznych portfeli inwestycyjnych w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych
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Podsumowanie
Ocena opłacalności inwestycji w spółki społecznie odpowiedzialne jest przedmiotem
licznych badań, których wyniki są publikowane zarówno w literaturze zagranicznej,
jak i krajowej. Oceny tej dokonuje się z reguły na podstawie analizy kształtowania się
indeksów giełdowych (w warunkach polskich RESPECT Index rozpatruje się najczęściej na tle indeksu WIG 20). Z raportu na temat zależności pomiędzy implementacją
czynników ESG a dochodowością inwestycji w spółki społecznie odpowiedzialne wynika, że zależność ta nie jest jednoznaczna. Na 36 poddanych analizie badań naukowych w 20 przypadkach stwierdzono występowanie dodatniej korelacji pomiędzy
czynnikami ESG a otrzymaną stopą zwrotu, natomiast jedynie w trzech badaniach
wystąpiła negatywna zależność. W pozostałych przypadkach nie była możliwa jednoznaczna odpowiedź na pytanie o ponadprzeciętną rentowność indeksu spółek
społecznie odpowiedzialnych [Sobótka 2016, s. 23]. Większość badań prowadzonych w Polsce wskazuje wyższą rentowność RESPECT Index w porównaniu z indeksem WIG20 [np. Adamczyk 2013, ss. 9–20; Bartkowiak, Janik 2012, ss. 7–18; Czerwińska 2012, ss. 120–140; Jedynak 2012, ss. 161–172; Sobótka 2016, ss. 21–23). Są jednak
badania, których wyniki nie wskazują na wyższą rentowność spółek społecznie odpowiedzialnych niż pozostałych spółek [Kowalke, Prochowiak 2011, ss. 29–41].
Rezultaty przeprowadzonej w niniejszym artykule analizy są zgodne z wynikami większości badań innych autorów, jeżeli chodzi o porównanie indeksu RESPECT
z indeksem WIG20. Również analiza portfela inwestycyjnego złożonego ze spółek
obecnych długofalowo w składzie RESPECT Index wykazała, że rentowność inwestycji
w spółki społecznie odpowiedzialne jest relatywnie wysoka. Przedstawiona hipoteza
została zweryfikowana pozytywnie, przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju wpływa korzystnie na wartość spółek giełdowych. Jeżeli chodzi o realizację celu
artykułu, wykazano, że inwestujący w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie nie
zawsze osiągają ponadprzeciętną stopę zwrotu. Uzasadnione jest zatem tworzenie
portfeli inwestycyjnych na podstawie analizy fundamentalnej spółek z indeksu RESPECT, uzupełnionej o rekomendacje analityków finansowych.
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