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Wstęp

Wstęp

Rozwinięty rynek finansowy charakteryzuje się zdolnością do transformacji środków finansowych, a także ryzyka. Inwestorzy, dysponując kapitałem, lokują go w instrumenty
finansowe, publiczne oraz niepubliczne. W zależności od preferencji ryzyka, inwestorzy
są w stanie dokonać racjonalnego dla siebie wyboru kierunku inwestycji, począwszy od
depozytów, a skończywszy na projektach venture capital. Inwestor jest osoba podejmującą ryzyko oraz szacującą efektywność finansową swoich działań na rynku. Inwestorzy,
chcąc zoptymalizować swoje inwestycje, wykorzystują przedsiębiorstwa, którym powierzają kapitał, zatrudniają pracowników, zwiększają skalę działania. Przedsiębiorstwo
jest organizacją, która ma zdecydowany wpływ na kształt otoczenia gospodarczego.
Wiąże się to z szeregiem jej cech, takich jak delegacja władzy, możliwość skupienia
dużego kapitału własnego i obcego, transparentność działania czy zatrudnianie pracowników. Efekty funkcjonowania firmy są łatwo mierzalne, jej istnienie warunkuje realizacja celu gospodarczego, utrzymanie zdolności kredytowej, a przetrwanie – zachowanie płynności finansowej. Przedsiębiorstwo jest podmiotem, jaki w znaczący sposób
oddziałuje na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez relacje pracownicze, wpływ
na rozwój regionalny, a także w konsekwencji na całokształt sytuacji ekonomicznej
państwa. Państwo stanowi tło dla działania inwestorów oraz przedsiębiorstw, narzucając ramy prawne aktywności gospodarczej i finansowej, a także opiekując się grupami
społecznymi, które tego potrzebują. Państwa jest reprezentantem interesów narodu na
arenie międzynarodowej, w tym społecznych, politycznych i gospodarczych. Zasobne
państwo to takie, w którym inwestorzy i przedsiębiorstwa bez problemów prowadzą
swoją działalność, ale także płacą podatki, współtworząc klimat gospodarczy, dzięki
któremu budowane jest prosperity dla całego narodu.
Inwestorzy, przedsiębiorstwa i państwa wzajemnie na siebie oddziałują. Szereg
teorii naukowych bada skalę, kierunek i siłę tych oddziaływań, starając się przenieść
te prawidła do praktyki, celem wypracowania nawyków skutecznego działania,
u osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Należy zdawać sobie sprawę
z tego, że wzajemne relacje tych grup i państwa są w ciągłym ruchu dostosowawczym, skłaniającym inwestorów i przedsiębiorców do reagowania na propozycje
i uregulowania prawne oferowane przez Państwo, w sposób jak najkorzystniejszy dla
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siebie z punktu widzenia finansowego. Skuteczna budowa zasobnego państwa polega
na znalezieniu punktu równowagi pomiędzy obciążeniami fiskalnymi a możliwościami
i chęciami inwestorów i przedsiębiorstw do ich ponoszenia.
Autorzy zamieszczonych w tym tomie artykułów starają się przeprowadzać badania mające duże znaczenie dla nauki i praktyki, poruszając różnorodne tematy związane z efektywnym gospodarowaniem i funkcjonowaniem w gospodarce. Tematyka badań koncentruje się na analizie relacji pomiędzy biznesem, administracją i nauką, wzajemnych relacji
pomiędzy przedsiębiorstwami, oddziaływaniem państwa na sferę finansów realnych.
Szereg artykułów dotyczy rynku kapitałowego, jego efektywności inwestycyjnej, a także
zachowań inwestorów w zakresie np. oszczędzania na emeryturę. Liczymy, że poruszana
tematyka będzie stanowiła inspirację dla dyskusji, która zaowocuje dalszymi badaniami
w tych kierunkach, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości nauki polskiej,
a także przeniknie do praktyki, stając się podstawą dla dobrych decyzji gospodarczych.

Radosław Pastusiak
Paweł Trippner
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Triple Helix Readiness – Assessment of Readiness
to Cooperate in Relations Between Science,
Business and Administration
Abstract: The subject of relations and implementation of cooperation of science,
business and administration environments as one of the competitiveness strategies of
cities, and examination of diverse benefits arising from such actions is valuable both
from the point of view of the theory of economics and business activity practice. The
author, while pursuing the purpose of the paper, determined the readiness of the city
of Lublin for undertaking cooperation with the scientific and business environments
and presented classification of the city into one of the groups by means of the Triple Helix Readiness methodology. On the basis of the conducted research recommendations
concerning changes in implementation of the cooperation in the field of management,
leadership, competences and technology were presented, through implementation of
which the city would obtain a better competitive position. The application value for
science is made up of recommendations allowing for increasing the competitive position of the chosen destination and the overall increase of Poland’s competitiveness in
the selected business sector.
Key words: Triple Helix Readiness, readiness, cooperation, city, Lublin

Introduction
Dependence of economic development of a region on the level of its innovation and
brining attention to the fundamental role of the cities and metropolises as the main
centres of generation of innovations constitute a challenge for the municipal authorities with regard to formulation of an appropriate development policy [Mazur 2015,
p. 1]. Cooperation between the sectors of science, business and local administration
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is a form of supporting innovation and economic development of the city. Obtaining
the synergy effect requires creation of a model, which would determine the development of each sector in such a way that maximum use is made of the possibilities of their
interactions. In the case of Lublin, it is important to constantly develop the strengths of
the city, in order to use them to support the economic development. It is desired to create conditions enabling better use of scientific potential in the city, as well as supporting development of entrepreneurship and attracting foreign investors, in particular increasing private sector contribution in financing research and development activities.
The development of interrelation between innovation and entrepreneurship requires
a systemic, institutional support. The condition necessary for creation of innovation
and competitiveness of cities is the development of technologies supporting the use
of scientific research in business environment, improving the general effectiveness of
management, that is forms of information and knowledge transfer between science,
business and local administration environments [Grzegorzewska-Ramocka 2011, p. 11].
The presence of key investors in particular sectors is the answer to the challenges faced by the centres of modern business services in Poland. The centres of
modern business services strive to perform a role of potentate, developing their
potential and various dimensions of investment attractiveness [Bednarzewska
2015, pp. 5–21]��������������������������������������������������������������������
. One of the dimensions of investment attractiveness is the cooperation between public administration, science and business, creating effects of synergy defining an added value for centres of external business management sector
in the form of accumulation of investments. Formation of clusters is an important
phenomenon in creative cities. Collection of talents, skills and infrastructure from
a given industry is a valuable resource for the city. Clusters facilitate contacts between entrepreneurs and clients and enable finding common areas of related subject matters [Landry 2013, p. 47]. Clusters perform an important role in the process
of technology and knowledge transfer, merging science with business. Supporting
such type of structures is one of the most important features of modern innovations management, compliant with the innovative policy of the European Union
and the state, which is reflected in the strategic documents [European Commission
2010]����������������������������������������������������������������������������
. City Council of Lublin recognises clusters as an important partners in cooperation with science and business environments. The city offers support to the
clusters with regard to the operation and creation of cluster structures and their
promotion in the local environment, in Poland and abroad.
Clusters as modern connections stimulating cooperation between the entities from the spheres of industry, science, as well as central and local government
administrations are an important factor in determining the growth of innovation
8
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of enterprises and regions. They are a tool that facilitates transfer of innovation
and strengthens cooperation between partners [The official website of the city
of Lublin 2017].

Networking of relations in literature
Modern developmental determinants were recognised as strategic factors of economic growth, while supporting innovation and technology transfer is compatible with
the mainstream economic policy of many countries and cities. The pursuit of increased innovation and competitiveness of cities resulted in the interest in instruments
of intensification of cooperation between science, business and local administration.
Long-term experiences indicate that the cooperation between science, business and
administration environments is difficult to organise. Differences are present in areas
of the implementation of scientific research, scientific experiments that are a domain of the scientists, striving for economic surplus, focus on expanding the market of
entrepreneurs and creation of favourable conditions for life in the city, where road
infrastructure, access to the utilities and other municipal investments such as renovations of historic buildings and revitalisation of tourist destinations [Matusiak 2010,
pp. 207–208] implemented by municipal offices play an important role. Competitive
environment requires searching for unconventional solutions in relations between
science and business, which enable building competitive advantage of local manufacturing systems. Economy is based on innovative capabilities that depend on
a cooperation organised as a network with the characteristics of regional systems
connecting science, business and local administration environments. The outcome is
the development of regional economy partnership and formation of cooperation based on the Triple Helix concept, namely a system based on cooperation between entities, representing three environments: public administration, science and business.
The cooperation of these three areas is defined in the literature as the Triple Helix
[Bednarzewska 2016, p. 38], and the theory of the Triple Helix refers to a chain consisting of spirally wound and complementary chains typical of a certain particular
model of cooperation. Representatives of each environments under the cooperation
contribute specific resources, expecting added value from undertaken cooperation,
which is presented in table 1.

9
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Table 1. Resources and expected benefits of the stakeholders in the cooperation
Entity
Higher education

Local administration

Business

Resources
Knowledge
New technologies
Human capital
Creative ideas
Laboratories and research
infrastructure
Initiative and coordination of
activities
Statutory financing
Public orders
Support programmes
Public services

Capacity for undertaking risks
Consumer markets,
distribution channels
Investments

Expectations
Commercialisation of
research findings
Orders for services and
specialised expert’s reports
Scientific research financing
Employment of graduates
Dynamisation of
development processes
Growth of tax revenues
New workplaces
Improvement of competitive
position
Improvement of the image of
a region/a city
New products and
technologies
Qualified workforce
Profit sharing
Improvement of the
infrastructure

Source: Matusiak 2010, p. 211.

Factors encouraging or hindering cooperation are an important issue. In the case
when companies choose to cooperate with a university, the key to the selection thereof is the potential index, consisting of the level of progress of IT systems, research and
development activity, registered patents, trademarks and expenses for training courses [Mikos 2012, p. 120]. Research results of W. M. Cohen and D. A Levinthal indicate that
enterprises in the sectors characterised by a high level of investments in research and
development or scientific and technological activities present a higher propensity for
cooperation with universities. The capacity to absorb innovations in the sector may
significantly affect propensity of enterprises to make use of scientific knowledge [Cohen, Levinthal 1990, pp. 128–152]. An important factor, which fosters the cooperation
between science and business is the development of intermediate bodies and bodies supporting innovation and entrepreneurship. They include centres of technology
transfer, entrepreneurship incubators, technology, science and industry parks, as well
as training and research centres [Różański 2013, p. 27].
The development constantly encounters barriers to its implementation. It is worth
paying attention to the research conducted under the project entitled “Przedsiębiorczy Uniwersytet” (Entrepreneurial University) by A. Poszewiecki [2009, p. 19], among
the entrepreneurs in the Pomeranian, Greater Poland and Lesser Poland provinces
and the science environments of 13 provinces indicated that 59% of the examined
10
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enterprises do not cooperate with educational establishments, while a close cooperation was declared by 10% of the examined entities. Other observations on the cooperation are presented by research workers, where 60% of them concluded that they
receive cooperation proposals from enterprises. Conclusions may be formulated that
enterprises, which are convinced as to the purposefulness of cooperation with the
universities can effectively initiate cooperation with educational establishments, however, the lack of knowledge on the offer of research and development spheres is one
of the reasons for the limitation of the cooperation between science and business. On
the other hand, the representatives of science demonstrate a slight inclination towards initiating cooperation, as opposed to the business environment.
The most often implemented form of cooperation between science and business
is consultancy or an expert’s report prepared by a scientific institution for the purposes of the enterprise (76.06%), and organisation of internships for students (49.3%).
Joint projects are implemented on the level of 35.21%.

Research methods and scope
In order to obtain research results the Net Readiness methodology of research was
used, which was prepared by analysts of Cisco Systems in 1999. The preparation of
the detailed concept of Net Readiness was preceded by in-depth analysis of factors,
which became the source of success of the enterprises that based their activities on
the Internet. The following elements determine the enterprises’ ability to operate effectively in e-business and implement projects having a substantial impact on the
shape of the organisation:
·· leadership,
·· management,
·· competencies,
·· technologies.
The Triple Helix Readiness methodology modified by the author will be a combination of the aforementioned four dimensions, which will allow the public administration, science and business environments to initiate activities, in establishing an
effective cooperation being of an actual and measurable nature.
Research tools were constructed on the basis of the Net Readiness methodology,
modified for the purposes of the empirical part of this study. Authorial sheet for assessment of readiness for functioning in the system of public administration, science
and business environments and cooperation sensitivity net within the Triple Helix
model were used.
11
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The main research tool that is the sheet for assessment of readiness for functioning in the system of public administration, science and business environments, enables identification of value the cooperation quotient. It defines the level of progress
of entities in the sphere of cooperation and enables determination of position held
in relation to the best representative of the group. The sheet is made of questions
concerning design solutions and joint initiatives focused on four dimensions: leadership, management, competencies and technology.
The sheet for assessment of readiness makes use of 5-point Likert scale, applied
with regard to 20 factors and on its basis the affiliation of the examined entities is
applied to one of the defined groups of readiness for functioning within the Triple
Helix model, depending on the number of obtained points. The score is the sum of
different columns [Pastuszak 2007, pp. 150–153] (table 2.).
Table 2. The score of the sheet for assessment of readiness for functioning within
the Triple Helix model
Groups
Cooperation visionary
Cooperation expert
Cooperation sense
Cooperation awareness
Cooperation agnostic

Score
90-100
75-89
60-74
45-59
0-44

Source: prepared by the author on the basis of: Hartman, Sifonis, Kador 2001, p. 38.

The second tool used under the Triple Helix Readiness methodology is the cooperation sensitivity net within the Triple Helix model, which delivers answers in relation to susceptibility of public administration, science and business environments to
external factors. In order to determine the general level of sensitivity with the use of
3-point Likert scale, the level of exposition to types of low, average and high risk should be evaluated. The more types of risk there are, the more sensitive the activities
of the entities become, which is correlated with the grater possibilities of utilization.
The sensitivity net makes it possible to assess how many possibilities are on the market, while some characteristics are the driving force of the economy, which may be
reflected in the increase of investment attractiveness of the cities [Hartman, Sifonis,
Kador 2001, p. 28]. On the basis of the score obtained, the degree of sensitivity will be
specified, namely the scope of cooperation of the city with the science and business
environments:
·· low cooperation sensitivity within the Triple Helix model (6-12 points),
·· high cooperation sensitivity within the Triple Helix model (13-18 points).
12

Triple Helix Readiness – Assessment of Readiness to Cooperate in Relations Between Science, Business and Administration

Research results
The studies conducted in the Department of Strategy and Investor Service of City
Council of Lublin indicate that the city undertakes key initiatives with regard to implementation of joint projects with the science and business environments. The City
Council of Lublin pays great attention to the development of direct relations with
business partners. Investor Service Team is responsible for supporting business – it is
a unit operating in the model typical for the corporate market, in accordance with the
standards and forms of communication adopted in the business world. The investor
service system is based on precise industry segmentation, dedicated support and
expertise in procedures, resources and relations.
With the use of the sheet for assessment of the readiness for cooperation with
science, business and administration environments an average level of cooperation
progress of the city with the external entities was calculated in the areas of leadership, management, competences and technology. For this purpose arithmetic average of the number of points granted to each of five questions in each of four analysed
areas in the first stage of the procedure was calculated.
The results of the calculations are presented in table:
Table 3. The readiness of the city of Lublin to initiate cooperation with science
and business environments
Sphere
Cooperation Quotient
Triple Helix Readiness Group
Leadership
Management
Competences
Technology

Calculated average
63
Cooperation sense
3.6
2.8
3.4
2.8

Source: own study on the basis of the conducted tests.

The analysis of the results presented in the table leads to observations that in
each of the mentioned areas of the Triple Helix Readiness methodology there are
differences between the level of development of cooperation of a local government
and a certain ideal state, agreed in the methodology at the level of 5.0. These differences can be defined as an organisational gap, which is a result of synergistic accumulation of defects occurring in the particular areas, and they are comprised of gaps
in the following areas: leadership, management, competences and technology.
13
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The conducted studies indicate that that area of leadership is characterised by a high
score. This is important because the creators of the Net Readiness methodology recognised this factor as the most important element of the concept [Hartman, Sifonis,
Kador 2001, p. 11]. It is also worth taking into consideration that presently projects are
implemented, which are well integrated with the strategy of the City Council, which has
a clearly defined and accepted a multi-year cooperation development plan [Żuk, Sagan
2012, pp. 65, 67, 82]. The management stresses that the involvement of the City Council
in the implementation of the cooperation projects has, to a greater extent, a strategic,
long-term importance for added value creation, rather than achievement of short-term
effects. The area of competence is concentrated on efficient implementation of projects
and the use of experience with regard to simultaneous management of many relations.
From the conducted analysis, the gap in the field of management and technology
is clearly noticeable. The City Council experiences a deficit of stable indicators of cooperation projects implementation effects, there is also a lack of standard administrative processes and work organisation processes, stabilised standard infrastructure in the
sphere of projects implemented together with the science and business environments.
In table 3, the Cooperation Quotient was defined, specifying readiness of the city
to initiate cooperation with science and business environments. It was specified as
the sum of point values granted for confirmation or negation of a specific statement
from the sheet for assessment of readiness for functioning in the system of public administration, science and business environments. In turn, presented in the table were
the indicators values of readiness to cooperate in the particular areas of the Triple
Helix Readiness, namely in the sphere of leadership, management style, competences and technology were calculated as the quotient of the point values sum granted
for confirmation or negation of a specific statement and the number of statements in
these areas. The readiness for cooperation quotient is (x1+x2+x3+x4+x5)/5, where: x1, x2
represent point values assigned to individual areas in a scale from 1 to 5.
The readiness for cooperation quotient achieved by the environment of local administration in Lublin, at the level of 63 points out of 100 possible points qualified the
city as a city with cooperation sense. It is a category of entities that are aware of the
importance, which cooperation between science, business and administration environments plays in shaping competitive advantages. The local government shows an
above average distance from cooperation within the Triple Helix model. Measures of
efficiency of the implemented cooperation projects and the lack of flexibility in relation to the changes of direction of cooperation projects in case of changing conditions
of their implementation are still problematic issues. In addition, the management of
the City Council indicates insufficient qualifications and skills of persons acquired on
14
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the market, who are barriers for creation of cooperation networks. The insufficient
financial funds intended for financing of current operations and, presently, the lack
of an emergency plan prepared for the undertaken projects are the areas, which may
curb the development of cooperation and joint projects implementation. The aforementioned areas should undergo analysis, in which the final product would be
a preparation of indicators, which will be used by the City Council for assessing the
success of projects implementation and implementation of a project management
emergency plan in the events of changing conditions of their implementation.
A strength of the city undoubtedly remains the readiness for extension of cooperation with science and business entities, where the management is actively involved in and supports implementation of projects based on cooperation. The local government also undertakes actions focused on obtaining subsidies under the
Regional Operational Programme for investment purposes and development of the
city. The city is characterised by a dynamic economic development, availability of
modern office space, being an argument for foreign investors for investing within
the area of Lublin. Within the next 5 years the city plans to extend the investment
areas. Currently, the Lublin Subzone covers a territory with the total surface area of
128 ha, which in its entirety is covered by the current Local Development Plan for
business activity. Owing to the growing interest in this area, the city authorities, under the commencement of their operations, plan to expand its surface to 200 ha. The
effects of synergy arising from the cooperation between science, business and administration environments are noticeable. The management notes that cooperation
with science and business entities yields a high added value in the form of increased
competitiveness of a city, in particular in obtaining foreign investors.
When analysing the results with the use of sensitivity net, the city of Lublin is characterised by high degree of cooperation with science and business entities. According to the adopted methodology Lublin obtained 15 points. From the analysis of
the results, a high readiness for undertaking cooperation with external entities is
clearly noticeable. The primary purpose of the city is the construction of its competitive advantage. Projects implemented together by the science, business and local
government environments come down to cluster initiatives, such as:
·· Wyżyna Lubelska IT (Lublin IT Upland),
·· Klaster Lubelska Medycyna (Lublin Medicine Cluster),
·· Lubelski Klaster Biotechnologiczny (Lublin Biotechnological Cluster),
·· Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa (Lublin Motorisation and Machinery Cluster),
·· Lubelski Klaster Motoryzacyjny (Lublin Motorisation Cluster),
15
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·· Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych (Lublin Advanced
Aviation Technologies Cluster),
·· Regional Creative Industries Alliance (2017-2021). The aim of the project is the
development of regional strategy for growth of competitiveness in creative and
culture industries,
·· Creative Spirit – supporting creative industries.
Within the next 5 years, the City Council of Lublin plans to implement 5 joint projects in cooperation with education and business. The results obtained with the use
of the sensitivity net are presented in table 4.
Table 4. The sensitivity net. The scope of cooperation within the Triple Helix model
The answers of the management of City Council
of Lublin concerning projects implemented
in cooperation with the science and business
environments and target groups to which a project
is addressed
To what extent is the cooperation regarding projects
executed between the administration, science and
business environments implemented in your city?
To what extent are innovative projects implemented?
To what extent is the outsourcing industry developed
in your city?
To what extent does the cooperation with science and
business entities result in added value in the form of
increased competitiveness of a your city?
To what extent are you ready to extend the cooperation
with science and business entities?
To what extent is the development of competitive
advantage of the city important for you?
Total score

The extent
Low

Average

High

☐

☒

☐

☐
☐

☒
☒

☐
☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

0

6
15 points

9

Source: own study on the basis of the conducted tests.

Pursuing the implementation of the Development Strategy for the City of Lublin
for the years 2013-2020 [Żuk, Sagan 2012] an important element is to establish an
effective cooperation between the local government, science and business. Lublin
is characterised by very high level of science and R&D sector potential, and actions
undertaken by local government units constantly stimulate exchange of knowledge
from the science sector to enterprises, increasing its effectiveness. For this purpose,
the City Council of Lublin co-organises or mediates in organisation of internships and
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apprenticeships for students, as well as presentations, symposiums, conferences and
guiding scientific research and development works towards direct application in the
economy. In addition, the city offers support with regard to creation of structures,
operation and widely understood promotion the clusters and research and industry
consortiums. Cooperation between science and business, agreement are signed by
universities, which are intended for development of actual partnership and development of academic entrepreneurship. Universities themselves notice a number of benefits arising from the cooperation with business and cluster initiative creation. Such
cooperation is important, not only in context of conducting interdisciplinary research projects and mutual use of specialist infrastructure but, first of all, in the context
of commercialisation of knowledge and generation of additional financial revenues.

Conclusions
The readiness for undertaking cooperation with science and business entities by the
local administration is affected by the style of management and the related specific
procedures of cooperation projects implementation, specified functions, the scopes of
responsibilities, responsibilities and control with regard to cooperation projects, as well
as perception of external entities as a business partner who provides consultations with
regard to an appropriate use of competences necessary for development of a model
based on the cooperation between science, business and local administration. Leadership is another area crucial from the point of view of an effective cooperation. The management of the local administration should be aware of the opportunities and hazards
that accompany execution of joint projects, as well as demonstrate commitment in implementation of the projects based on the Triple Helix concept, emphasizing, to a greater extent, the strategic, long-term importance for added value creation, rather than
achievement of short-term effects. Competencies determining the efficiency of projects implementation and the functioning capacities of the local administration under
conditions that quickly and constantly change should translate into the capacity of the
management to efficiently and quickly establish and terminate cooperation with partners, thus managing many relations at the same time. The technology supports the conditions crucial for the readiness for cooperation. It is necessary to use the technological
infrastructure (equipment, security systems) facilitating work with the external entities.
To sum up, local authorities constitute an effective element in creation of cooperation system, however, the condition for the implementation of the Triple Helix
concept is the readiness reflected in specific activities of an actual and measurable
nature.
17
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Competitiveness of Selected Investment
Destinations in Acquiring Foreign Investors.
Characteristics of Cities
Abstract: The subject of the present paper is the competitiveness of cities of eastern Poland that compete in acquisition of foreign investments. The development of processing
occurring in these cities is characterized by changeability. Factors that influence competitiveness of destinations should be measured together with the intensity of their action.
The competitiveness of the cities is accomplished by the pace of economic development,
access to qualified workforce, office spaces, rental prices, support of local government or
presence of natural resources. The aim of the paper is to present the macroeconomic data
of two cities: Lublin and Rzeszów, and to present actions that their local governments undertake to improve their competitiveness in acquiring foreign investments. For research,
cities were chosen deliberately due to comparable levels of economic development and
competition for foreign investment. Cities are located in Eastern Poland.
Key words: competitiveness, Lublin, Rzeszów, investment, location

Introduction
The issue of competitiveness of investment destinations is investigated in many
dimensions. Gruchman stresses that high competitiveness of a given city is the results of its localization advantage over other cities. This advantage includes agglomeration factors that attract manufacturing investments to selected locations. The
higher the competitive advantage, the higher the position of the respective city in
the competitiveness ranking [Gruchman 2008, p. 27]. City rankings and indicators
describing the functioning of the city from the viewpoint of selected issues are published by government agencies, consulting companies, banks, research institutes and
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media. They allow us to identify the success factors for cities [Moonen 2015, p. 58].
Moonen and Clark listed the following city rankings and benchmark studies: MORI
Global Power City Index, Global Urban Competitiveness Project, PriceWaterHouseCoopers/Partnership for New York City: Cities of Opportunity, AT Kearney Global
Cities Index, Knight Frank: Global Cities Survey, Economist Intelligence Unit and
Citigroup: Hotspots, UN-Habitat City Prosperity Index [Moonen 2015, p. 58]. The
remaining rankings belong to thematic groups that describe, among others:
·· the financial situation, conditions for investment and business environment of cities,
·· the macroeconomic efficiency of cities,
·· the quality of life,
·· infrastructure and property market,
·· cost of living in the city,
·· the power of image and brand of the city,
·· knowledge-based economy, human capital and technological issues [Stawasz 2015, p. 59].
Presence of key investors is the reply to the challenge the Polish cities face.
The centers aim to attain the role of tycoons, developing their potential and different dimensions of investment competitiveness. The “Polish Cities of the future
2015/2016” ranking by the experts of the British fDi Magazine of the Financial Times
group listed 10 most business-friendly cities in Poland (table 1).
Table 1. Ranking of business-friendly Polish cities according to fDi Magazine
Position in ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

City
Warsaw
Poznań
Cracow
Wrocław
Łódź
Katowice
Gdańsk
Gliwice
Szczecin
Gdynia

Source: fDi, p. 56.

The competitiveness most frequently relates to the international market, yet the differentiation introduced by Gorynia concerns the subject of competitiveness that can be
a whole country (macro scale), sector, industry, branch (mezzo scale), group of countries,
macroregion (mega scale), organizational unit or business, facility (micro scale) or good or
22
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service (micro-micro scale) [Gorynia 2000, p. 49]. What is important for the mezzo and micro
scale competitiveness is the entrepreneurship, ability to introduce new technologies, efficiency of service and quality of manufacture. The micro-scale competitiveness is perceived
in relation of the business and market structure and market opportunities [Skawińska 2009,
p. 47]. Competition between cities is of multidimensional character. Domański stresses that
competition also occurs between local authorities and investors searching for locations.
The investors have competitive advantage, as the investment capital is mobile, while the cities are not [Domański 2000, s. 28]. City that competes for foreign investors should analyze
their needs. Dunning lists for types of transnational corporations:
·· those searching for resources,
·· those that search for markets,
·· those that search for improved efficiency,
·· those that search for strategic assets [Dunning 2008, p. 29].
Observation of behavior of corporations shows differentiation of approach to selection of investment location depending on which part of the chain of value of the company is to be subject to investment in the respective country. The effect of those differentiated needs is the necessity to tailor the policy of attracting investors to the needs of
actual investors. The location factors include access infrastructure, workforce availability,
access to modern office spaces and the rents for their lease, and the friendly aptitude of
local authorities towards investors. In the context of chain of value and the city competitiveness these factors are of significant importance in choosing the location.
Basic competitiveness factors are listed in table 2.
Table 2. Competitiveness factors

Source: own development, based on: Stawicka 2007, p. 12.
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What is crucial is to analyze the competitive advantages of the city from the viewpoint of expectations of foreign investor (table 3).
Table 3. Competitiveness in the context of chain of values needs
Detailed competitiveness of municipalities
Needs of investors in the
Expected
High
field of
investments
High qualifications and
Production facility
traditions in industry,
with moderately
e.g. furniture making,
advanced
Manufacture
proximity of foreign
technologies that
markets, well developed
fits the local
furniture making group.
Convenient road
connections, large
Logistic centers of
and free investment
Logistics
at least national
areas, location – central
importance.
in relation to other
municipalities.
Scientific potential
measured in experience
of science-economy
Regional
relations, convenient
research centre
Research
airlines connections, very
of international
good IT infrastructure,
significance.
large number of graduates
of technical and economic
schools.
Very good airlines
Corporate HQ
connections, high quality
that can manage
office infrastructure, ease
even several big
Location of region al
of recruitment of highly
branches both
headquarters
qualified professionals,
national and
high qualifications of
foreign.
workforce.
Source: Dziemianowicz 2008, p. 30.

Research methods
Statistical data analysis of the data published by Warsaw based Central Statistical
Office of Poland and data from direct interviews performed with aid of structured
interview questionnaire. The interviews were conducted among employees involved
in managing the foreign investment services in both cities. These methods allowed
us to estimate the degree of city competitiveness in acquiring foreign investments.
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Directions for action of local authorities that foster
the increase in investment competitiveness of cities
Public administration has an important role for citizens. It is established to manage
public issues. It has an ordered structure and attributes in form of sources of financing and powers, based on public ownership of means and political mandate of the
political party holding power [Stawasz 2015, p. 73].
The local government plays a significant role in shaping the behavioral environment of companies. Institutional factors influence the choice of environment for
business activities. The state creates regulations and completes investments that are
crucial for the economy. It also forms institutions that support individual and corporate entrepreneurship.
The objective of local authorities is to improve investment climate. Local authorities aim at improving their competitiveness on different planes. Competitiveness
of cities is an important factor in location of investment, yet all actions leading in
that direction are undertaken by local authorities. The objective of this action are the
wanted foreign investments [Stawicka 2007, p. 31].
The instrument that was to facilitate the economic development and limit structural unemployment in less developed and industrialized regions were the Special
Economic Zones and industry and technology parks. Special Economic Zones were
created in Poland in mid 1990s. The first one created in 1995 was the Euro-Park Mielec SEZ. The businesses located their activities in Zones that are a form for public
aid for investors. Currently market factors are decisive for creation of a Subzone in
a selected location. The acquisition of investor interested in specific area, and the
well regulated ownership status of the real property frequently end in addition of
new areas to the SEZ, through the correction of zone borders defined by the Cabinet
of Ministers [Godlewska-Majkowska 2013, pp. 102–103].
Location of business in SEZ is connected with many advantages for the investors.
After 2000 up to 50% of the income of businesses can be exempted from income
tax. The businesses that are not entitled to income tax exemptions can count on
preference treatment in form of accounting of their expenses in form purchase of
intangible assets connected with their activities in the Zone, as the cost of incurring
income, or the possibility to use raised amortization rates.
Local authorities can also exempt the businesses from local taxes and duties,
e.g. the real estate tax.
Lublin and Rzeszów both fall in the borders of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone, which has special place in the economic map of Poland. Its advantages are
25
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well valued by both local and foreign investors, who construct new factories in this
zone. The Zone offers years of tax exemption and other facilities. The Zone will remain
active till December 31st, 2026. It is located in the south-eastern part of Poland, near
important retail markets, and it offers lower costs of business activity. Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A controls the zone [PAIiIZ 2017].
Local authorities offer support to investors in providing reliable data on exempts
and investor incentives, the rates of local taxes and duties, directly support companies planning to invest in the city, including advice in selection of grounds for investment and post-investment care. What is also offered is the readiness to closely
cooperate with the investor in the application processes required for permits and licenses required by applicable law, as well as with representatives of technical media
suppliers that are required for preparation and completion of investment.
What is important for investors are the location factors, as defined by Fierla and
Kuciński as “the particular, specific characteristics of given locations, that have direct
influence on shaping of costs and prices of manufacturing in these area” [Fierla 2001,
p. 65]. Lublin and Rzeszów are two centers located on so called “eastern border”, which
enjoy ever growing interest of foreign investors. The competitiveness of these cities includes the development of road infrastructure, availability of qualified staff and office
spaces with accessible prices, as well as large support for business investing in this part
of the country. The location factors for Lublin and Rzeszów are presented in table 3.

Table 3. Location factors in units of mass
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Location factors

Unit

Lublin

Rzeszów

Inhabitants
Registered unemployed
GDP in current prices
*Region
Average gross monthly
salary
Paved municipal public
roads
Network of connections
with major European
cities
Office spaces
Area of Special
Economic Zone Subzone

people
people

340 727
13 938

185 896
8 463

PLN million

67 074

67 350

PLN

4060.17

4231.81

km

312.2

128.6

number

11

10

m2

159 800

75 000

ha

130.465

90.4272
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Market rent rates for
office spaces
Reductions for investors
Gross enrolment index
(GEI) – primary school
GEI – junior high school
Universities
University students
University graduates
Business investments,
total
REGON registered
businesses

€

9-11

10.5

%

50-70

50-70

%

97.41

95.19

%
number
people
People

110.80
9
67 315
19 222

114.42
4
43 827
14 886

PLN million

1 643.5

1086.5

Number

43 922

25 648

Source: Central Statistical Office of Poland.

Economic development of Lublin and its relations
with businesses
Lublin is located in Lublin Voivodeship in south-eastern Poland. It is characterized
by beneficial conditions for development of food industry, due to the agricultural
character of the majority of the region and its very high specialization in production
of industrial plants, fruits and vegetables.
In 2015 Lublin had 340 727 inhabitants. The human capital of the city is represented by 9 universities with a total of 67 315 students, with 19 222 graduates released
on the job market each year. The unemployment rate recorded in 2015 in the city
was 7.9%, compared to the national average of 9.7%. The average gross salary in the
industry sector was PLN 4060.17. The Lublin voivodeship delivered PLN 67 074 million
of Gross Domestic Product of Poland in 2015.
Lublin has human capital. That makes the city use the available intellectual potential to define the crucial industries of Lublin economy. The investment climate
of the city and the dynamic office space market foster the development of modern
services and IT industries.
When it comes to supply Lublin is the ninth largest market for office spaces in
Poland and the largest center for modern office spaces in eastern Poland [DTZ 2014].
Total area of modern office spaces for rent in 2016 was 159 800m2. New objects are
successively constructed, mainly by local developers, as the service industry grows
in the city. Just for comparison –existing office space totaled just ca. 115 000m2 in
Lublin in 2013. What also encourages movement to the city are the office space rents,
that in 2016 were within 9 to 11 EUR/m2 range. The city is an unquestioned leader in
growth dynamics for office spaces, with a 23% increase of office spaces forecasted
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for 2017. The Lublin market for commercial real property creates office spaces, including 41 newly built office buildings with B+/A+ class office spaces. Lublin is a well
communicated city, which is important for investors allocating their capital in the
city. The Lublin Airport offers connections to 11 destinations [Lublin City Office 2016,
p. 4]. New investments are directly connected with newly created jobs. 3 156 new
jobs were created in the Euro Park Mielec Special Economic Zone Subzone, with over
1.1 billion PLN in investments made by 51 investors.
The Lublin City Office makes every effort to build direct relations with business partners. This is facilitated with a system for support of investment processes from their
beginning to their completion, that is constructed according to good market practices.
Investor Services Team – a unit active in a model typical for corporate marked, pursuant
to business standards and forms of communication – is responsible for supporting businesses. The investor servicing system is realized on the basis of precise industry segmentation, dedicated care and perfect knowledge of procedures, resources and relations.
The geographic conditions of the region contribute to development of motor
industry, logistics, biotechnology and food processing [Lublin City Office]. The dynamic changes in secure communication infrastructure made new manufacture and
services companies start their businesses in Lublin during the last five years (20122016). Their executives indicate that in attracting new investments Lublin concentrates on those sectors that are crucial for it. These are modern business services,
connected with the availability of human capital. This industry witnesses dynamic
development, yet what is still of an issue is are the poor average foreign language
skills, which are very important for the investors.

Economic development of Rzeszów and its relations
with businesses
Rzeszów is located in Subcarpathian Voivodship in the south-eastern Poland. This region has vast mining resources, such as: sulfur, crude oil, natural gas, as well as mining
materials: gypsums, sandstones and limestone that are still mined today. The main
sectors of economy are: agriculture, industry, mining, food industry, pharmaceutical
industry, aerospace and IT. In 2015 Rzeszów had 185 896 inhabitants. Rzeszów is a dynamically developing city of young and entrepreneurial people. The main potential
for creation of human capital in the city is provided by 4 universities, with a total
number of 43 827 students, and 14 886 graduates released to the job market annually. The recorded unemployment rate was 7.3% in 2015, compared to the national
average of 9.7%. The average gross salary in the industry sector was PLN 4231.81. The
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Subcarpathian Voivodship delivered PLN 67 350 million of Gross Domestic Product
of Poland in 2015.
The advantage of Rzeszów is its beneficial location at the Trans-European communication routs. Rzeszów is still solidifying its position of metropolitan centre of southeastern Poland – since 2006 the city was enlarged, every year, by inclusion of neighboring localities. In total the area of Rzeszów was increased twofold in the recent years.
Number of inhabitants grew from 159 000 to 185 896 people. New, high class, office
spaces are built in Rzeszów and the business-related infrastructure develops rapidly.
The total office spaces of Rzeszów are estimated at 75 000 m2 of class A and B+ spaces. Another 28 600 m2 of A and B+ class spaces are under construction and another
25 000 m2 of A and B+ class spaces will be completed by the end of 2017. Rzeszów realizes connections with other destinations through its 10 airline connections.
The list of the so called high opportunity sectors, made by the Polish Information and Foreign Investment Agency in cooperation with the local authorities of the
Subcarpathian Voivodeship, and based on observation of trends and tendencies in
regional investments may form an important indication for investors who are interested in investing in Rzeszów [Godlewska 2016, p. 43]. Dynamic growth is visible in
the availability of modern office spaces. The most attractive investment locations
include those within the Mielec Special Economic Zone. Raising the competitiveness
of Rzeszów and Subcarpathian economy and introduction of innovative technological solutions are the main objectives of the development and promotion strategy of
the city and the region.
Actions of the Rzeszów local government concentrate of accomplishment of
the Strategy for Acquisition of Investors from outsourcing industry. First place of
contact for those interested in investing in Subcarpathian voivodeship is the Investor Service Center. The IT system, with the main part in form of a database of
investment offers, enables the acquisition of data based on questionnaires submitted by local authorities that offer grounds and buildings, and companies interested
in acquiring foreign investments. The Rzeszów City Office offers similar solutions
to those offered by Lublin, that concentrate on consulting services for investors.
This consulting includes help in choosing the location for investment, choice of
regional partner and contractors for the services accompanying the investment
and completion of selected investment projects. Actions of the city are also aimed
on external relations that promote investment locations. Economic missions aim
at closing contacts between investors and local authorities and companies. Within
those missions presentations of region, towns and cities, municipalities and the
companies that are active there are prepared.
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The executives responsible for investor relations believe that the aforesaid
actions contribute to growing competitiveness of the city that is noticeable in a perspective of just few years.

Summary
The innovative activity of companies corresponds with competitiveness of regions
in the context of indirect competition, that is the competitive abilities of companies
located in their territories. These abilities are shaped by conditions of regional environment that enable entrepreneurs to attain competitive advantage. In this aspect
the better condition the region is able to offer the businesses, the more competitive
it is. In the years to come we should expect further development of the cities subject
to our analysis. The investors will continue to seek for attractive locations, especially
since some of the leading destinations are already saturated with investment projects. Gdańsk Institute for Market Economics classified Rzeszów and Lublin as leading
centers located in eastern part of the country, when it comes to new technologies
investment attractiveness. These cities compete in acquiring foreign investors, using
similar factors of location, nevertheless with different dynamics.
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Funkcjonowanie administracji publicznej
w ramach samorządu terytorialnego
a wzrost wydatków publicznych
Functioning of Public Administration within
the Sphere of Local Self-government and Increase
of Public Expenditure
Abstract: The systematic growth of public sector debt is a derivative of many factors. In
their substrate are, among others unbalanced budgets of local government units. One
of the reasons for this phenomenon is the regular increase in public administration staff
resources. And then related expenses for personal expenses. The regression analysis,
based on the time series covering the years 2004–2016, indicates a clear linear character
of the changes taking place in this area. In turn, the correlation analysis indicates a high
level of their dependence. This process takes place independently of the stated facts
contained in the analytical reports and scientific papers, indicating the dysfunctions of
the Polish public administration caused by excess human resources.
Key words: public administration, public sector economics, local government, self-government sector expenditures, debt of local government

Wprowadzenie
Toczący się w przestrzeni publicznej dyskurs nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, stworzona w tym zakresie teoria oraz zdecydowana większość badań
empirycznych na ogół pomijają koszty wprowadzonych zmian strukturalnych w krajowej administracji publicznej. Decentralizacja władzy łączona jest z uznanym a priori modelem współczesnych państw demokratycznych. Przeniesienie części władzy
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publicznej z administracji rządowej na poziom władzy regionalnej i lokalnej łączony
jest z najważniejszym wymiarem samorządności wspólnot lokalnych i współczesnym
rozumieniem demokracji. W praktyce operacyjnej samorząd terytorialny pełni zadania
administracji zdecentralizowanej działającej w ramach prawa krajowego. Nowa organizacja państwa zapoczątkowana zmianami przed ponadćwierćwieczem przyniosła szereg wyzwań rozwojowych wpisanych w potencjał naturalny i gospodarczy jednostek
przestrzenno-administracyjnych oraz kompetencje włodarzy samorządowych.
Włączając się w dyskusję nad pożądanym modelem państwa w wymiarze jego organizacji i zarządzania, należy uwzględnić wymiar ekonomiczny funkcjonowania nowych struktur administracyjnych. Podejście to jest często negowane, jako nadmiernie
marginalizujące wartości społeczne i demokratyczne, pozostaje jednak w sprzeczności
z potrzebą racjonalnego gospodarowania. Kwestią zasadniczą jest w tym przypadku
zachowanie równowagi dochodowo-wydatkowej, przy jednoczesnym regulowaniu zobowiązań finansowych. Niniejsze opracowanie poddaje relacyjno-wskaźnikowej analizie statystycznej wybrane mierniki zawarte w sprawozdaniach budżetowych jednostek
samorządu terytorialnego (JST) udostępniane przez Ministerstwo Finansów oraz dane
pochodzące z baz Głównego Urzędu Statystycznego. Przeprowadzone badanie, obejmujące kwestie dochodowe, wydatkowe, w tym wydatki bieżące, zadłużenie oraz ilościowy wymiar zasobów kadrowych nie pozostawia złudzeń, że lata 2003–2016 charakteryzowały się wielokrotnym zwiększeniem zadłużenia oraz systematycznym wzrostem
wydatków bieżących ogółu JST, w tym związanych ze wzrostem wysokości oraz sumy
wynagrodzeń systematycznie zwiększającej się liczby urzędników. Dostrzeżone fakty
nie są jednak tożsame ze stwierdzeniem występowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy porównywanymi zmiennymi o charakterze jakościowym. Poznawczoaplikacyjny charakter opracowania sprawia, że jego wyniki mogą zostać wykorzystane
jako argument w dyskusji nad potrzebą modernizacji struktur samorządu terytorialnego
istotnie obciążających wydatki publiczne, a jednocześnie nie mających charakteru prorozwojowego. Nie bez znaczenia pozostaje wkład w badania prowadzone w zakresie
ekonomii sektora publicznego.

Ekonomia samorządu terytorialnego
Sektor publiczny stanowi istotną część każdej rozwiniętej gospodarki rynkowej, a zatem
winien respektować prawa obowiązujące w otoczeniu funkcjonującym według reguł rynkowych [Wiatrak, Żyżyński 2005]. Samorząd terytorialny nie jest żadnym novum. Obecny
kształt jego struktur, wpisanych w sektor publiczny, powstał w wyniku reform przeprowadzonych w Polsce pod koniec XX wieku. Wprowadzone wówczas zmiany przez jednych
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oceniane są jako jedne z najbardziej udanych w rozwoju III Rzeczypospolitej Polskiej [Czarnecki i in. 2017, Gomułka 2016], a przez innych jednoznacznie krytykowane [Kieżun 2013,
Bożyk 2015]. Spór w tym zakresie toczy się nieustannie, jednak nader często sprowadzany jest wyłącznie do formułowania haseł mających podłoże w przekonaniu o potrzebie
budowy struktur państwa polskiego na wzór „zachodni”, bez głębszej refleksji nad konsekwencjami i kosztami tych zmian. Wymiar ekonomiczny jest w prowadzonym dyskursie wyraźnie marginalizowany. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że brakuje analiz w tym
zakresie, ale z uwagi na fakt, że prowadzona debata zawłaszczona została przez sferę polityki. Krajowe studia ekonomiczne w sposób zdecydowanie asekuracyjny korzystają ze
światowej myśli naukowej rekomendującej potrzebę odchodzenia od hermetyzowania
dyscyplin naukowych, łączenia dziedzin nauki oraz teorii z praktyką. Tymczasem faktem
jest, że systematycznie wzrasta koszt utrzymania samorządów (dotyczy to m.in. bieżących
wydatków administracyjnych), a jednocześnie zwiększa się ich zadłużenie.
Samorząd terytorialny w strukturach państwa i gospodarki – ewolucja podejścia
Kwestie, jakimi zajmuje się ekonomia sektora publicznego, należą współcześnie do najbardziej interesujących w całej ekonomii [Stiglitz 2015]. Jednocześnie są to sprawy bardzo trudne ze względu na ich głębokie zakorzenienie w relacjach ekonomii z polityką. Niewielkie
znaczenie sektora publicznego znamienne jest dla ekonomii klasycznej stawiającej na wiodącą rolę niewidzialnej ręki rynku jako mechanizmu alokacji zasobów i zadowolenia społeczeństwa. Ewolucja poglądów ekonomicznych zorientowana została na potrzebę zwiększenia zaangażowania państwa w gospodarkę, czego efektem jest dominujący współcześnie
model państwa opartego na wysokim zaangażowaniu w sferę społeczną i gospodarczą. Systematyczna rozbudowa sektora publicznego w praktyce jednak nie w każdym przypadku
doprowadziła do ukształtowania sprawnie działających instytucji. Pojawia się zatem potrzeba reformowania sektora publicznego ukierunkowana na poszukiwanie alternatywnych
sposobów jego organizowania i mechanizmów funkcjonowania [Wiatrak, Żyżyński 2005].
Nowa polska administracja publiczna, będąca fundamentem sektora publicznego,
ma niezbyt długą historię, sięgającą końca XX wieku. Niezwykle ważne miejsce w organizacji państwa zajmuje samorząd terytorialny, a w szczególności jego struktury administracyjne. Znaczenie to wynika przede wszystkim z rozmiaru instytucjonalno-organizacyjnego oraz posiadanych kompetencji. Nie oznacza to jednak, że jest to rozwiązanie
optymalne. Szerokim rozważaniom prowadzonym na gruncie prawnym nie towarzyszą
jednak zaawansowane analizy ekonomiczne dotyczące efektów wprowadzonej decentralizacji organizacji państwa. Podstawowy argument padający w trwającej dyskusji to
fakt, że wdrożony model jest optymalny, ponieważ jest obecny w państwach zachodnich i jest podstawą właściwego funkcjonowania administracji w demokratycznym
35

Dorota Jegorow

państwie prawnym [Czarnecki i in. 2017, Wytrążek 2004]. Stanowisko to wpisane jest
w twarde polemiki mające jednak w większości podłoże ideologiczne lub polityczne,
pomijające dowody empiryczne bazujące na rachunku ekonomicznym. Jakkolwiek należy uznać, że demokracja w jej pierwotnym znaczeniu jest bezcenna, to dzisiaj jej rozumienie nie jest jednoznaczne. Zakładając a priori pozytywny wydźwięk demokracji, nie
można bezwiednie traktować wszystkich mechanizmów realizowanych pod jej hasłem
jako optymalnych w wymiarze społecznym lub gospodarczym.
Problematyka zadłużania sektora publicznego
Funkcjonowanie współczesnego państwa, wpisanego w liczne normy, prawa, nakazy
i zakazy, łączy się z koniecznością obsługi ogółu formalno-prawnych uregulowań. Obowiązki te stanowią zadania administracji publicznej, a w szczególności aparatu urzędniczego. Waga podjętej problematyki jest bardzo złożona, a jednocześnie należy ją łączyć
z zaangażowaniem wysokich środków publicznych. Należałoby zatem oczekiwać wysokiej efektywności sektora publicznego. Nauka dostarcza jednak dowodów, że postulat ten
pozostaje w sferze życzeniowości. Niska efektywność operacyjna sfery publicznej [Dajcz
2014, Jakimowicz 2012, Jegorow 2013, Lewiatan 2013, Wiatrak, Żyżyński 2005] połączona z nadmierną rozbudową aparatu administracyjnego [Kieżun 2013, Jegorow, Gruszecki
2017] nie tworzą warunków sprzyjających realnemu rozwojowi gospodarczemu. Tymczasem fundusze zabezpieczające realizację planowych zadań publicznych systematycznie
wpływają na zwiększenie zadłużenia sektora publicznego. Powyższe problemy nie omijają
samorządu terytorialnego, który regularnie zwiększa swój udział w sektorze publicznym.
Wzrastające zadłużenie samorządów terytorialnych budzi coraz większe obawy
o stan polskich finansów publicznych [Parlińska 2014]. W tym kontekście pojawia się
problem uchwycenia bezpiecznego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, utrzymania ich płynności finansowej oraz zarządzania powstałym długiem
[Zawora, Zawora 2013]. Problematyka zadłużenia sektora publicznego zachowuje swoją aktualność niezmiennie od lat i ma charakter niemal globalny. Jednak w największym
stopniu dotyczy Europy, która ma największe trudności z rozwiązaniem kryzysu zadłużenia publicznego, choć majątki prywatne są w niej największe na świecie [Piketty
2015]. W praktyce jednak to nie kwestia deficytów budżetowych winna być przedmiotem wnikliwej analizy, ale przed wszystkim struktura wydatków [Tamny 2016]. Ważkość
analizowanej problematyki należy postrzegać również przez pryzmat faktu systematycznego zmniejszania się zdolności do generowania dochodów własnych przez JST,
m.in. w wyniku uzależnienia od funduszy europejskich przy jednoczesnej stopniowej
marginalizacji endogenicznych czynników rozwoju [Jegorow 2015, Jegorow 2016].
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Ilościowe portrety JST w latach 2003–2016 – wybrane
aspekty organizacyjno-finansowe
Włodarze reprezentujący JST wyposażeni zostali w szerokie kompetencje dotyczące
kształtowania budżetów podległych sobie jednostek, jak i ich struktur organizacyjnych.
Faktem jest, że choć działają samodzielnie, to jednak w sposób zdeterminowany przez
normy prawne mające charakter centralny. Praktyka funkcjonowania JST pokazuje, że
sytuacja ekonomiczno-finansowa poszczególnych jednostek jest bardzo zróżnicowana. Przy czym w większości zaobserwować można przyrost struktur organizacyjnych
oraz kosztów ich funkcjonowania wpisanych w niezrównoważone budżety, a w efekcie
zwiększenie zadłużenia publicznego.
Dochody, wydatki i zadłużenie ogółem JST
Systematycznie od lat zwiększają się zarówno dochody i przychody, jak i wydatki oraz
rozchody JST. Niezrównoważona struktura budżetów przenoszona z roku na rok powoduje, że również regularnie zwiększa się ich zadłużenie. Zmiany w wartościach szeregów
czasowych: dochodów ogółem, wydatków ogółem oraz zadłużenia ogółem JST, charakteryzują się wzrostowym trendem liniowym, co należy w przypadku zadłużenia ogółem
odczytać jako bardzo niekorzystny prognostyk. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na
fakt, że w latach 2003–2015 zadłużenie ogółem JST zwiększyło się ponad czterokrotnie.
Rysunek 1. Dochody, wydatki oraz zadłużenie ogółem JST w latach 2003–2015 [w mln zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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Zależności liniowe w każdej z wyodrębnionych kategorii charakteryzują się wysoką
dobrocią dopasowania, na co wskazują wartości współczynnika determinacji ( ).
1
Dochody ogółem: 						
Wydatki ogółem:
Zadłużenie ogółem:
Utrzymanie się tendencji zmian w zarysowanym kształcie skutkować może przyrostem zadłużenia ogółu JST w skali roku sięgającym 5,6 mld zł. Jednocześnie należy
zwrócić uwagę na fakt, że o ile w 2003 roku zadłużenie stanowiło 21,8% dochodów
oraz 21,3% wydatków, o tyle w roku 2015 oba wskaźniki uplasowały się odpowiednio
na poziomach 36,0% i 36,5%.

Rysunek 2. Udział zadłużenia w dochodach ogółem JST w latach 2003–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Biorąc pod uwagę analizę regresji szeregu czasowego udziału zadłużenia w dochodach, należy optymistycznie ocenić rysujące się w tym zakresie trendy wyrażone

t – jednostka czasu, którą jest rok; R2 – jest jedną z podstawowych miar jakości dopasowania modelu
teoretycznego do danych empirycznych; siłę dopasowania określa się wg kryteriów:
0,0 - 0,5 – niezadowalające,
0,5 - 0,6 – słabe,
0,6 - 0,8 – zadowalające,
0,8 - 0,9 – dobre,
0,9 - 1,0 – bardzo dobre.
1
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funkcjami charakteryzującymi się najwyższą dobrocią dopasowania do danych empirycznych. Model liniowy zdecydowanie ustępuje w tym przypadku analitycznej funkcji
trendu wyrażonej wielomianem trzeciego stopnia. Oznacza to, że w ujęciu predykcyjnym
należy w najbliższych latach oczekiwać pozytywnych zmian w analizowanym obszarze,
tj. systematycznego zmniejszania się udziału zadłużenia w dochodach ogółem JST.

Wydatki bieżące JST
Wydatki ponoszone przez JST dzieli się na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.
Bezpośrednio z wymiarem organizacyjnym JST wynikającym z funkcjonowania administracji publicznej związane są wydatki bieżące (dział 750) obejmujące m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz
osób fizycznych, zakup towarów i usług oraz wydatki na obsługę długu. Łączna wartość
wydatków bieżących poniesionych przez JST w dziale 750 w roku 2015 wyniosła ponad
16,7 mld zł, co w porównaniu z rokiem 2003 oznacza przyrost przekraczający 104%.
Rysunek 3. Wydatki bieżące JST w dziale 750 w latach 2003–2015 [w mln zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Jednoznacznie liniowy przyrost r/r wydatków bieżących w poszczególnych JST
potwierdzają bardzo wysokie wartości współczynnika determinacji w analizie regresji.
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Relatywnie najwyższe roczne przyrosty wydatków w analizowanej kategorii budżetowej miały miejsce w gminach (371,6 mln zł), a najniższe w powiatach (109,0 mln zł).
Wydatki bieżące gmin w dziale 750:
Wydatki bieżące powiatów w dziale 750:
Wydatki bieżące miast2 w dziale 750:
Wydatki bieżące województw w dziale 750:
Największy udział w wydatkach bieżących JST w dziale 750 stanowią wynagrodzenia osobowe, których udział wzrósł z 54,1% w roku 2003 do 55,21% w roku 2015.
Wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji publicznej szczebla JST
w roku 2015 wyniosły ponad 9,2 mld zł, co w porównaniu z rokiem 2003 oznacza
przyrost przekraczający 108%.
Rysunek 4. Wydatki bieżące JST w dziale 750 – wynagrodzenia osobowe (§ 401,
402, 405) w latach 2003–2015 [w mln zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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Analogicznie do wydatków bieżących również i wydatki ponoszone na wynagrodzenia osobowe charakteryzują się liniowym trendem wzrostowym. Duża dobroć
dopasowania modeli teoretycznych do danych empirycznych ma odzwierciedlenie w wysokich wartościach współczynników determinacji. Utrzymanie się zarysowanych trendów skutkować będzie relatywnie najwyższym rocznym przyrostem
wydatków na wynagrodzenia osobowe w gminach, o 203,3 mln zł, najniższym zaś
w województwach, tj. o niecałe 58,6 mln zł rocznie.
Wydatki bieżące gmin w dziale 750 – wynagrodzenia osobowe:
Wydatki bieżące gmin w powiatów 750 – wynagrodzenia osobowe:
Wydatki bieżące miast w dziale 750 – wynagrodzenia osobowe:
Wydatki bieżące województw w dziale 750 – wynagrodzenia osobowe:
Relatywnie najwyższe przyrosty wydatków bieżących JST w dziale 750 miały
miejsce w latach 2005–2008. W największym stopniu dotknęły województw. Fakt ten
należy bezpośrednio łączyć z wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia osobowe.
Rysunek 5. Przyrosty łańcuchowe wydatków bieżących JST w dziale 750 w latach
2003–2015 [w%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

W przypadku wynagrodzeń osobowych wyraźna tendencja systematycznego przyrostu analizowanych wskaźników w układzie r/r trwała nieprzerwanie od roku 2003 do
41

Dorota Jegorow

roku 2008. Sięgający 48% przyrost w tej kategorii wydatków w województwach w roku
2008 w stosunku do roku 2007 należy łączyć z wdrażaniem programów współfinansowanych przez Unię Europejską wynikających z Wieloletnich Ram Finansowych 2007–2013.
Rysunek 6. Przyrosty łańcuchowe wartości wydatków bieżących JST w dziale 750 –
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 402, 405) w latach 2003–2015 [w%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Powyższe dane nie uwzględniają liczby urzędników zaangażowanych w pracę
w instytucjach Unii Europejskich, choć należałoby oczekiwać wprost przeciwnych
wyników. Skoro administracja „unijna” otoczyła swoją jurysdykcją Polskę łącznie z zaangażowaniem nowych kadr, to teoretycznie należałoby oczekiwać redukcji w zasobach pracy krajowej administracji publicznej.
Istniejącą zależność pomiędzy dochodami, wydatkami oraz zadłużeniem JST
potwierdza analiza korelacji przeprowadzona w oparciu o test Pearsona. Dokonujące się w analizowanych obszarach zmiany na różnych poziomach szczegółowości
w latach 2003–2015 charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem zależności.
Równolegle do wzrostu dochodów JST zwiększały się ich wydatki, w tym te związane z bieżącą działalnością i wynagrodzeniami osobowymi, oraz zadłużenie. Te
negatywne trendy rozwojowe objęły w jednakowym wymiarze wszystkie szczeble
samorządu terytorialnego.
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Tabela 1. Analiza korelacji wybranych cech JST na podstawie szeregów czasowych
2003–2015

Dochody ogółem
Dochody własne
Wydatki ogółem
Zadłużenie ogółem
750-gminy
750-powiaty
750-miasta
750-województwa
750 -JST
750-wynagrodzenia gminy
750-wynagrodzenia powiaty
750-wynagrodzenia miasta
750-wynagrodzenia
województwa
750-wynagrodzenia JST

WK

Dochody
ogółem
1

p
WK

,975**

Dochody
własne
,975**

Wydatki
ogółem
,993**

,000

,000

,000

1

,954**

,864**

p

,000

WK

,993**

,954**

p

,000

,000

,000

,000

1

,934**
,000

WK

,943

,864

,934

p

,000

,000

,000

WK
p
WK
p
WK
p
WK
p
WK
p
WK
p
WK
p
WK
p
WK
p
WK
p

,987**
,000
,987**
,000
,988**
,000
,977**
,000
,993**
,000
,989**
,000
,992**
,000
,990**
,000
,979**
,000
,991**
,000

,939**
,000
,936**
,000
,956**
,000
,914**
,000
,945**
,000
,940**
,000
,944**
,000
,952**
,000
,917**
,000
,942**
,000

,981**
,000
,989**
,000
,993**
,000
,988**
,000
,992**
,000
,986**
,000
,990**
,000
,994**
,000
,987**
,000
,991**
,000

**

Zadłużenie
ogółem
,943**

**

**

1
,968**
,000
,967**
,000
,914**
,000
,948**
,000
,959**
,000
,967**
,000
,967**
,000
,931**
,000
,956**
,000
,959**
,000

WK – współczynnik korelacji Pearsona
p – istotność (dwustronna)
** korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Zatrudnienie w JST
Wzrost wydatków bieżących JST nie pozostaje bez związku z stanem liczbowym kadry urzędniczej. Prawie 253 tys. etatów w roku 2016 w stosunku do niespełna 195 tys.
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w roku 2004, to przyrost sięgający 30%. W tym samym czasie wydatki poniesione na
wynagrodzenia osobowe wzrosły o ponad 108%. Wyniku tego nie tłuczmy zagregowany wskaźnik inflacji który w latach 2004-2016 nie proroczył 30%. Być może analizowaną kwestię należy łączyć ze wzrostem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które w powyższym okresie wzrosło o 131%. Biorąc jednak pod uwagę
przeciętne wynagrodzenie w administracji publicznej kształtujące się w roku 2016 na
poziomie 4,9 tys. zł3 brutto wobec 2 tys. zł brutto minimalnego wynagrodzenia związek ten wydaje być się mało istotny. Wynagrodzenia w administracji samorządowej
kształtujące się obecnie (2016 rok) na przeciętnym poziomie 4,5 tys. zł brutto wzrosły
o prawie 76% w stosunku do roku 2004. W JST na najwyższe wynagrodzenie mogą
liczyć pracownicy urzędów marszałkowskich (prawie 5,3 tys. zł brutto), z kolei najniższe wynagrodzenie zapewniają powiaty (niespełna 4,1 tys. zł brutto)4.
Rysunek 7. Przeciętne zatrudnienie w administracji publicznej w latach 2004–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2016 wyniosło 4047,21 zł.
Niestrukturalna analiza ilościowa nie przesądza w żaden sposób o zasadności ponoszenia określonych
wydatków oraz o ich wysokości, czy też jej braku. Kwestia ta wymaga przeprowadzenia odrębnej wielopłaszczyznowej analizy wpisanej w bogaty dorobek nauki zarządzania. Programowanie rozwoju, w tym
przekształcenia własnościowe i instytucjonalne, są złożonym procesem wymagającym zarówno determinacji, jak i motywacji.
3
4
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W przypadku analizy regresji stanu zatrudnienia w administracji publicznej nie
można już mówić o jednoznacznym trendzie liniowym. W tym przypadku dopasowanie modeli teoretycznych do danych empirycznych jest znacznie mniejsze w porównaniu z wcześniej analizowanymi kategoriami. Należy przy tym zaznaczyć, że
zmniejszanie zatrudnienia w administracji rządowej zapoczątkowane w roku 2010
nie zrównoważyło znacznie wyższego przyrostu kadr w JST.
Przeciętne zatrudnienie w administracji rządowej:
Przeciętne zatrudnienie w samorządzie terytorialnym:
Przeciętne zatrudnienie w gminach i miastach na prawach powiatu:
Przeciętne zatrudnienie w urzędach miast na prawach powiatu:
Przeciętne zatrudnienie powiatach:
Przeciętne zatrudnienie w województwach:
Przeciętne zatrudnienie w urzędach marszałkowskich:
Brak podstaw do jednoznacznego twierdzenia o linowym przyroście liczby pracowników w układzie r/r w ujęciu predykcyjnym nie zmienia faktu, że z roku na rok
zwiększa się liczba urzędników JST. W latach 2004–2016 przyrost kadrowy w administracji samorządowej wyniósł prawie 30%, przy czym najwyższy, bo sięgający 200%,
miał miejsce w urzędach marszałkowskich.
Analiza korelacji wielkości zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych w JST oraz
skumulowanej wysokości wynagrodzeń osobowych, przeprowadzona w oparciu
o trzy testy: Pearsona, Tau b Kendalla i rho Spearmana, wskazuje na wysoką zależność obu zestawionych cech. Sprzężenie, jakie dokonuje się w analizowanych procesach, jest matematycznie wytłumaczalne, a jednocześnie podważa efektywność
prowadzonej polityki w zakresie całościowego zarządzania państwem.
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Tabela 2. Analiza korelacji wielkości zatrudnienia i wynagrodzeń (750) w JST na
podstawie szeregów czasowych 2004–2015

WK
JST
gminy i miasta na
prawach powiatu

p
WK
p
WK

powiaty
p
WK
województwa
p

Pearsona
,956**

Analiza korelacji
Tau b Kendalla rho Spearmana
,848**
,895**

,000

,000

,000

,918

,788

,860**

,000

,000

,000

,935**

,576**

,762**

,000

,000

,000

,989

,848

,937**

,000

,000

,000

**

**

**

**

WK – współczynnik korelacji
p – istotność (dwustronna)
** korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego.

Paradoksalnie w sytuacji, gdy zwiększa się zatrudnienie w administracji publicznej, w sektorze prywatnym dokonuje się redukcji zatrudnienia poprzez wprowadzanie nowych technologii pozwalających na automatyzację procesów produkcyjnych
oraz wdrażanie rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych. Oczywiście nie w przypadku każdego rodzaju działalności zmiany zachodzą w jednakowym zakresie i natężeniu, dotykają one jednak wszystkich sektorów gospodarki. Faktem jest jednocześnie, że wraz z usprawnieniem procesów wytwórczych nastąpiło zwiększanie
obowiązków formalno-prawnych przedsiębiorców. Ostatecznie jednak sektor prywatny, w przeciwieństwie do sektora publicznego, dość zręcznie zagospodarowuje nowe technologie, dokonując przy tym redukcji personelu. Tym samym można
twierdzić, że zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni minionej dekady w polskiej
administracji publicznej, a zwłaszcza na szczeblu samorządowym, są empirycznym
przykładem zastosowania prawa Parkinsona [Parkinson 2012]. Krajowa praktyka ekonomii sektora publicznego wydaje się być zatem daleka od filozofii działania ekonomii sektora prywatnego. Prawa gospodarki rynkowej zdecydowanie zbyt wolno
przenikają do administracji publicznej. Systematyczny wzrost zadłużenia sektora
finansów publicznych połączony z rozrastającą się biurokracją stanowią niechlubny
obraz Polski XXI wieku [Jegorow, Gruszecki 2017].
46

Funkcjonowanie administracji publicznej w ramach samorządu terytorialnego a wzrost wydatków publicznych

Podsumowanie
Utrzymanie się zarysowanych trendów w zakresie zaangażowanych w JST zasobów
kadrowych i wydatków z tym związanych nie są dobrym prognostykiem dla finansów
publicznych. Dane liczbowe nie pozostawiają złudzeń, że systematycznie z roku na rok
zwiększają się wydatki bieżące JST, co należy bezpośrednio łączyć ze wzrostem liczby
urzędników oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe. Choć faktów
tych nie można bagatelizować, to w debacie publicznej próbuje się nadać im walor
populistyczny. Tymczasem jest to problematyka racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi, która nabiera szczególnego znaczenia wobec systematycznego
wzrostu zadłużenia publicznego oraz zwiększających się odroczonych zobowiązań finansowych państwa wobec obywateli. Lansowany przez lata model rozwoju oparty na
kredycie coraz odważniej konfrontowany jest z twierdzeniem, że cykliczne deficyty budżetowe i narastające zadłużenie w praktyce ograniczają rozwój ekonomiczny. Drobna
przedsiębiorczość będąca fundamentem polskiej gospodarki w zestawieniu z rozbudowywanym aparatem urzędniczym tworzy obecnie układ nieoptymalny. Zmiany są
zatem nieodzowne, jednak do ich wprowadzenia obok woli politycznej niezbędna jest
edukacja i świadomość ekonomiczna społeczeństwa, a zwłaszcza włodarzy reprezentujących ogół instytucji publicznych od szczebla centralnego do lokalnego.
Przerost zatrudnienia określany jako „gigantomania” jest głównym wyróżnikiem
„nowej” polskiej administracji publicznej [Kieżun 2013], która jednocześnie oceniana
jest jako nieefektywna i represyjna [Lewiatan 2013]. Pożądana redukcja etatów administracyjnych w JST jest wyzwaniem równie ważnym jak usprawnienie istniejących
struktur. Należy mieć zatem nadzieję, że niniejsze opracowanie nie podda się dominującej wizji naszych czasów charakteryzującej się zdolnością „odrzucania wszelkich
świadectw empirycznych” [Sowell 2008]. Fakty nie pozostawiają złudzeń, że „machina administracyjna wciąż się rozrasta, a jej sprawność maleje” [Jakimowicz 2012].
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Dochody podatkowe gmin w Polsce jako
wyznacznik samodzielności finansowej
Tax Receipts of Communes in Poland as Indication
of Financial Independence
Abstract: The purpose of the article is to show position of the own budget income in the
total budget income of communes in context of financial independence and size of the lost
taxes income in own budget income which is resulting of the tax control of local authorities.
It results from conducted examinations that the tax control doesn’t regard all taxes in the
identical scope. Possibility of reducing higher tax rates, applying concessions and dismissals
(without concessions and statutory dismissals) and with regards to forming conditions for
payment of taxes and submitting an income tax return of agricultural tax, forest tax, from
the property tax and by means of transport tax that is taxes charged by self-government tax
institution. It results from conducted in years 2010-2016 analysis income independence of
communes that this independence is limited. Participation of the own budget income in the
total budget income doesn’t exceed 50%, which means that realization of request is conditioned by financial means transferred from the state’s budget. The examinations confirm
that communes’ authorities willingly use of permissions resulting of the tax control relative
to the local taxes. The biggest losses in incomes both the own budget and taxes are because
of reducing tax rates and applying concessions and dismissals. Applying this permissions is
mostly visible in the property tax. In case of the rest of taxes, meaning is marginal.
Key words: communes, financial independence, taxes, tax authority
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Wprowadzenie
Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, w wyniku procesów decentralizacji sektora finansów publicznych została powołana do realizacji zadań publicznych. Nadrzędnym celem tych zadań jest zaspokojenie potrzeb
lokalnych społeczności, przekładających się na jakość i poziom ich życia. Samorząd
terytorialny, wykonując zadania publiczne, ma zagwarantowaną Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej [Konstytucja 1997, art. 165 ust. 2] samodzielność, która podlega
ochronie sądowej. Samodzielność rozpatrywana jest na wielu płaszczyznach wynikających ze specyfiki zasad ich funkcjonowania. Płaszczyzny: prawna, organizacyjna,
polityczna, gospodarcza, w tym finansowa, przenikają się i powinny być analizowane
łącznie [Jańczuk 2013, s. 79; Denek (red.) 2001, ss. 7–8].
W literaturze znajdujemy trzy aspekty istoty samodzielności samorządu terytorialnego. Pierwszy z nich opisuje duży stopień niezależności, gdyż niezależność
finansowa i wysoka decentralizacja są warunkiem faktycznej jego samodzielności. Drugie podejście zakłada silne uzależnienie samorządu terytorialnego od
władz centralnych oraz nadrzędną rolę państwa w sektorze publicznym. Natomiast trzecie określa się jako umiarkowane, gdyż uwzględnia realia, od których
zależy zakres samodzielności, czyli realny wpływ i sposoby oddziaływania JST
w kierunku zwiększania dochodów, rodzaje źródeł i wydajność dochodów, zakres i rodzaj wydatków, które mogą być dokonywane przez samorząd [Dolata (red.) 2002, ss. 151–153].
Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego ma kilka podłoży i nie
jest kategorią stałą i niezmienną, gdyż wraz z rozwojem instytucji samorządowych osiąga ona różny zakres, zmianie ulegają ponadto gwarancje prawne, które
służą jej ochronie. Tymczasem skuteczność i zakres tych gwarancji są pochodną polityki państwa w zakresie decentralizacji finansów publicznych [Chojna-Duch 2000, s. 103].
Zakres samodzielności finansowej ujmowany jest zazwyczaj na dwa sposoby.
Pierwszy z nich – szeroki – wskazuje prawnie zagwarantowaną możliwość samodzielnego rozstrzygania o zastosowaniu posiadanych środków. Są to przepisy prawne ustalające wielkość zasobów finansowych kierowanych do samorządu z budżetu
państwa, definiujące proporcje udziału środków własnych i zewnętrznych w wykonywaniu zadań gminy, wpływ na możliwość zdobycia środków zewnętrznych oraz
obszar swobody w profilowaniu wydatków i dochodów [Brzeziński, Matuszewski,
Morawski, Olesińska 2000, s. 134]. Drugi sposób – węższy – przypisać można tylko do
tych publicznych środków finansowych, które samorządy mogą zdobyć we własnym
52

Dochody podatkowe gmin w Polsce jako wyznacznik samodzielności finansowej

zakresie, które podlegają instrumentalizacji w ramach własnej polityki finansowej
[Kornerger-Sokołowska 2001, s. 50.
Samodzielność finansowa zapewnia swobodę w decydowaniu we własnym
imieniu i na własną odpowiedzialność o wszystkich istotnych sprawach lokalnych
[Kańduła 2003, s. 23]. W praktyce oznacza to „zagwarantowanie (JST) dochodów
z ustawowo określonych źródeł, przyznanie władztwa podatkowego ograniczonego
prawem, możliwość dokonywania wyborów co do kierunków i wielkości wydatków
budżetowych oraz metod i form działania, w szczególności zaś dostosowania dochodów i wydatków do zakresu działań i wybór najkorzystniejszej formy organizacyjnej
gospodarki finansowej” [Kornberger-Sokołowska 2001, s. 53]. Pojęcie samodzielności
nie jest wprost definiowane przez przepisy prawa, to sama problematyka jest w literaturze przedmiotu dobrze rozpoznana [Kosek-Wojnar 2006; Surówka 2013; Jastrzębska 2012, Patrzałek 2011; Glumińska-Pawlic 2003; Filipiak, Zawora 2010, ss. 139–141,
Dylewski 2016, ss. 341–342]. Samodzielność finansową można rozpatrywać w kontekście trzech obszarów gospodarki finansowej samorządu gminnego: gromadzenia
dochodów i mówi się wówczas o samodzielności dochodowej, dokonywania wydatków (samodzielność wydatkowa) oraz uchwalania deficytu budżetowego wraz z zaciąganiem zobowiązań. W literaturze spotyka się także określenie samodzielności
mieszanej stanowiącej kombinację samodzielności dochodowej i wydatkowej [Piotrowska-Marczak 1997, s. 19; Surówka 2013, ss. 24–25].
Samodzielność dochodową należy rozpatrywać w powiązaniu z samodzielnością władz samorządowych w zakresie pozyskiwania dochodów budżetowych z różnych źródeł i różnymi metodami [Patrzałek 2011, s. 186]. Szczególnie istotna jest
relacja dochodów własnych do dochodów ogółem budżetów samorządowych. Im
wyższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem, tym szerszy jest zakres
samodzielności dochodowej jednostki. Dochody własne są więc symptomem samodzielności dochodowej [Oleńczuk-Paszel 2011, ss. 263–264]. Wynika to z faktu,
iż dochody własne JST stanowią najbardziej stabilny składnik budżetu, będący
w gestii organów władzy gminy dzięki dość swobodnemu kształtowaniu polityki
dochodowej, w tym polityki podatkowej. Polityka podatkowa wiąże się z określeniem wielkości i źródeł gromadzenia oraz egzekwowania dochodów podatkowych
w zakresie władztwa podatkowego przyznanego gminom w wyniku decentralizacji finansów publicznych [Czarny 2015, s. 39]. Przejawia się ono w stosowaniu przez
organy władzy ulg i zwolnień podatkowych oraz możliwości nakładania na mieszkańców dodatkowej daniny publicznej (wymagane referendum).
Celem artykułu jest wskazanie pozycji dochodów własnych w dochodach ogółem
gmin w kontekście samodzielności finansowej oraz wielkości utraconych dochodów
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podatkowych w dochodach własnych wynikających z władztwa podatkowego samorządowych organów władzy. Okres badawczy obejmuje lata 2010–2016, co pozwoli na
uchwycenie prawidłowości.
Postawiono hipotezę badawczą, zakładającą, że władztwo podatkowe władz lokalnych stanowi jedną z determinant samodzielności finansowej.
W opracowaniu wykorzystano istniejące w literaturze opracowania, sprawozdania z wykonania budżetu JST opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz wyniki badań empirycznych przeprowadzone w oparciu o dane Ministerstwa Finansów.

Analiza samodzielności dochodowej gmin w Polsce
w latach 2010–2016
Oceniając samodzielność dochodową gmin w Polsce, w pierwszej kolejności należy przyjrzeć się strukturze dochodów. Jest to o tyle istotne, że wyposażenie gmin
w stałe i efektywne źródła dochodów jest elementem, który rzutuje na zachowanie
samodzielności.
Swobodę w kształtowaniu polityki finansowej zapewnia odpowiedni poziom
dochodów własnych, które obejmują następujące grupy: udziały w podatkach państwowych, podatki lokalne, opłaty, dochody z majątku oraz pozostałe dochody.
Udział dochodów własnych w łącznej kwocie dochodów powinien być jak najwyższy, dzięki czemu gminy mogą samodzielnie dysponować składnikami swego majątku, co w konsekwencji prowadzi do ich stabilnego rozwoju. Udział ten jest miernikiem rzeczywistej decentralizacji finansów publicznych [por. Dylewski, Filipiak,
Gorzałczyńska-Koczkodaj 2010, ss. 95–96].
W latach 2010–2016 analiza dochodów ogółem i dochodów własnych gmin
wykazuje tendencję wzrostową. Dochody własne w dochodach ogółem gmin
w analizowanych latach stanowiły od 44,7% w 2010 r. do 49,7% w roku 2015
i wykazywały stałą tendencję wzrostową, natomiast w roku 2016 nastąpił spadek udziału dochodów własnych do poziomu 44,3% tj. o 5,4% w stosunku do
roku poprzedniego. Potwierdzenie tendencji odnajdujemy we wcześniejszych
badaniach obejmujących lata 2006–2014 [Łyszkiewicz 2013, s. 19; Brzozowska,
Kogut-Jaworska 2016, s. 330; Zawora 2010, s. 144; Filipiak, Dylewski 2016, s. 345;
Galiński 2010 online]. Relacja dochodów własnych do dochodów ogółem kształtowała się na poziomie 43,9% w 2006 r. do ok. 45% w 2010 r. Wskaźnik ten syntetycznie charakteryzuje możliwość prowadzenia polityki dochodowej przez JST,
jednocześnie pozwala określić zakres kompetencji władz samorządu w zakresie
doboru źródeł, metod i kierunków pozyskiwania dochodów, na które jednostka
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bezpośrednio oddziałuje [Galiński 2010 online]. Utrzymujący się na przestrzeni
ostatniej dekady udział dochodów własnych w dochodach ogółem na poziomie niespełna 50% wskazuje na ograniczoną samodzielność dochodową gmin,
co jednoznacznie wynika z braku propozycji nowych systemowych rozwiązań
w zakresie kształtowania struktury dochodów własnych gmin w stosunku do
dynamicznie zmieniających się warunków wewnętrznych oraz zewnętrznych
(globalny kryzys finansowy ograniczający zakres wpływów dochodów własnych,
w szczególności podatku od czynności cywilno-prawnych oraz udziałów w podatkach państwowych, wzrost liczby zadań delegowanych do samorządu gminnego związanych z pomocą społeczną, zmiany w systemie oświaty, zmiany perspektywy finansowej UE z okresu 2007–2013 na okres 2014–2020, wprowadzające
odmienne zasady aplikowania o środki pomocowe, ze szczególnym naciskiem na
instrumenty o charakterze zwrotnym). Nieprzekraczający 50% udział dochodów
własnych w dochodach ogółem w całym badanym okresie świadczy o małym zakresie decentralizacji w zarządzaniu państwem.
Tabela 1. Wielkość i struktura dochodów gmin w Polsce w latach 2010–2016
Wyszczególnienie

2010

Dochody ogółem
Dochody własne

72,3
32,3

Dochody ogółem
Dochody własne

100
44,7

2011
w mld zł
75,8
34,5
%
100
45,5

2012

2013

2014

2015

2016

78,4
36,5

80,1
38,5

84,5
41,7

87,6
43,6

101,8
45,1

100
46,6

100
48,1

100
49,3

100
49,7

100
44,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 2010–2016, Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe dochody budżetu gminy to środki finansowe transferowane z budżetu
państwa w postaci subwencji ogólnej i dotacji. Wielkość tych środków uzależniona jest
od sytuacji finansowej budżetu i przyjętych założeń polityki społeczno-gospodarczej,
tym samym ogranicza to samodzielność finansową i decyzyjną władz lokalnych. Udział
subwencji ogólnej w roku 2016 wyniósł 25,9%, zaś dotacji 29,8%, co łącznie sprawia, że
55,7% dochodów ogółem gmin pochodzi z budżetu państwa. Dla porównania w roku
2015 r. udział subwencji ogólnej wyniósł 34,4%, zaś dotacji 22,8% [Rada Ministrów
2016, s. 37]. Jak wynika z badań prowadzonych przez M. Łyszkiewicz w latach 2006–
2011, analogiczne tendencje utrzymują się od 2006 r. [2013, s. 20]. Udział subwencji
ogólnej w dochodach ogółem maleje (udział subwencji w dochodach ogółem wynosił odpowiednio: 32,6; 31,1; 32,0; 33,90; 31,6; 30,7), zaś dotacji celowych sukcesywnie
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wzrasta (20,0; 19,2; 18,8; 19,8; 24,0; 23,8). Odwołując się do wcześniejszych badań oraz
badań Autora, należy wskazać, że udział transferów w budżecie gmin w analizowanym
okresie kształtował się na zbliżonym poziomie od 55,6 % w 2006 r, do 55,7% w 2016 r.
Udział poszczególnych źródeł dochodów transferowanych do budżetu gmin z budżetu państwa w latach 2010–2016 przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Struktura dochodów transferowanych do budżetu gmin z budżetu państwa
w latach 2010–2016
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Subwencja ogólna
Dotacje

2010
100,0
31,4
24,0

2011
100,0
30,7
23,8

2012
100,0
31,4
22,0

2013
100,0
31,0
20,9

2014
100,0
29,1
21,6

2015
100,0
34,4
22,8

2016
100,0
25,9
29,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 2010-2016, Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Największą grupą wśród dochodów własnych gmin były dochody z tytułu
udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
Łącznie ich udział wynosił od 32% do blisko 37%. Dla tej grupy dochodów odnotowano również najwyższą dynamikę. W stosunku do tej grupy dochodów władze gminy nie dysponują żadnym zakresem władztwa podatkowego, a ich udział
wynika z przepisów Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
[Ustawa z 2003 roku, art. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 89]. Pomimo zaliczania tych wpływów
do dochodów własnych gmin, ich wielkość uzależniona jest od wskaźników ustalanych corocznie przez ustawodawcę. Porównując znaczenie tej grupy dochodów
z wpływami z pozostałych podatków, należy zauważyć, że stanowiły i nadal stanowią istotę pozycję w budżecie gminy (tabela 3).
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Tabela 3. Dochody gmin w Polsce w latach 2010–2016 według źródeł
pochodzenia (mld zł)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dochody ogółem

Wyszczególnienie

72,3

75,8

78,4

80,1

84,5

87,6

101,8

Dochody własne, w tym:
Udział w podatku CIT

32,3
0,70

34,5
0,80

36,5
0,80

38,5
0,70

41,7
0,70

43,6
0,75

45,1
0,77

Udział w podatku PIT
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków
transportowych
Karta podatkowa
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Opłata skarbowa
Opłata eksploatacyjna
Połata targowa
Dochody z majątku
Pozostałe dochody

10,10
1,00
9,10
0,20
0,60
0,05
0,10

11,30
1,00
9,80
0,20
0,60
0,05
0,10

12,10
1,50
10,60
0,20
0,60
0,04
0,10

12,80
1,60
11,30
0,20
0,60
0,04
0,10

14,00
1,60
11,80
0,20
0,70
0,04
0,10

15,28
1,56
12,22
0,20
0,70
0,04
0,10

16,61
1,50
12,62
0,30
0,72
0,04
0,11

0,80
0,20
0,20
0,10
2,60
6,60

0,80
0,20
0,30
0,10
2,60
6,60

0,70
0,20
0,20
0,10
2,70
6,50

0,70
0,20
0,30
0,10
2,80
6,90

0,80
0,20
0,30
0,10
2,80
8,30

0,76
0,15
0,30
0,10
2,60
8,60

0,96
0,16
0,30
0,10
2,80
8,00

Subwencja ogólna

22,70

23,30

24,60

24,80

24,60

25,41

26,36

Dotacje ogółem

17,40

18,10

17,20

16,70

18,20

18,67

30,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa
za lata 2010–2016, Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Ważną kategorię dochodów budżetu gminy stanowią również wpływy z podatków od nieruchomości i rolnego. Realne wpływy z tego pierwszego systematycznie wzrastają, a ich udział w dochodach własnych gminy wynosi średnio w całym badanym okresie 28%.
Tabela 4. Struktura dochodów podatkowych gmin w latach 2010–2016
Wyszczególnienie
Dochody podatkowe
Udział w podatku CIT
Udział w podatku PIT
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków
transportowych
Karta podatkowa

2010
100,0
3,00
44,60
4,43
40,60
0,89

2011
100,0
3,20
45,85
4,06
39,75
0,83

2012
100,0
3,00
45,45
5,70
39,80
0,75

2013
100,0
2,50
46,00
5,70
40,30
0,75

2014
100,0
2,40
47,00
5,20
39,30
0,60

2015
100,0
2,40
48,40
5,00
38,65
0,65

2016
100,0
2,30
49,50
4,50
37,55
0,90

2,65

2,45

2,25

2,12

2,40

2,20

2,15

0,23

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Wyszczególnienie
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności
cywilnoprawnych

2010
0,45

2011
0,40

2012
0,40

2013
0,40

2014
0,40

2015
0,32

2016
0,30

3,55

2,26

2,65

2,50

2,70

2,38

2,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 2010-2016, Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Analizując znaczenie poszczególnych podatków w dochodach podatkowych
gminy należy jednoznacznie stwierdzić, że najistotniejszą rolę odgrywa podatek
dochodowy od osób fizycznych ze średnim udziałem 45%, przy czym dochody
z jego tytułu w latach 2014–2016 oscylowały od 47% do 49,50%. Podatek ten
stanowi główne źródło dochodów podatkowych gminy. Drugim co do wielkości
źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Udział z jego
tytułu w dochodach gminy stanowi około 40%, natomiast pozostałych podatków
jest marginalny i wynosi od 2% do 5% (tabela 4).

Zakres władztwa podatkowego gmin a utracone
dochody
Władztwo podatkowe gmin przejawia się w uprawnieniach do podejmowania
decyzji w zakresie kształtowania wysokości podatków i opłat lokalnych. Uprawnienie to wynika z zapisów art. 168 Konstytucji RP. Ustawodawca jednocześnie
podkreślił, że prawo to jest ograniczone zakresem określonym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [Ustawa 2003]. Zdaniem J. Kulickiego [2010, ss. 10–25], władztwo to ma jedynie charakter tzw. kształtowania (modelowania) obciążeń podatkowych, a nie stanowienia podatków.
Ustawa o dochodach JST wymienia katalog dochodów podatkowych gmin,
stanowiących w całości ich dochód. Należą do nich: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilno-prawnych,
od spadków i darowizn oraz dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej. Władztwem podatkowym gminy dysponują tylko w zakresie
tych podatków, które są pobierane przez samorządowe organy podatkowe. Są
to podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, rolny i leśny. W stosunku do nich w ramach władztwa podatkowego radom gmin zostały przyznane
uprawnienia w zakresie [Kulicki 2010, s. 11]: kształtowania stawek podatkowych
oraz kształtowania zwolnień przedmiotowych. Kształtowanie stawek podatkowych dokonywane jest w dwóch formach:
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·· bezpośrednio poprzez ustalanie ich wysokości; dotyczy to podatku od nieruchomości [Ustawa z 1991 roku, art. 5] oraz podatku od środków transportu [Ustawa
z 1991 roku, art. 10];
·· poprzez obniżenie ceny skupu żyta, od której uzależniona jest stawka podatku
rolnego [Ustawa z 1984 roku, art. 6 ust. 3] oraz ceny skupu drewna tartacznego, stanowiącej podstawę naliczania podatku leśnego [Ustawa z 2002 roku, art. 4 ust. 5].
Zakres uprawnień władz lokalnych w tym zakresie pozwala jej na kształtowanie dochodów budżetowych poprzez uchwalanie wysokości stawek podatkowych,
podejmowanie decyzji w sprawie zastosowania innych niż przewiduje ustawa
podatkowa zwolnień podatkowych, pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i opłat lokalnych w drodze inkasa.
Potwierdzeniem samodzielności finansowej w aspekcie dochodowym jest także
możliwość zasilania budżetu gminnego środkami finansowymi pozyskiwanymi
w ramach samoopodatkowania [Feret 2013, ss. 134–135]. Literatura przedmiotu
[m.in. Nizard 1998, ss. 27–28; Grążawski 2001, ss. 125–137; Dąbek 2001, ss. 61–77]
nie zawsze uznaje ten rodzaj świadczenia pieniężnego za podatek, to jednak poza
sporem pozostaje, że jest to dopuszczalne przepisami prawa dodatkowe źródło
pozyskiwania środków finansowych przez władze gminy.
Uprawnienia przyznane radom gmin w zakresie władztwa podatkowego są
przez nie systematycznie wykorzystywane. Generalnie stosowanie niższych stawek
podatkowych bądź też zwolnień przedmiotowych wpływa na zmniejszenie dochodów budżetowych gmin. Skutki stosowania władztwa podatkowego określa się jako
„utracone dochody”.
Tabela 5. Skutki władztwa podatkowego gmin w latach 2010–2016 (w mln zł)
Rok
2010

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9 060,5

1 629,7

505,1

116,6

259,5

580,6

327,4

3,0

7,3

6,0

2011

9 770,6

1 888,9

558,3

98,5

65,0

595,5

372,5

4,2

5,4

5,6

2012

10 608,0

1 825,8

593,4

105,5

74,2

624,4

395,2

3,2

5,2

6,1

2013

11 319,7

2 031,7

642,0

95,7

71,9

638,7

436,2

3,4

4,9

6,5

2014

11 831,5

2 122,1

660,2

94,8

70,2

667,0

472,0

2,8

5,9

6,2

2015

12 227,2

2296,3

685,0

92,5

64,8

696,2

510,1

2,6

4,6

5,3

2016

12 626,5

1 875,2

586,6

86,0

61,3

725,0

547,5

2,5

3,8

4,2

Razem

77 444,0

13 669,7

4 230,6

689,6

666,9

4 527,4

3 060,9

21,7

37,1

39,9
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Rok

Podatek rolny

Podatek leśny

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2010

974,1

39,4

2,0

16,7

4,5

163,7

0,9

0,32

0,48

0,02

2011

1 045,9

77,5

2,0

10,3

3,7

186,1

1,6

0,36

0,34

0,02

2012

1 516,9

689,8

3,6

13,9

4,9

224,4

2,9

0,51

0,33

0,03

2013

1 634,9

649,7

2,8

11,5

3,9

225,5

1,6

0,41

0,38

0,03

2014

1 626,1

464,1

2,7

11,5

3,6

207,2

1,3

0,39

0,35

0,02

2015

1 569,0

270,1

4,0

10,9

3,6

227,2

1,8

0,47

0,31

0,03

2016

1 491,4

137,2

1,3

8,8

2,6

291,3

2,1

0,31

0,00

0,00

Razem

9 858,3

2 327,8

18,4

83,6

26,8

1 525,4

12,2

2,77

2,19

0,15

1 – dochody ogółem z podatku, 2 – obniżenie górnych stawek podatkowych, 3 – ulgi i zwolnienia poza
ustawowe, 4 – umorzenie zaległości podatkowych, 5 – rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 2010-2016, Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
www. mf.gov.pl (pobrano 24.11.2017)

Zastosowanie w praktyce poszczególnych instrumentów polityki podatkowej
przez władze gminy prowadzi do uszczuplenia jej dochodów w różnym stopniu. Największe znaczenie fiskalne w latach 2010–2016 miało obniżenie górnych (ustawowych) stawek podatkowych. Kwota ubytku dochodów gmin z tego tytułu w każdym
z analizowanych okresów przewyższała kilkakrotnie kwotę ubytków spowodowaną
zastosowaniem pozostałych instrumentów. Największe konsekwencje finansowe
w postaci „utraconych dochodów” wywołane zostały poprzez obniżenie ustawowych stawek w podatku od nieruchomości. Wartość sumaryczna utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w badanym okresie wyniosła 13 669,7 mln zł., tj.
17,6% dochodów ogółem i 5,0% dochodów własnych z tego podatku. Dodając do
tego ubytek spowodowany zastosowaniem pozaustawowych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, których łączna
kwota wyniosła 5 587,1 mln zł, co stanowiło 7,2% dochodów ogółem i 2,0% dochodów własnych. Z tytułu podatku od nieruchomości łączna utrata wyniosła blisko
25% dochodów ogółem i 7,0% dochodów własnych.
Skutkiem przyjęcia przez rady gmin uchwał dotyczących obniżenia górnych
stawek podatkowych w podatkach od środków transportowych, rolnym i leśnym
była utrata dochodów podatkowych w łącznej kwocie 5 400,9 mln zł (34% ogółem wpływów z podatków). Utrata dochodów z zastosowania pozostałych instrumentów w omawianych podatkach była na kwotę 2 32,61 mln zł (tj. 1,5% ogółem wpływów z podatków). Przy czym w podatku od środków transportowych
kwota utraconych dochodów z tytułu obniżenia ustawowej stawki wynosiła
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3 060,9 mln zł (67,6% ogółem wpływów z podatku), zaś pozostałe instrumenty
spowodowały ubytek na poziomie 2,2%.
Sumaryczna wartość utraconych dochodów w podatku rolnym przedstawiała się
następująco: kwota utraty dochodów z tytułu obniżenia stawki 2 327,8 mln zł (23,6%
dochodów z podatku ogółem), pozostałych instrumentów 128,8 mln zł (1,3%).
W podatku leśnym samorządy gminne w latach 2010–2016 utraciły łącznie kwotę
17,31 mln zł, z czego z tytułu obniżenia stawki podatku 12,2 mln zł (0,8%), a pozostałych instrumentów 5,11 mln zł (0,33%).
Biorąc pod uwagę istotne znaczenie podatków lokalnych jako źródła dochodów gmin, a zwłaszcza podatku od nieruchomości (średnio 12% udział w dochodach ogółem w całym analizowanym okresie) należy stwierdzić, że obniżanie
stawek podatkowych, wprowadzanie ulg i zwolnień oraz innych instrumentów
polityki fiskalnej prowadzi do redukcji dochodów budżetu gmin na poziomie blisko 2,5%. Utrata z tytułu zastosowania preferencji podatkowych w pozostałych
podatkach spowodowała uszczuplenie dochodów ogółem na poziomie: 0,6%
z podatku od środków transportowych, 0,4% z podatku rolnego. Utrata dochodów
z podatku leśnego ma marginalne znaczenie.
Reasumując przeprowadzona w latach 2010–2016 analiza potwierdza, że znaczną część utraconych dochodów generuje władztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości. Władztwo podatkowe w zakresie podatków: rolnego, leśnego i od środków transportowych ma dla gospodarki finansowej gmin marginalne
znaczenie. Przedstawione spostrzeżenia mają charakter ogólny i stanowią bazę do
dalszych szczegółowych analiz, uwzględniających typ gminy oraz uwarunkowania
makroekonomiczne i przestrzenne.

Zakończenie
Podstawowym wskaźnikiem określającym samodzielność finansową, a przede wszystkim dochodową gmin, jest udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Z przeprowadzonej w latach 2010–2016 analizy samodzielności dochodowej gmin jednoznacznie wynika, że samodzielność ta jest
ograniczona. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem nie przekroczył
50%, co oznacz,a że realizacja zadań uwarunkowana jest od środków finansowych transferowanych z budżetu państwa. Jak wynika z badań, udział transferów
w postaci subwencji ogólnej i dotacji w całym analizowanym okresie przekraczał 50%,
co zdecydowanie uzależnia działalność władz gminy od kondycji finansowej państwa
i corocznych decyzji ustawodawcy.
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Wielkość dochodów własnych gmin uzależniona jest również od prowadzonej przez
władze gminy polityki podatkowej. Istotne znaczenie dla jej kształtu ma realizacja uprawnień wynikająca z władztwa podatkowego. Badania potwierdziły, że władze gminy korzystają ze swoich uprawnień w stosunku do podatków lokalnych. Największe ubytki
w dochodach zarówno własnych, jak i podatkowych, występują z tytułu obniżenia
stawek podatkowych oraz zastosowania ulg i zwolnień. Zastosowanie tych uprawnień najsilniej widać w podatku od nieruchomości. W przypadku pozostałych podatków ma znaczenie marginalne.
Przyjmując, że o samodzielności finansowej, w tym dochodowej, gmin decydują
przede wszystkim dochody własne, to czy ich zmniejszenie z tytułu władztwa podatkowego nie zagraża ich samodzielności? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jednoznaczna. Wymaga przeprowadzenia szerszych badań, uwzględniających
typ gminy, uwarunkowania makroekonomiczne i przestrzenne. Należy zdawać sobie
sprawę, że podatki służą nie tylko realizacji funkcji fiskalnej, ale także przekładają
się na inne ważne funkcje realizowane przez gminy: redystrybucyjną i stymulacyjną, które służą kreowaniu kompromisu pomiędzy celami fiskalnymi, gospodarczymi
i społecznymi.
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Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania
na gruncie dodanych przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa
Countering Tax Evasion Pursuant to Added Provisions
of the Tax Ordinance Act
Abstract: Tax evasion clause, added to the Tax Ordinance Act, introduces into Polish tax
system a substantive legal principle that binds tax liability with an obligation to pay taxes in the place in which material benefit occurs. Its purpose is to maintain tax budgetary revenues and counter outflows to tax havens [Szczodrowski 2007, s. 225]. The aim of
the article is to discuss and evaluate statutory solutions regarding tax evasion in Poland.
Research methodology consists of the analysis of legal acts and literature on tax issues.
The research hypothesis is as follows: Tax evasion clause, introduced to the Tax Ordinance Act, is in accordance with the intentions of EU member states, Directive 2016/1164
of 12 July 2016 of the Council, striving to establish common principles for conducting
business and consists good base for sealing tax collection system.
Key words: countering tax evasion, added clause, tax havens, tax liability

Wprowadzenie
Problem unikania opodatkowania dotyczy współcześnie większości państw. Jego konsekwencją są mniejsze wpływy do budżetu państwa. Wywołuje on także określone
skutki społeczne, bowiem prowadzi do silnego wzrostu nierówności gospodarczych,
społecznych i majątkowych. Współczesnym problemem jest offshoring podatków
(obok kapitału, pracy) [Urry 2015, s. 61]. W tym ujęciu oznacza on przemieszczenia
dochodów ponad granicami krajów, co jest związane zwykle z łamaniem prawa przez
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jego obchodzenie, działaniem wbrew duchowi prawa, nawet gdy postępuje się legalnie [Gravelle 2015, s. 1]. Procesy te wymykają się regulacyjnym i kontrolnym funkcjom
państwowych instytucji podatkowych. Unikanie opodatkowania w praktyce znajduje
wyraz w uciecze kapitału do krajów, w których podatki są niskie lub nie ma ich w ogóle. To tzw. raje podatkowe (lista obejmuje ponad 30 krajów), czyli państwa wyjątkowo łagodne pod względem podatków dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego,
wykorzystywane przez przedsiębiorców do transferowania zysków i unikania płacenia
podatków w krajach macierzystych [wg Forbsa w rajach podatkowych ukryte jest około
32 bilionów dolarów 2013]. Uderza dynamika transferu środków pieniężnych do rajów
podatkowych, bowiem, o ile w 1968 roku według szacunków wynosiła ona 11 mld USD,
o tyle w 2010 roku wzrosła do 21 bln [It’s Our Economy 2012]. Z danych opublikowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) dotyczących bezpośrednich
inwestycji zagranicznych wynika, że jedne z najmniejszych terytorialnie i demograficznie jurysdykcji podatkowych na świecie (Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bermudy, Barbados i Bahamy) przyjmują i realizują więcej inwestycji zagranicznych na świecie niż największe terytorialnie gospodarki świata, takie jak Rosja, Chiny i Indie. Owe jurysdykcje
w ogóle nie opodatkowują dochodów lub opodatkowują na niskim poziomie. Innymi
słowy, posiadają idealne środowisko unikania opodatkowania [Kuźniacki 2017, s. 31,
OECD 2013, s. 18].
Problem dostrzegła również Unia Europejska. Rada Unii Europejskiej w dniu
12.07.2016 r., uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, dotyczący wprowadzenia
w życie przepisów mających na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, wydała dyrektywę w tej sprawie [Dyrektywa Rady (UE) 2016]. W ślad za tym
również państwa członkowskie, w tym Polska, podjęły działania ustawowe mające
na celu wprowadzenie przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania.
Celem artykułu jest omówienie i ocena rozwiązań ustawowych dotyczących
unikania opodatkowania w polskim prawie. Metodyka badania opiera się na analizie aktów prawnych oraz literatury dotyczącej problematyki opodatkowania. Hipoteza badawcza brzmi następująco: Klauzula dotycząca unikania opodatkowania
jest zgodna z intencją państw członkowskich, Dyrektywą Rady 2016/1164 z dnia 12
lipca 2016 r., dążących do ustalania wspólnych zasad działalności gospodarczej,
i stanowi dobre podstawy do uszczelniania polskiego systemu podatkowego. Artykuł składa się z trzech części merytorycznych. Pierwsza dotyczy konieczności
i istoty wprowadzenia regulacji ustawowych związanych z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania. W części drugiej poruszono kwestię dopuszczalnych granic
legalnego opodatkowania. Kolejny fragment poświęcony jest skali zjawiska unikania opodatkowania w Polsce.
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Istota regulacji ustawowych dotyczących
przeciwdziałań unikaniu opodatkowania
Nowe regulacje prawne w omawianym obszarze podatków wynikają zarówno
z konieczności przeciwdziałania zjawisku unikania opodatkowania, jak i regulacji
w ramach UE, o których wspomniano wcześniej, mianowicie Dyrektywy Rady (UE)
2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. Polegają one na wprowadzeniu do Ordynacji podatkowej działu III A: „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”, który został dodany
Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw [Ustawa z dnia 13 maja 2016]. Wprowadzenie tych przepisów stanowi
reformę zasad opodatkowania i ma na celu respektowanie wartości konstytucyjnych
oraz prowadzi do określonych skutków prawnych, społecznych i ekonomicznych.
Chodzi tutaj o wartości powszechnie związane z funkcjonowaniem systemu prawa
podatkowego, zasady konieczności płacenia podatków, które łącznie przyczyniają się
do zapewnienia efektywności i sprawiedliwości opodatkowania. Należy pamiętać, że
zasada powszechności płacenia podatków podnosi prestiż państwa.
Ustawodawca, wprowadzając te przepisy, kierował się potrzebą zapewnienia skuteczności regulacji zobowiązań podatkowych i płacenia podatków w miejscu, gdzie generowane są zyski. Uznał bowiem, że konieczne jest przywrócenie zaufania do systemu
podatkowego jako sprawiedliwego mechanizmu podatkowego. Tym samym zostały
zaimplementowane postanowienia wynikające z ww. dyrektywy, zgodnie z którą w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego uznano za konieczne, aby państwa członkowskie wywiązały się ze swoich zobowiązań w ramach podjęcia
działań zniechęcających do praktyk unikania opodatkowania, natomiast przepisy szczegółowe pozostawiono w gestii państw członkowskich, które są w stanie lepiej określić
szczegółowe elementy tych przepisów w sposób odpowiadający ich systemowi podatkowemu [Dyrektywa Rady (UE) 2016]. Zatem istotną zasadą wprowadzanych zmian było
zapewnienie zgodności prawa podatkowego w Polsce z przepisami unijnymi, synchronizacja krajowego aktu prawnego z unijnym prawem i zapewnienie zgodności ze strategią
całej Unii w omawianym obszarze. Wprowadzenie przepisów ograniczających unikanie
opodatkowania jest ochroną interesu i praw majątkowych Skarbu Państwa.
Wspomniana Ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP w dniu 14
czerwca 2016 r. W zakresie dotyczącym klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
wchodzi ona w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, tj. 15 lipca 2016 r. Zgodnie
z treścią przepisów przejściowych klauzula będzie znajdować zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie ustawy.
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W art. 119a. § 1 unikanie opodatkowania określane jest jako „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych
okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje
osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny” [Ustawa
z dnia 13 maja 2016 r.]. I dalej, „W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby
dokonano czynności odpowiedniej”. W kolejnym paragrafie zdefiniowano „czynność odpowiednią” jako czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem
przepisu ustawy podatkowej”.
Art. 119c § 1 precyzuje działania, które uznaje się za prowadzone w sposób
sztuczny. Ma to miejsce gdy, jak podaje ustawodawca, „… na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż
osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu
ustawy podatkowej”. Oceniając sztuczność działania, należy wziąć pod uwagę
występowanie:
·· „…nieuzasadnionego dzielenia operacji, lub
·· angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub
·· elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do
stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub
·· elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub
·· ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie
podmiot nie wybrałby tego sposobu działania”.
Warto podkreślić, że przepisy przeciwko unikaniu opodatkowania definiują czynności, które uznawane są za praktyki podatkowe dokonane przede wszystkim w celu
osiągnięcia korzyści podatkowej. Zgodnie z art. 119e zalicza się do nich „a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania
podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty
podatkowej; b) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku”.
Ostatnia istotna kwestia związana z omawianą klauzulą dotyczy sytuacji, w której
„korzyści podatkowe wynikały z podejmowanych czynności przez te same, bądź różne
podmioty w ramach powiązanych ze sobą działań, w których korzyści mógł odnosić
70

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania na gruncie dodanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

jeden z nich lub oba podmioty jako efekt uksztaltowania takich relacji gospodarczych,
aby korzyści podatkowe były możliwe zarówno dla jednego, jak i drugiego podmiotu
gospodarczego”.
Ustawa daje określone uprawnienia organom postępowania podatkowego lub
kontroli celno-skarbowej w przypadku unikania opodatkowania, co określa rozdział
II Działu IIIA Ordynacji podatkowej. Rozważenie takiej możliwości daje art. 119g po
zbadaniu przesłanek wymienionych w treści artykułu. Postępowanie podatkowe następuje wówczas na wniosek organów wymienionych w art. 119g par. 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wszczyna postępowanie podatkowe lub kontrolę
celno-skarbową w drodze postanowienia, które doręcza się stronie postępowania
albo kontrolowanemu. Przedmiotowe doręczenie następuje przez upoważnionych
do realizowania tych czynności pracowników. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zasięgnąć opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania. Rada, jako niezależny organ, została powołana w Rozdziale III znowelizowanej
ustawy Ordynacja podatkowa. Rada zajmuje stanowisko w sprawie zasadności zastosowania (art. 119a), tj. celowego osiągnięcia korzyści podatkowej. „Szef Krajowej
Administracji Skarbowej zasięga opinii Rady, która pomaga rozstrzygnąć zgodność,
wydanej w pierwszej instancji decyzji, z przepisami; 1) określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, 2) określenia wysokości straty podatkowej, 3)
stwierdzenia nadpłaty lub określenia wysokości nadpłaty albo zwrotu podatku, 4)
odpowiedzialności podatnika za podatek niepobrany przez płatnika, 5) o zakresie
odpowiedzialności lub uprawnień spadkobiercy. Opinie Rady wydawane są na piśmie wraz z uzasadnieniem. Dotyczą skutków prawno-podatkowych podjętych czynności. Na ich podstawie przedsiębiorcy będą mogli podejmować decyzje gospodarcze w sprawie przyszłych czynności, zgodnych z prawem”. Bowiem na podstawie art.
119t Opinie Rady „po usunięciu danych identyfikujących stronę oraz inne podmioty
wskazane w jej treści, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych”.
Omawiana nowela Ordynacji podatkowej służy ochronie praw majątkowych
Skarbu Państwa. Warto zauważyć, że pomimo zasad materialnoprawnej reprezentacji Skarbu Państwa [Zasady materialnoprawnej reprezentacji Skarbu Państwa przysługują ministrowi właściwemu, Ustawa 1996] oraz podmiotów uprawnionych do
jego reprezentowania, zgodnie z ich właściwością [Ustawa z dnia 16 grudnia 2016
r.], pojęcie ochrony praw majątkowych Skarbu Państwa nie zostało zdefiniowane
zarówno w noweli, jak i uprzednio brzmiącej ustawie Ordynacja podatkowa. Posłużono się bowiem pojęciem Skarbu Państwa, wprowadzonym do prawa cywilnego,
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aby odzwierciedlić aktywność państwa, gdy prowadzi ono działalność gospodarczą
lub społeczną, występując w stosunkach cywilnoprawnych o charakterze majątkowym jako równorzędny partner z innymi podmiotami. Ta szczególna osoba prawna
jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą
mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych [Babiarz, Dauter, Gruszczyński i in. 2010, s. 68]. Warto również zauważyć, że art. 4 ustawy
Ordynacja podatkowa zawiera definicję pojęcia o kluczowym znaczeniu w prawie
podatkowym, mianowicie pojęcie obowiązku podatkowego, zgodnie z którą obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana
powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. W orzecznictwie podniesiono, że zdefiniowane
w Ordynacji podatkowej pojęcia obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego odnoszą się do wszystkich przepisów szeroko rozumianego prawa podatkowego (por. wyrok NSA w Szczecinie z dnia 22 listopada 2000 r., SA/Sz 1305/99, LEX
nr 53260) [Wyrok WSA 2016]. Kolejny artykuł Ordynacji podatkowej (art. 5) przesądza
o tym, że z zobowiązaniem podatkowym mamy do czynienia wtedy, gdy na podstawie regulacji zawartej w ustawach podatkowych i aktach wykonawczych do nich,
dokonuje się konkretyzacja powinności danego podatnika do zapłacenia podatku
na rzecz szeroko rozumianego państwa (Skarbu Państwa lub jednej z istniejących
od 1 stycznia 1999 r. w polskim systemie ustrojowym wspólnot samorządowych:
na szczeblu regionalnym – województwa i powiatu, na szczeblu lokalnym – gminy),
co do trzech następujących elementów: wysokości świadczenia, terminu płatności
i miejsca spełnienia świadczenia [Lex 2017, nr 365873165]. Ujęcie w definicji pojęcia
„zobowiązania podatkowego” kwestii majątkowej – zapłaty podatku na rzecz Skarbu Państwa – eksponuje fakt, że środki pieniężne zapłacone przez podatnika stają
się majątkiem Skarbu Państwa. W pojęciu zobowiązania podatkowego mieszczą się
zatem również te przypadki, kiedy podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku
na rzecz województwa, powiatu, lub gminy, a więc w konsekwencji zapłacone przez
niego świadczenie stanie się mieniem odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, która także tworzy państwo w szerokim tego słowa znaczeniu [Babiarz, Dauter, Gruszczyński i in. 2010, s. 68].
Podatki stanowią znaczącą część dochodów publicznych i zgromadzone dzięki nim środki umożliwiają funkcjonowanie państwa, przy czym redystrybucja tych
środków odbywa się za pośrednictwem odpowiednich budżetów (budżetu państwa
lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Środki publiczne zgromadzone m.in. z podatków zaspokajają potrzeby społeczne w sposób, o którym decydują
wybrani w demokratycznych wyborach przedstawiciele społeczeństwa, uchwalając
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ustawę budżetową lub uchwały budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarówno w definicji podatku, jak i zobowiązania podatkowego ustawodawca
zdecydował o przekazaniu środków pieniężnych z podatków na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy. Ten element definicji podatku pozwala odróżnić podatki od świadczeń pieniężnych na rzecz innych osób prawnych należących
do sektora finansów publicznych, które posiadają pozostałe cechy podatku, np. od
wpłat do państwowych funduszy celowych. Proces zapłaty podatku postrzegany
jest jako przewłaszczenie środków pieniężnych z majątku podatnika na rzecz Skarbu
Państwa. W istocie stanowi prawną ochronę interesu Skarbu Państwa o charakterze
majątkowym [Babiarz, Dauter, Gruszczyński i in. 2010, ss. 70–71].

Zakreślenie dopuszczalnych granic „legalnego”
unikania opodatkowania
Skalę problemu ilustruje mnogość terminów wykorzystywanych do opisu określenia
zjawisk unikania opodatkowania. Osoby zajmujące się zagadnieniem ucieczki przed
podatkiem posługują się takimi pojęciami, jak planowanie podatkowe (tax planning),
unikanie opodatkowania (tax avoidance), agresywność podatkowa (tax agressiveness),
wykorzystywanie schronów podatkowych (tax sheltering) oraz uchylanie się od opodatkowania (tax evasion) [Kałdoński 2016, s. 5, OECD 2013]. Zasada legalności unikania
opodatkowania rozumiana jest jako niekaranie podatników unikających opodatkowania i uzależniona jest od prawa krajowego danego państwa. Unikanie opodatkowania
w niektórych państwach jest nielegalne, czyli karalne, uzależnione jest od wspomnianej pobłażliwości różnych krajów. Zjawisko uchylania się od opodatkowania jest działaniem podatników, zgodnie z treścią przepisów prawa podatkowego, zmierzającym
do zmniejszenia zobowiązań podatkowych [Kuźniacki 2017, s. 20, Piccioto 1992, s. 92].
Do dnia 13 maja 2016 r., tj. do dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, jak też wprowadzonej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania przytoczone zjawisko było
tolerowane przez polskich ustawodawców. W ślad za legislaturą sądy administracyjne wychodziły naprzeciw podatnikom. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 1996 r. potwierdził powyższe stanowisko i orzekł,
iż „…żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa
nie zabraniają podatnikowi wyboru, na gruncie prawa podatkowego, takiego rozwiązania, które byłoby dla niego bardziej korzystne”. Bowiem zgodnie z przedmiotowym wyrokiem „…wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnym wyborem
każdego podatnika” [Wyrok NSA 1996].
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Pojęcie legalnego unikania opodatkowania, przedstawione w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Gdańsku I SA/Gd 771/01, „…brzmi tak,
jak gdyby zawierało w sobie contradictio in adiecto; jest to jednak określenie języka prawniczego, oznaczające sytuację, w której podatnik: a) tak układa bieg
swoich spraw, aby minimalizować obciążenie podatkowe, b) postępowanie to
nie jest sprzeczne z prawem, c) administracja podatkowa nie aprobuje postępowania podatnika, stojąc na stanowisku, że osiągane przezeń korzyści podatkowe są bezzasadne, ale jednocześnie d) administracja podatkowa nie jest w stanie
(bądź z jakichś względów nie chce) pozbawić podatnika wspomnianych korzyści. Sytuacja, o której mowa w pkt d, może być rezultatem stanowiska judykatury
w odniesieniu do określonej kategorii spraw. To sąd w ostatecznym rachunku wytycza granice dozwolonego «legalnego» unikania opodatkowania. Wyrok i jego
tezy są przykładem określania powyższych granic «legalnego» opodatkowania.
W tym zakresie, w jakim sąd uznał za stosowne wypowiedzieć się w uzasadnieniu wyroku, jego stanowisko jest względnie spójne, klarowne i dobrze osadzone
na gruncie podstaw konstytucyjnych polskiego systemu prawa podatkowego” [Wyrok NSA 2002].
Zjawisko unikania opodatkowania w dużej mierze zależy od tego, do jakiego
stopnia działania podatników prowadzące do zmniejszenia zobowiązań podatkowych są tolerowane przez ustawodawców, sądy i organy podatkowe różnych
państw. Stopień takiej tolerancji jest niższy w państwach mających wysoki poziom
opodatkowania, posiadających transparentne i efektywne systemy podatkowe,
np. w państwach skandynawskich. Wyższy stopień tolerancji występuje natomiast
w państwach charakteryzujących się niskim efektywnym opodatkowaniem, których
systemy podatkowe oferują podatnikom wiele rozwiązań prawnych pozwalających
na unikanie opodatkowania, np. na Cyprze, w Luksemburgu, Irlandii czy też Liechtensteinie. Wreszcie niemal nieograniczony stopień tolerancji unikania opodatkowania
występuje w rajach podatkowych, takich jak Brytyjskich Wyspy Dziewicze, Curacao
czy też Panama [Kuźniacki 2017, s. 19].

Skala zjawiska unikania opodatkowania w Polsce
Unikanie opodatkowania stało się niezwykle istotnym problem, z którym boryka się
zarówno Polska, jak i większość państw członkowskich Unii Europejskiej. Międzynarodowe unikanie opodatkowania w sposób szczególny wpływa na straty Skarbu
Państwa, w dalszej konsekwencji na kondycję budżetu Polski. Odzwierciedleniem
jest fakt, że straty z tytułu międzynarodowego unikania opodatkowania w podatku
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dochodowym od osób prawnych w Polsce sięgnęły 46 miliardów zł w 2014 r. Dane
przygotowane zostały przez Zespół Komisji Europejskiej ds. Międzynarodowego unikania opodatkowania w państwach członkowskich w lipcu 2015 r. Tendencja ta miała
charakter wzrostowy. Skala zjawiska pozwalała jednoznacznie stwierdzić, iż problem
ten narastał od dłuższego czasu [Gajewski 2017, s. 10]. Dotychczasowa skala zjawiska rozpatrywana jest zarówno z punktu widzenia regulacji prawa podatkowego, jak
i z perspektywy strat ekonomicznych i społecznych. Interes Skarbu Państwa też powinien być prawnie chroniony na mocy ustaw podatkowych. Dlatego tym bardziej
niezrozumiałe jest, dlaczego poprzedni rząd polski wycofał się z prac nad klauzulą
przeciwdziałającą unikaniu opodatkowania, której konstrukcja mogła być wykorzystywana już kilka lat wcześniej [Gajewski 2017, s. 16]. Obowiązywanie klauzuli unikania opodatkowania w większości państw członkowskich jest standardem. Ponadto
Komisja Europejska rekomendowała wprowadzenie tej regulacji we wszystkich państwach członkowskich. [Gajewski 2017, s. 16].
Konstrukcja wprowadzonej zmiany stanowi jeden z elementów rozwiązań legislacyjnych wielokierunkowych koniecznych rozwiązań systemu podatkowego w Polsce. Kolejnym korzystnym rozwiązaniem legislacyjnym mogłoby być promowanie
wśród państw członkowskich systemu podatkowego w Polsce jako najbardziej konkurencyjnego. Państwa członkowskie, które powinny działać solidarnie w sprawie
unikania opodatkowania, zaczęły ze sobą konkurować w rozwiązaniach podatkowych, często w sposób niezgodny z prawem Unii Europejskiej [Gajewski 2017, s. 13].
Pod rozwagę należy brać bowiem swobodę przedsiębiorczości, która jest konsekwencją orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Każdy obywatel
Unii Europejskiej może założyć dowolną formę spółki, zgodnie z prawem któregoś
państw członkowskich i prowadzić ją w każdym innym państwie członkowskim [Wyciślok 2014, s. 25]. Na poziomie unijnym nie nastąpiło dotychczas ani ujednolicenie,
ani harmonizacja międzynarodowego prawa spółek, niemniej istotny wpływ na autonomiczne uregulowania państw członkowskich w tej materii ma gwarantowana
w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej swoboda przedsiębiorczości. Zakazane są wszelkie nieuzasadnione ograniczenia tej swobody [Wyciślok 2014, s. 27].

Uwagi końcowe
Analiza aktów prawnych i wykładni związanej z omawianą ustawą potwierdza sformułowaną hipotezę badawczą. Wprowadzona do Ordynacji podatkowej klauzula
dotycząca unikania opodatkowania jest zgodna z intencją państw członkowskich
UE, Dyrektywą Rady 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. i stanowi dobre podstawy do
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uszczelniania polskiego systemu podatkowego. Definiuje jednoznacznie, co można
uważać za unikanie opodatkowania. Wiążące zasady wykładni prawa pozwolą jednolicie stosować przepisy polskim przedsiębiorcom. Możliwość zastosowania prawa podatkowego, zgodnie ze sprecyzowanym celem leży w interesie szeroko rozumianego
interesu państwa. Przy założeniu, że w 2014 r. straty z tytułu CIT sięgały 46 miliardów
rocznie, a wprowadzenie klauzuli unikania opodatkowania przynosiłoby realne skutki w postaci 15–20% zatrzymanych strat rocznie, oczekiwane wpływy można byłoby
szacować na poziomie 7–9 miliardów.
Dodatkowym atutem wprowadzonej zmiany jest perswazja, aby podatnicy
nie stawiali za cel działalności gospodarczej wyłącznie osiąganie korzyści podatkowej, sprzecznej z celem przepisu ustawy podatkowej. Wystarczy, że cel ten
będzie obejmował definicję ustawową, wynikającą z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [Ustawa 2004]. „W przepisie art. 2 ww. ustawy zamieszczona
jest definicja legalna działalności gospodarczej, co oznacza, iż powinna być ona
traktowana jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim
systemie prawnym, wiążące zarówno dla ustawodawcy, jak i organów wykonawczych oraz sądowniczych” [Glosa 2009]. Powinność przekonywania o osiąganiu
korzyści podatkowej długotrwale przerzucano na organy podatkowe i skarbowe w ramach prowadzonych postępowań kontrolnych i kontroli podatkowych
w celu udowodnienia świadomych działań unikania opodatkowania, podejmowanych przez podatników. Jednak zjawisko to miało niekorzystny wpływ na
ochronę interesu prawnego Skarbu Państwa. Argumentacja użyta w art. 119c par.
2 przedmiotowej ustawy nawiązuje w szczególności do realiów gospodarczych.
Można mieć nadzieję, że wprowadzenie przez ustawodawcę przepisów Działu
III w ustawie Ordynacja podatkowa ograniczy możliwość swobodnego unikania
opodatkowania przez polskich przedsiębiorców.
Do dnia wejścia w życie ustawy organy podatkowe i sądy próbowały zwalczać
„obejście prawa podatkowego” i zwalczały unikanie opodatkowania wyłącznie poprzez wykładnię przepisów prawa podatkowego [Kuźniacki 2017, s. 24]. Wprowadzona nowela ustawy ustanawia wiążące standardy oceny zjawiska unikania opodatkowania, znacznie większą klarowność wiedzy o uwarunkowaniach gospodarczych
„przeciwko” podatnikom, których jedynym celem działania (a także ich kontrahentów) było uzyskanie bezprawnych korzyści gospodarczych kosztem Skarbu Państwa.
Art. 84 i 217 Konstytucji jednoznacznie stanowią, że podatek może być nałożony
tylko w drodze ustawy [Konstytucja 1997]. Do dnia wprowadzenia klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania przepisy ustaw podatkowych nie przewidywały wewnętrznej, krajowej strategii unikania opodatkowania. Podatnicy, zgodnie z Konstytucją, są
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zobowiązani znać treść przepisu ustawowego prawa podatkowego w celu wypełnienia nałożonych na nich zobowiązań podatkowych. Wiedza na temat przepisów
prawa podatkowego jest niezbędna do odpowiedniego obliczenia podatku i dopełnienia obowiązku jego zapłaty. Klauzula nie tylko wprowadza zmiany, ale doprecyzowuje przepisy. Pamiętać należy, że dla zrozumienia przepisów podatkowych ważna
jest wykładnia językowa, która zapewnia największą jednolitość rozumienia przepisów prawa podatkowego [Brzeziński 2008, s. 40]. W konsekwencji wykładnia językowa jest jedyną implikowaną przez Konstytucję wykładnią prawa podatkowego, która
powinna być znana i stosowana przez podatników. Dla osiągnięcia tych celów wydaje się najbardziej właściwa, ponieważ zapewnia największą jednolitość zrozumienia
przepisów prawa podatkowego [Brzeziński 2008, s. 40].
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Jednolity Plik Kontrolny i Centralny Rejestr Faktur
jako elektroniczne narzędzia wspierające
skuteczność administracji skarbowej
Standard Audit File-Tax – SAF-T and Central VAT Invoice
Register as an Electronic Tool for Supporting Effectiveness
of Fiscal Administration in the Area of Payment Improvement
to the Budget
Abstract: A strategy for a Development of Tax Administration for 2016–2020 predicts
the improvement of fiscal administration efficiency in the area of tax emolument. By
fulfilling this aim fiscal administration need to meet the expectations of tax-payers of
grey area destruction and what follows reduction of detrimental competition. As to
meet these tasks the administration has to implement modern IT tools that simplify
tax-payers fast accounting for a state budget and for controlling units – effective
financial fraud elimination, in particular in the area of VAT tax.
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Wstęp
W 2014 r. Ministerstwo Finansów (MF) opracowało dokument „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność
administracji podatkowej w latach 2014–2017” [MF 2014], który ma wpłynąć na po-
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prawę skuteczności i efektywności działań administracji podatkowej. Szczególny
nacisk położono na intensyfikację działań kontrolnych, mających na celu wykrywanie oszustw podatkowych i wyłudzeń podatku VAT. Jednocześnie postawiono
za cel wspieranie uczciwej konkurencji poprzez wykrywanie i karanie sprawców
oszustw. W dokumencie wskazano, że do zadań nałożonych na Administrację Podatkową należy rozwijanie infrastruktury informatycznej i doskonalenie komunikacji elektronicznej z podatnikami zmniejszając tym czasochłonność, pracochłonność
a ostatecznie – koszt po stronie klienta [MF 2015b, s. 9].
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena funkcjonowania w polskich warunkach dwóch nowoczesnych rozwiązań informatycznych – Jednolitego Pliku
Kontrolnego i Centralnego Rejestru Faktur. Narzędzia te mają wspierać instytucje odpowiedzialne za realizację dochodów podatkowych i umożliwić eliminowanie nieprawidłowości w systemie podatkowym poprzez zmniejszenie luki
podatkowej.

Podatek VAT – główny obszar istnienie luki podatkowej
Udział podatku VAT stanowi ponad 40% w ogólnych dochodach państwa i jest istotnym elementem po stronie jego dochodów. Wysokość dochodów podatkowych
w latach 2005–2016 oraz wpływy z tytułu podatku VAT zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Dochody podatkowe ogółem i wpływy z tytułu VAT w latach 2005–2016

Źródło: opracowanie na podstawie danych ze strony Ministerstwo Finansów [http://www.mf.gov.pl/…].

Według danych resortu finansów za 2016 r. dochody budżetu państwa
z tytułu podatku VAT wyniosły ok. 126,6 mld zł co oznacza wzrost o 2,8%
[MF 2017b] (odpowiednio o prawie 3,5 mld zł) w stosunku do dochodów uzyskanych w 2015 r.
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Na osiągniętą wysokość dochodów podatkowych w kolejnych latach,
w szczególności z tytułu podatku VAT, duży wpływ miały nieprawidłowości
w zakresie jego rozliczenia. Ekonomiści szacują, że różnica pomiędzy dochodami (wpływami z podatków) a faktyczną potencjalną oczekiwaną ich wartością (luka podatkowa) jest szacowana na poziomie 1–3% PKB. Wartość luki
podatkowej dla Polski, tylko w latach 2012–2016, była szacowana na poziomie
ponad 2,3% wartości PKB. W 2012 roku wartość luki była wyższa o ponad 27
mld zł, a w 2016 już o 52 mld zł, w stosunku do 2007 roku. Prognoza dokonana
przez ekspertów firmy doradczej PwC, dokonana w oparciu o dane z wpływu
podatku VAT w pierwszych 6 miesiącach 2017 r., wskazuje, iż w tym roku może
wystąpić spadek luki w VAT do poziomu 2% PKB, czyli do poziomu ok. 39 mld zł
[PwC 2017]. Dane dotyczące wielkości luki podatkowej w Polsce w latach 2005–
2016 wg szacunków PwC przedstawiono na wykresie 1.
Wykres 1. Szacowana wielkość luki podatkowej w Polsce (wg PwC) w latach 2006–2016
(rok bazowy – 2007)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PwC [2017].

Powyższe dane wskazują, że uwadze organów kontrolnych powinny szczególnie
podlegać rozliczenia podatkowe z tytułu VAT, gdyż stanowią największy udział w dochodach podatkowych. Analiza wyników działań podejmowanych przez organy skarbowe tylko w latach 2011–2016 wskazuje, iż udział stwierdzonych nieprawidłowości
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w zakresie VAT wzrósł z 54% do ponad 90%. Dane dotyczące udziału procentowego
stwierdzonych nieprawidłowości w latach 2011–2016 w podziale na tytuły podatkowe
zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2. Struktura wyników działań podejmowanych przez organy skarbowe
w latach 2011–2016
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

podatek od towarów i usług

57,61%

72,64% 70,81%

85,93%

90,44% 90,41%

podatek akcyzowy

16,89%

7,36%

4,54%

4,15%

4,26%

1,61%

podatek dochodowy od osób
fizycznych

13,23%

11,02% 11,60%

3,87%

1,36%

1,26%

podatek dochodowy od osób
prawnych

11,06%

7,21%

12,67%

4,36%

3,88%

6,55%

pozostałe tytuły podatkowe

1,21%

1,77%

0,38%

1,69%

0,06%

0,17%

Źródło: Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbowej [MF 2017a, s. 4, MF 2013, s. 2].

Wyniki przeprowadzonych działań organów kontroli skarbowej wskazują również na znaczny wzrost wartości udaremnionych nienależnych zwrotów podatku
VAT. Wyniki kontroli organów kontroli skarbowych w latach 2011–2016 w zakresie
zapobiegania wyłudzeniom nienależnych zwrotów podatku VAT [MF 2017a] przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres 2. Wyniki organów skarbowych w zakresie zapobiegania wyłudzeniom
nienależnych zwrotów w podatku VAT w latach 2011–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, Departament Kontroli
Skarbowej [MF 2017a].

Powyższe wyniki mogłyby wskazywać przede wszystkim na wzrost zainteresowania organów podatkowo-skarbowych prowadzeniem czynności wobec podmiotów w obszarze podatku VAT w związku z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia nieprawidłowości w zakresie jego rozliczeń. Można również stwierdzić, iż
wzrosła również „skuteczność” organów kontrolnych w zakresie ujawniania nieprawidłowości, w tym również udaremnienia wyłudzeń w podatku VAT.
W opinii ekspertów PwC od stycznia do sierpnia 2017 roku comiesięczne wpływy
z VAT były znacząco wyższe niż w analogicznych okresach w latach ubiegłych. Jednak
największe różnice odnotowano w pierwszych miesiącach roku na skutek „przesunięcia” części dochodów z 2016 na 2017 rok poprzez przyspieszenie zwrotów podatku
w grudniu 2016 [PwC 2017].
Opracowany przez MF dokument „Działania zwiększające stopień przestrzegania
przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014–2017”, przewidywał realizację i wdrożenie pakietu działań, które miałyby
bezpośredni wpływ na zwiększenie dochodów podatkowych. W dokumencie wskazano, że skutki finansowe wdrożenia tych działań przyczyniłyby się do minimalnego
wzrostu dochodów budżetowych w latach 2015–2017 odpowiednio o 4,3 mld zł do
prawie 5,5 mld zł [MF 2014, s. 4].
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Proponowane narzędzia informatyczne
Narzędziem wspomagającym skuteczność organów kontrolnych ma być Jednolity Plik
Kontrolny (Standard Audit File-Tax – SAF-T) i elektroniczny Centralny Rejestr Faktur VAT (CRF).
Do realizacji zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej powołano1
spółkę celową o nazwie Aplikacje Krytyczne Spółka z o.o.2. Powstałej spółce,
w ramach realizacji projektów informatycznych, zlecono zadania w zakresie budowy
systemów teleinformatycznych, w tym Centralnego Rejestru Faktur i rozbudowy
lub unowocześnienia istniejących już technologii [KP 2017], oraz narzędzi do
zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej – ich realizacja została
zaplanowana na koniec pierwszego półrocza 2017 r. W misji spółki zapisano, iż
dostarczone Ministerstwu Finansów systemy teleinformatyczne powinny wspomagać
Administrację Podatkową i inne właściwe służby3 w zmniejszeniu luki podatkowej.

Jednolity Plik Kontrolny
Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego została opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2005 r. Jednym z celów tej organizacji jest uszczelnienie systemu podatkowego w krajach rozwiniętych i prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia efektywności kontroli podatkowych. Organizacja zalecała stworzenie
„eksportowania” danych w ustandaryzowanym formacie, elektronicznego składania deklaracji oraz tworzenia dokumentacji, która pozwoli użytkownikom systemów informatycznych generować odpowiednie zestawienia [Mer 2016]. Ustandaryzowany format danych księgowych w formie elektronicznej wprowadzono już w Austrii, Belgii, Czechach,
Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Słowenii, Litwie, Luksemburgu, Szwecji i Portugalii.
„Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany
układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie” [MF 2016c].
Na mocy art. 2 ust.1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych
zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli
skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 781).
2
Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12,
01-045 Warszawa, z kapitałem zakładowym (aktualnie) w wysokości 20 000 000 zł. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000636771, NIP: 5272773492, REGON: 364760520, (http://akmf.pl/).
3
Od 1 marca 2017 r. połączono administrację podatkową, służby celne oraz kontrolę skarbową w jedną
strukturę – Krajową Administrację Skarbową.
1
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W grudniu 2016 r. spółka Aplikacje Krytyczne przekazała MF produkt informatyczny
aplikację Klient JPK 2.0. Głównym celem tego oprogramowania jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji obowiązku składania dokumentów JPK_VAT (tj. ewidencji zakupu
i sprzedaży VAT) oraz wysyłania, w tym na żądanie administracji podatkowej, innych aktualnych typów dokumentów JPK.
Udostępnione oprogramowanie umożliwia również, oprócz konwersji danych
wejściowych z pliku regularnego w formacie .CSV do formatu .XML zgodnego z aktualnie obowiązującymi schematami JPK_VAT, :
·· złożenie podpisu kwalifikowanego,
·· wysłanie przygotowanego dokumentu JPK do Ministerstwa Finansów,
·· weryfikację statusu wysyłki i wizualizację Urzędowego Potwierdzenia Odbioru4 .
Zestaw 7 podstawowych elementów (zwanych dalej strukturami), które obejmują najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe, wskazano w Rozporządzeniu
z dnia 24 grudnia 2007 r.5 w sprawie struktury logicznej i podań, sposobu ich przesyłania
oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone [Dz. U. z 2007 r.
Nr 246, poz. 1820]. Składają się na nie następujące struktury logiczne [MF 2016a]:
·· księgi rachunkowe – JPK_KR (struktura 1) – to m.in. zestawienia obrotów i sald,
dane dotyczące dowodów księgowych, zapisy na kontach księgi głównej i w księgach pomocniczych,
·· wyciąg bankowy – JPK_WB (struktura 2) – to m.in. saldo początkowe i końcowe
wyciągu bankowego, numer IBAN rachunku bankowego, dane o transakcjach,
·· magazyn – JPK_MAG (struktura 3) – to m.in. informacje o ruchu towarów w magazynie (przyjęciu, wydaniu i rozchodzie),
·· ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT (struktura 4) – to jedna z najważniejszych struktur, zawiera m.in. wszystkie informacje o zakupie i sprzedaży VAT,
·· faktury VAT – JPK_FA (struktura 5) – to m.in. dane z faktur sprzedaży (faktury zakupu nie podlegają strukturze JPK),
·· podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR (struktura 6) – tę strukturę sporządzają wyłącznie przedsiębiorcy z KPiR w formie elektronicznej,
·· ewidencja przychodów – JPK_EWP (struktura 7) – to struktura przeznaczona wyłącznie dla firm prowadzących ewidencję przychodów (podatników ryczałtowych),
zawiera m.in. kwoty poszczególnych przychodów czy daty wpisów.

Komunikat spółki Aplikacje Krytyczne – http://akmf.pl/aktualnosci/spolka-aplikacje-krytyczne-przekazala-ministerstwu-finansow-aplikacje-klient-jpk-2-0.
5
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmienione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. [Dz. U. z 2009 r. Nr 225, poz. 1808].
4
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Każda z ww. struktur określa zakres oraz format informacji, które są lub będą
w przyszłości dostarczane do organów podatkowych. Oprócz tego zawiera również dane identyfikujące podatnika, jego system księgowy i producenta oprogramowania używanego do przygotowania JPK przez firmę [Branicka 2016].
Przekazywanie postaci elektronicznej ww. ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, w tym na żądanie organów skarbowych, odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych
zawartych w księgach.
Od 1 lipca 2016 r.6 systematycznie powiększany jest krąg przedsiębiorców i podatników zobowiązanych do comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) oraz do przekazywania plików JPK na żądanie organów podatkowych
i organów kontroli skarbowej. Zaplanowano, iż od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują pozostałe struktury JPK na
żądanie organów podatkowych (tj. struktury 1–3 i 5–7). Następnie od 1.08.2018 r. organy
skarbowe będą przeprowadzały pełne kontrole w formie elektronicznej.
Harmonogram oraz kryteria, jakie muszą spełniać podmioty w zakresie przesyłania plików JPK przestawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Kryteria ustalenia obowiązku i terminu rozpoczęcia przekazywania plików JPK
Kryterium

DUŻY
PODATNIK

ŚREDNI
PRZEDSIĘBIORCY

MALI
PRZEDSIĘBIORCY

MIKRO
PRZEDSIĘBIORCY

Ilość pracowników*
(zatrudnienie średnioroczne)

powyżej 250

mniej niż 250

mniej niż 50

mniej niż 10

Suma aktywów bilansu*

powyżej 43 mln
euro

do 43 mln euro

do 10 mln euro

do 2 mln euro

Roczny obrót netto*

powyżej 50 mln
euro

do 50 mln euro

do 10 mln euro

do 2 mln euro

Terminy

DUŻY
PODATNIK

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY

MIKRO
PRZEDSIĘBIORCY

Rejestry VAT (JPK_VAT)

1 lipca 2016

1 stycznia 2017

1 stycznia 2018

Wszystkie struktury JPK

1 lipca 2016

1 lipca 2018

1 lipca 2018

* Wartości brane pod uwagę w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.finanse.mf.gov.pl.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa [Dz. U. z 2017 r., poz. 201], podatnicy
VAT, którzy prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług
przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków
komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (tj. JPK_VAT).
6
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez
osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), deklarujących prowadzenie działalności wynosiła 3 828 687, w tym 1 193 560 stanowiły osoby prawne/jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej a 2 635 127 osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Po trzech kwartach 2017 r. przybyło
ogółem 70 141 nowych zarejestrowanych podmiotów, z tego 25 927 to osoby prawne/
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i 44 214 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą [GUS 2017a, GUS 2017b, GUS 2017c, GUS 2017d].
Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON,
deklarujące prowadzenie działalności (wg stanu na koniec I–III kw. 2017 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [2017a, GUS 2017b, GUS 2017c, GUS 2017d].

W 2016 r. liczba podmiotów będących podatnikami VAT była szacowana na ok.
1,6 mln. Według szacunków MF wdrożenie usługi Elektroniczne czynności kontrolne
z użyciem JPK jest docelowo dedykowane na ok. 4 mln podmiotów [MF 2015, s. 9].
Ustandaryzowany układ i format plików JPK umożliwia komórkom analitycznych,
podległym resortowi finansów, ich łatwe przetwarzanie oraz wykrywanie powiązań
gospodarczych. Odtworzenie schematu łańcucha powiązań pomiędzy podmiotami
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uczestniczącymi w przestępstwach karuzelowych, bez konieczności wdrażania tradycyjnej procedury kontrolnej, jest jednym z elementów przemawiających za wdrożeniem tego narzędzia elektronicznego (e-kontrole). Należy podkreślić, że same pliki
JPK, bez odpowiedniej analizy, nie zmniejszą istniejącej luki w ściągalności podatku
VAT – tylko w połączeniu z innymi działaniami możliwe jest kompleksowe uszczelnianie systemu podatkowego.

Centralny Rejestr Faktur (CRF) – elektroniczny rejestr faktur VAT
Stworzenie centralnego rejestru faktur zaproponowała w 2010 r Komisja Europejska.
W przygotowanej pod jej patronatem „Zielonej księdze w sprawie przyszłości podatku VAT” zasugerowano, aby faktury wysyłane były do centralnej bazy danych monitorującej rozliczenia związane z VAT [Pietrzak 2016]. Komisja zainicjowała w 2009 r.
studium wykonalności poświęcone sposobom usprawnienia i uproszczenia poboru
podatku VAT przy użyciu nowoczesnych technologii lub przy pomocy pośredników
finansowych [KE 2010]. Zdaniem Komisji „organy podatkowe byłyby w stanie uzyskać
informacje znacznie szybciej niż obecnie oraz zniesiono by szereg dotychczasowych
obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT. System ten byłby bardziej
efektywny i mniej kłopotliwy, gdyby we wszystkich transakcjach B2B stosowano faktury elektroniczne” [KE 2010, s. 23].
Centralny Rejestr Faktur (CRF) ma być ogólnokrajowym repozytorium danych, do
którego będą trafiały wystawiane faktury. Będą tam nie tylko archiwizowane, ale też
analizowane w ramach podatkowych czynności sprawdzających. Centralny rejestr ma
pozwolić organom kontrolnym przeciwdziałać i wykrywać przestępstwa karuzelowe
oraz wspierać w wychwytywaniu fałszywych i nieprawidłowych faktur [Infor.pl 2016].
„Zielona księga” proponowała opracowanie specjalnego oprogramowania
wspieranego na poziomie unijnym i udostępnianego wszystkim państwom członkowskim [KE 2010, s. 26]. Oznaczałoby to zielone światło nie tylko dla wymiany informacji podatkowych, ale również współpracę krajów unijnych w zakresie zwalczania
przestępczości podatkowej.
Jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły centralny rejestr faktur była Portugalia (2013). Po roku jego funkcjonowania ogłoszono, że nowy system wpłynął na
ściągalność podatku VAT oraz na szybkość podejmowania działań kontrolnych [Infor.pl 2016]. Obecnie CRF funkcjonują również w Czechach, Słowacji, Ukrainie, Turcji
i krajach Ameryki Południowej (Brazylia, Meksyk). Na dzień 1 lipca 2017 r. zaplanowano wprowadzenie w Hiszpanii centralnej bazy faktur, w której firmy wystawiające
i otrzymujące faktury będą zobowiązane do zarejestrowania ich na portalu organów
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podatkowych wraz z opisem transakcji i wskazaniem okresu płatności [Stankiewicz,
Pasikowski 2017].
Część ekspertów twierdzi, że system CRF będzie bardzo „kosztowny” dla podatników, jak i resortu finansów. Według ich szacunków koszt wprowadzenia jednej faktury
do rejestru może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy. Przy kilkudziesięciu
milionach faktur VAT jakie są wystawiane każdego roku w Polsce to znaczne koszty.
Rejestr przyniesie wymierne zyski w postaci szybszego „wyłowienia” fikcyjnych faktur VAT, których w Polsce nadal przybywa. Tylko w 2016 r. kontrola skarbowa ujawniła
ponad 421,3 tys. fikcyjnych faktur wartych prawie 103,85 mld zł [MF 2013, MF 2015a,
MF 2016b, MF 2017a, Jędrzejewska 2017]. Wyniki organów kontroli skarbowej w latach
2010–2016 w zakresie wykrywalności fikcyjnych faktur przestawia wykres 4.
Wykres 4. Wyniki organów skarbowych w zakresie zapobiegania wyłudzeniom
nienależnych zwrotów w podatku VAT w latach 2010–2016

Źródło: opracowanie własne m.in. na podstawie danych Ministerstwa Finansów, Departamentu Kontroli Skarbowej [MF 2013, MF 2015a, MF 2016b, MF 2017a, Jędrzejewska 2017]

Ideą utworzenia krajowej elektronicznej bazy faktur jest to, aby każdy przedsiębiorca „odnotował” fakt wystawienia faktury w Centralnym Rejestrze Faktur. Przesyłanie dokumentów do Centralnego Rejestru Faktur mogłoby odbywać się na kilka
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sposobów, np. za pośrednictwem systemu finansowo-księgowego użytkowanego
przez podatnika, poprzez aplikację MF lub przy pomocy dedykowanej platformy.
W tym ostatnim przypadku system umożliwi wystawienie faktury, nada jej indywidualny numer fiskalny (UNF) a następnie prześle dokument do odbiorcy i do CRF.
Informacje z wystawionych faktur umożliwiłyby organom skarbowym bieżące monitorowanie realizowanych transakcji i wyłapywanie faktur, które zostały wystawione,
lecz nie zostały opłacone. Dostępność do tej bazy na poziomie centralnym uprawnionym organom pozwoliłoby szybko identyfikować nieuczciwych przedsiębiorców
uczestniczących w obrocie gospodarczym. Uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur
zaplanowano wstępnie na koniec 2017 r., jednak wdrożenie nastąpi dopiero w chwili,
gdy wszyscy podatnicy zaczną składać pliki JPK_VAT [Skarbówka prześwietli wszystkie
faktury 2017], czyli nie wcześniej niż z początkiem 2018 r. Według ostatnich informacji
resortu finansów wynika, że transformacja JPK w kierunku CRF, systemu szybciej zbierającego informacje, jest potrzebna, ale możliwa do wdrożenia dopiero po 1 stycznia 2019
r. W 2018 r. planowana jest adaptacja wszystkich informacji z JPK od mikrofirm, „dopiero
później ewolucyjnie trzeba będzie kierować się w kierunku CRF” [Sobczyk 2017].

Ocena wdrażanych rozwiązań
Pozytywne aspekty wdrażania rozwiązań opartych na nowoczesnych i sprawdzonych narzędziach informatycznych przeważają nad obawami, co do zagrożeń z nich
wynikających. Za koniecznością ich wprowadzania przemawiają choćby pozytywne
efekty w innych krajach w zakresie uszczelniania systemu podatkowego i skutecznej
walki z oszustwami podatkowymi w podatku VAT, których efektem są zwiększone
wpływy do budżetu.
Wśród plusów wprowadzenia narzędzi elektronicznych dla budżetu państwa
i gospodarki należy wymienić przede wszystkim:
·· skuteczniejszą walkę z luką podatkową,
·· szybszą identyfikację prób wyłudzeń w podatku VAT,
·· zmniejszenie szarej strefy,
· · skuteczniejsze śledzenie zdarzeń gospodarczych, jako łańcucha powiązań: producent  dostawca/pośrednik (importer/eksporter)  odbiorca (kolejny/końcowy),
·· zwiększenie wiedzy o podatnikach na podstawie informacji przekazywanych
w plikach JPK,
·· szybszą identyfikację sprawców wyłudzeń, w tym podmiotów nieuprawnionych
do wystawiania faktur,
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·· narzędzie ułatwiające organom skarbowych selekcję podmiotów do kontroli,
·· możliwość prowadzenia kontroli (w tym krzyżowych) on-line,
·· poprawienie ściągalności należności, a tym samym zwiększenie wpływów do budżetu.
Natomiast wśród pozytywnych aspektów związanych z wprowadzaniem narzędzi elektronicznych po stronie przedsiębiorców wymienić należy:
·· sprzyjanie naturalnej eliminacji z rynku nierzetelnych i nieuczciwych przedsiębiorców i wzmocnienie konkurencyjności rzetelnych przedsiębiorców,
·· eliminację nieuczciwej konkurencji działającej w szarej strefie,
·· zwiększenie jakości usług księgowych,
·· zmniejszenie uciążliwości kontroli prowadzonych u przedsiębiorcy, gdyż kontrole będą bardziej „trafione” co do podmiotu i zakresu,
·· poprawę szybkości rozliczeń podatkowych w związku z przejściem przedsiębiorców na system elektronicznego fakturowania,
·· ograniczenie ilości błędów w deklaracjach,
·· możliwość odliczenia podatku VAT również na podstawie dokumentów, które
mają nadany zarejestrowany w CRF unikatowy numer fiskalny (UNF),
·· zautomatyzowanie obsługi dokumentów w postaci elektronicznej,
·· skrócenie wymiany dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami B2B (e-faktury),
·· ułatwienie zewnętrznym i wewnętrznym audytorom weryfikację dokumentacji firmowej.
Należy wskazać także bariery i ryzyko związane z wdrażaniem narzędzi elektronicznych, czyli:
·· niedostosowanie przepisów podatkowych i okołopodatkowych upoważniających do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych elektronicznych
przekazywanych przez podatników – dotyczy to podmiotów działających na zlecenie instytucji rządowych,
·· stałe nakłady na IT związane z postępem technicznym oraz ilością przetwarzanych i gromadzonych informacji, bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej itp.,
·· konieczność stałego aktualizowania aplikacji służących do rejestracji dokumentów, ich przesyłania do baz centralnych itp.,
·· tworzenie zabezpieczeń mających zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystaniu e-informacji w innym celu,
·· konieczność wystąpienia o bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym,
·· konieczność tworzenia nowych narzędzi informatycznych, m.in. do efektywnej
i ukierunkowanej analizy danych przekazywanych przez przedsiębiorców,
·· konieczność wprowadzenia miesięcznego rozliczania podatku VAT przez podatników.
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Według danych Ministerstwa Finansów za okres 12 miesięcy funkcjonowania obowiązku sporządzania i przesyłania JPK, ewidencje VAT w formacie JPK składa już 107 tys.
przedsiębiorstw, a do 25 lutego 2018 r. dane o zakupach i sprzedaży za miesiąc styczeń
2018 r., powinno złożyć dodatkowo ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców [Wojtasik 2017].
Statystyki resortu finansów w zakresie przekazywanych struktur plików JPK
[Frankowski, Stankiewicz 2017] wskazują, iż:
·· całkowita liczba plików JPK_FA przekazanych na bramkę MF (do dnia 1 sierpnia
2017 r.) wyniosła 4 323 pliki;
·· na 222 przypadki żądania przez organy podatkowe podatnicy przekazali pliki
JPK_FA w 193 przypadkach (stan na dzień 28 lipca 2017 r.). W 148 przypadkach
organy żądały danych w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi,
a w 73 – dotyczyły one kontroli podatkowych;
·· łączna liczba plików JPK_KR przekazanych na bramkę MF wyniosła 2 576 plików;
·· na 31 przypadków żądania przez organy podatkowe podatnicy przekazali pliki
JPK_KR w 24 przypadkach. W 18 przypadkach organy żądały danych w związku
z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, a w 7 – dotyczyły one kontroli podatkowych;
·· łączna liczba plików JPK_WB przekazanych na bramkę MF wyniosła 2 937 plików;
·· na 13 przypadków żądania przez organy podatkowe podatnicy przekazali pliki
JPK_WB w 4 przypadkach. W 11 przypadkach organy żądały danych w związku
z prowadzonymi kontrolami podatkowymi;
·· łączna liczba plików JPK_MAG przekazanych na serwery MF wyniosła 62 pliki;
·· na 11 przypadków żądania przez organy podatkowe podatnicy przekazali pliki
JPK_MAG w 4 przypadkach. W 9 przypadkach organy żądały danych w związku
z prowadzonymi kontrolami podatkowymi.
Z opinii doradców podatkowych firmy Deloitte wynika, że dane udostępnione
przez Ministerstwo Finansów dotyczące żądania przygotowania plików JPK w ramach przeprowadzanych kontroli oraz postępowań podatkowych nie jest jeszcze narzędziem w pełni wykorzystywanym do przeciwdziałania luce podatkowej
i uszczelnienia systemu VAT. Jednak nie powinno to prowadzić do błędnego wniosku, że taki stan się utrzyma – wraz z dalszym rozwojem narzędzi analitycznych po
stronie Ministerstwa, w niedalekiej przyszłości, należy się spodziewać istotnego
zwiększenia skali kontroli i czynności sprawdzających z wykorzystaniem plików JPK.
Doradcy twierdzą, ze rok podatkowy zdecydowanej większości przedsiębiorców pokrywa się z rokiem kalendarzowym – należy zatem oczekiwać wzmożenia kontroli
z wykorzystaniem m.in. struktury JPK_KR dopiero w odniesieniu do danych za 2017
rok. [Frankowski, Stankiewicz 2017].
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Ministerstwo Finansów prowadzi weryfikację informacji zawartych w JPK_VAT
przy wykorzystaniu elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK. Weryfikacja wykazała niezgodności w części plików przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej polegające na rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach
złożonych za tożsamy okres, rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez
kontrahentów w plikach JPK_VAT oraz przypadkach uwzględniania w plikach JPK
zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług. Z danych zamieszczonych na stronie
jednej z firm doradczych (Grant Thornton) wskazano, że w okresie od 1 lipca 2016 r.
do 30 kwietnia 2017 r. urzędy skarbowe i celno-skarbowe [Samborska 2017, s. 15–16]:
·· przeprowadziły i zakończyły 7 530 czynności sprawdzających z wykorzystaniem
JPK, a w toku pozostawało jeszcze 3 458 czynności sprawdzających;
·· w ramach czynności sprawdzających organy skarbowe wystąpiły z żądaniem danych w trybie art. 193a Ordynacji podatkowej w 310 przypadkach, a 105 podmiotów przekazało je fakultatywnie.
Ponadto w wyniku analizy plików JPK administracja skarbowa zidentyfikowała
przypadki m.in. [Samborska 2017, s. 17–23]:
·· rozbieżności pomiędzy kwotami wykazanymi przez podatników w przesłanych
plikach JPK_VAT, a w deklaracjach za ten sam okres. Raporty rozbieżności w ww.
zakresie wskazały prawdopodobieństwo wykazania błędu w 3 993 plikach za luty
i 3 506 plikach za marzec 2017 r.;
·· rozbieżności co do zgodności kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów
w JPK_VAT. Raporty rozbieżności w ww. zakresie wskazały prawdopodobieństwo
wykazania błędu w 29 720 plikach za luty i 7 295 plikach za marzec 2017 r.;
·· wykazania w przesłanych JPK_VAT faktur wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika VAT. Raporty zawierały informacje
o błędach w powyższym zakresie w 11 592 plikach za luty i 13 806 plikach za marzec 2017 r.
Podatnikom, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki niezgodności, Ministerstwo Finansów przesłało drogą e-mailową lub przez SMS pisma informacyjne z prośbą
o dokonanie sprawdzenia składanych plików JPK_VAT oraz, w przypadku stwierdzenia
błędów lub omyłek, skorygowania złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.
Tylko w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2017 r. wykreślono z rejestru czynnych
podatników VAT ponad 55 tys. podmiotów. Do dnia 14 lipca 2017 r. wykreślono już
ok. 65 tys. podmiotów [Samborska 2017, s. 26]. Na skutek stwierdzenia braku statusu
czynnego podatnika VAT kontrahenci tracą prawo do odliczania podatku naliczonego. Z rejestru VAT z urzędu są wykreślani fikcyjni podatnicy oraz ci, którzy zawieszą
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działalność lub brakuje z nimi kontaktu. Analiza danych z JPK powinna zapobiegać
wprowadzaniu do obrotu gospodarczego „fikcyjnych” faktur.

Podsumowanie
Polska administracja skarbowa musi wdrażać nowoczesne narzędzia informatyczne,
które będą ją skutecznie wspomagać w zwalczaniu oszustw podatkowych i ograniczać szarą strefę. Przyjęte w tym zakresie kierunki działań są zgodne z ogólną strategią nowoczesnej i efektywnej administracji podatkowej promowaną w krajach europejskich i przez międzynarodowe organizacje gospodarcze (OECD).
Aby mówić o poprawie skuteczności i efektywności administracji należy wdrażać
jak najwięcej nowoczesnych i już sprawdzonych rozwiązań w zakresie IT. Polska jest
dopiero na początku drogi do usprawniania organów, które maja zabezpieczyć stałość dochodów podatkowych. Pierwsze wyniki są już widoczne, lecz oczekiwania co
do przyszłych efektów finansowych są ogromne.
Podejmowane działania mogą być odbierane przez przedsiębiorców jako generujące dodatkowe obciążenia, ale w dłuższej perspektywie mają na celu zabezpieczenie ich przed nieuczciwą konkurencją.
Tylko kompleksowe rozwiązania IT i wspierające je rozwiązania prawne pozwolą
skutecznie eliminować oszustów podatkowych z rynku i poprawić postrzeganie administracji skarbowej w oczach przedsiębiorców jako nowoczesnej i bardziej przyjaznej.
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Restrukturyzacja finansowa przez przekształcenie
formy organizacyjno-prawnej SP ZOZ a poziom
zadłużenia sektora ochrony zdrowia
Financial Restructuring through Organizational and Legal
Transformation of SPZOZ and the Level of Debt in the Sector
of Health Protection
Abstract: One of the most important elements of social and economic life is health
along with its proper protection. The responsibility for organizing the healthcare system
lies with the state authorities.
Polish health care system over the years has undergone transformation which was the result
of intervention by governmental authorities in order to cope with the current problems.
Dynamically implemented changes in the functioning of health care negatively affected the
entities participating in the system which manifests in an annual increase of total liabilities.
The aim of the following article is to verify the effect of the impact of transformations of
organizational and legal forms of medical entities from 2004 to 2016 on the state of public
health liabilities. For the purposes of this article the following hypothesis was made: The
application of transformations of organizational and legal form of SP ZOZ in 2004-2016 in
order to improve the financial situation of medical entities fulfilled its role in short-term
optimization of their debt in the voivodships which most often used statutory mechanisms. The analysis confirmed the hypothesis that in voivodships where the organizational and legal form of SP ZOZ was transformed into commercial law companies, the sum of
public liabilities of the health sector in these voivodships was optimized.
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Wstęp
W każdym kraju za organizację systemu ochrony zdrowia odpowiada władza centralna,
a system ten bazuje na podatkach wpływających do budżetu państwa bądź samorządu
lub na ubezpieczeniach zdrowotnych opierających się na składkach od obywateli, które są rozdysponowywane na odpowiednie zadania [Owsiak 1999, s. 143].
Na przestrzeni lat system ochrony zdrowia w Polsce ulegał dynamicznym zmianom wynikającym z konieczności dostosowania gospodarki wolnorynkowej do obowiązujących realiów oraz do zaspokojenia rosnących potrzeb społeczeństwa [Nęcki
i Kęsy red. 2013, s. 23]. Obecnie system ten funkcjonuje w oparciu o konstytucyjny
obowiązek zapewnienia obywatelom dostępu do niego [Dz.U. z 1997 r. 78.483, art. 68
ust. 2]. Polski system ochrony zdrowia funkcjonuje na bazie modelu ubezpieczeniowego [Hady, Leśniowska 2011, s. 100], a jego zasady reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz. U. z 2016 r. poz. 1793]. Za zarządzanie środkami finansowymi pozyskanymi
w wyniku pobrania składek ubezpieczeniowych od ubezpieczonych obywateli odpowiada NFZ1 [Dz. U. z 2016 r. poz. 1793]. Podmioty uczestniczące w funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia działały w oparciu o Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej [Dz. U. Nr 91, poz. 408], a od 2011 roku o Ustawę z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2016 r. poz. 1638].
W latach 2004 do 2016 ustawodawca wykonał dwa działania, których ideą było
usprawnienie funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia poprzez przekształcenia formy organizacyjno-prawnej SP ZOZ-ów. Formalnie działania te przyjęły formę:
1. Uchwały Nr 58 /2009 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” tzw. Plan B;
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2016 r.
poz. 1638] tzw. Komercjalizacja.
Z dniem 10 czerwca 2016 roku wprowadzono Ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 960]. Ustawa wprowadziła ograniczenia procesu komercjalizacji publicznego systemu ochrony zdrowia
poprzez zmianę zasad przekształceń formy organizacyjno-prawnej SP ZOZ-ów, gdy
te generują ujemny wynik finansowy (po dodaniu wartości amortyzacji). Dodatkowo
w sytuacji dokonania przekształcenia formy organizacyjno-prawnej narzucony został
obowiązek posiadania przynajmniej 51% udziałów/akcji spółki prawa handlowego
1
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przez jej podmiot tworzący. Zważywszy na powyższe zmiany legislacyjne w celu
weryfikacji wpływu przekształceń formy organizacyjno-prawnej podmiotów leczniczych z SP ZOZ2 w spółki prawa handlowego w latach 2004 do 2016 na wysokość
zobowiązań sektora ochrony zdrowia przeanalizowano poziom zadłużenia sektora
w analizowanym okresie. Dla potrzeb artykułu postawiono następującą hipotezę: Zastosowanie przekształceń formy organizacyjno-prawnej SP ZOZ-ów w latach
2004–2016 w celu poprawy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych spełniło
swoją rolę w optymalizacji ich zadłużenia w województwach korzystających z ustawowych mechanizmów.

System ochrony zdrowia w Polsce
Filarem polskiego systemu ochrony zdrowia bazującego w większości na modelu
ubezpieczeniowym3, którego koordynacją i finansowaniem zajmuje się NFZ są podmioty lecznicze [Korporowicz red. 2012, ss. 196–197]. Definicję podmiotów leczniczych w systemie ochrony zdrowia reguluje art. 4 Ustawy o działalności leczniczej
[Dz. U. z 2016 r. poz. 1638], która dopuszcza możliwość prowadzenia działalności
leczniczej przez podmiot będący spółką prawa handlowego w rozumieniu Ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U. z 2015 r. poz. 584].
Realizować zadania w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce mogą
więc zarówno podmioty publiczne funkcjonujące w formie SP ZOZ, instytutów badawczych, jednostek budżetowych, jednostek wojskowych, jak również niepubliczne przyjmujące formę przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych [Dz. U. z 2016 r. poz. 1578]. Zgodnie z ustawą wszystkie
podmioty lecznicze mają obowiązek widnieć w Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą (RPWDL). Do rejestru zgłoszonych jest 1 279 podmiotów leczniczych4, natomiast kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego posiada 1 068
podmiotów. Ograniczając tę liczbę do podmiotów świadczących usługi w zakresie
lecznictwa szpitalnego w trybie hospitalizacji wg danych CZIOZ, uzyskano wynik 934
na dzień 31.12.2015 roku [CZIOZ 2016].
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowia
Finansowaniem poza modelem ubezpieczeniowym bezpośrednio z budżetu państwa za pośrednictwem
Ministerstwa Zdrowia lub samorządów terytorialnych objęte są m.in. profilaktyczne programy zdrowotne,
zwalczanie narkomanii, alkoholizmu czy też AIDS.
4
W tym: Szpitale (sanatoria, szpitale psychiatryczne, szpitale rehabilitacyjne), Jednostki szpitalne świadczące usługi w trybie planowym lub jednodniowym, Stacje dializ, Jednostki badawczo-rozwojowe, Jednostki specjalne (na przykład Służby Więziennej).
2
3
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Podmioty lecznicze realizują świadczenia medyczne na rzecz NFZ w wyniku kontraktów na ich realizację, zawartych w wyniku postępowania konkursowego lub rokowań [Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, art. 139].

Przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego
Wprowadzone wcześniej mechanizmy restrukturyzacji finansowej podmiotów
leczniczych w formie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Dz. U. Nr 78, poz. 684] nie
przyniosły oczekiwanych efektów, przejawiających się usprawnieniem systemu
ochrony zdrowia, a jedynie przyczyniły się do konwersji zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe [Sieńko 2006, s. 116]. W wyniku kolejnych problemów dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz weta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tzw. „pakietu ustaw zdrowotnych” w 2009
roku wprowadzono w formie Uchwały Rady Ministrów (Uchwała Nr 58/2009) z dnia
27 kwietnia 2009 r. program wieloletni pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” (tzw. Plan B)
na lata 2009 do 2011 [Zabelski 2012, s. 58]5.
Plan B zakładał dokonanie likwidacji SP ZOZ-ów przez podmioty tworzące
(w głównej mierze JST6), a w ich miejsce powołanie spółek prawa handlowego.
Jako argumentację podaje się zalety wynikające z funkcjonowania podmiotu
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 września 2000 roku kodeks
spółek handlowych [Dz. U. z 2016 r. poz. 1578].
Czynnikiem motywującym samorządy terytorialne do przystąpienia do
rządowego programu miał być zapis punktu 7 w programie, mówiący o możliwości uzyskania dotacji na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ-ie
wynikających z:
1. Zobowiązań publicznoprawnych według stanu na dzień zakończenia likwidacji, jednak nie większej niż kwota zobowiązań znana na dzień 31 grudnia 2008 r.;
2. Zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów
bankowych na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej [Dz. U. Nr 78, poz. 684];

Ustawa z dnia 6 listopada 2008, nieopublikowana, [online] http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/
ustawy/294_u.htm, dostęp: 24.06.2017.
6
Jednostki Samorządu Terytorialnego
5
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3. wartości umorzonych w wyniku ugody, o której mowa w ust. 8 pkt 1 lit. e,

kwoty głównej i odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych;
4. podatku od towarów i usług uiszczonego od wniesionego przez jednostkę
samorządu terytorialnego raportu do utworzonej spółki kapitałowej mającej
pełnić funkcje po zlikwidowanym SP ZOZ.
Odpowiedzialność za realizację programu powierzona została Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, decyzję o przystąpieniu samorządu do programu podejmował
wojewoda właściwy dla siedziby samorządu, natomiast ocenę realności realizacji biznesplanów przygotowanych przez JST dokonywały NFZ i BGK7 [Szetela, Lichwa, Korniejenko 2011, s. 56]. Na realizację programu przeznaczono kwotę 1 381 mln zł, natomiast
zakładano, iż w wyniku realizacji planu nastąpi spadek zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę ok. 2 900 mln zł [Milewska 2014, s. 166].
W trakcie obowiązywania programu udział wzięło 62 JST, które przeprowadziły
zmiany organizacyjno-prawne w 80 SP ZOZ. Z tej liczby 54 SP ZOZ przekształcono
w spółki kapitałowe prowadzące działalność leczniczą, a pozostałe 26 zlikwidowano.
Z przeznaczonej na realizację programu kwoty 1 381 mln zł wydano ok. 755 mln zł
[Ministerstwo Zdrowia 2012].
Zważywszy na fakt wprowadzenia Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2016 r. poz. 1638] – w skrócie UDL, zastępującej Ustawę z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej [Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89] rządowy program nie był prowadzony do końca założonego czasu jego obowiązywania [Golinowska, Soward, Tambor, Dubas, Jurkiewicz-Świętek, Kocot, Seweryn, Evetovits 2011,
s. 65]. Główne założenia Planu B zostały wprowadzone w UDL. Zgodnie z uzasadnieniem wspominana ustawa posiadała szereg udogodnień, jakich nie posiadał Plan B
[Druk Sejmowy nr 3489, 2011, s. 33].
Kluczowym elementem usprawniającym mechanizm przekształceń formy prawnej
podmiotów leczniczych było wprowadzenie zapisów regulujących płynne przekształcenie SP ZOZ- u w spółkę prawa handlowego, gdzie w odróżnieniu od Planu B należało najpierw SP ZOZ poddać likwidacji [Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, art. 68–82]. Jeszcze
istotniejszym elementem było rozszerzenie szeregu dotacji, o jakie podmiot tworzący mógł się ubiegać w wyniku przeprowadzenia procedury przekształcenia SP ZOZ-u
w spółkę prawa handlowego [Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, art. 196].
Dodatkowo UDL wprowadza wcześniej niespotykany element nadzorczy, mający
na celu mobilizację podmiotu leczniczego do bilansowania bieżącej działalności. Art. 59
nakłada na podmiot tworzący ustawowy obowiązek pokrywania wygenerowanej
7
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przez podmiot leczniczy straty, pod warunkiem, iż ta strata będzie dalej ujemna po
dodaniu osiągniętego przez jednostkę kosztu amortyzacji w okresie 3 miesięcy od
dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. W sytuacji niepokrycia tej straty podmiot tworzący miał obowiązek podjąć uchwałę o likwidacji lub
przekształceniu w spółkę prawa handlowego SP ZOZ-u8.
W ramach UDL określono maksymalną kwotę przeznaczoną na dotacje i środki finansowe w budżecie państwa w kwocie 1 400 mln zł [Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, art. 203],
natomiast wnioski o uzyskanie wsparcia w procesie przekształcenia SP ZOZ- u składać
można było do dnia 31.12.2013 roku [Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, art. 198 ust 3].
Wspomniane rozwiązania systemowe skupiały się tylko na korzyściach, jakie
wiązały się z funkcjonowaniem w sektorze ochrony zdrowia podmiotu leczniczego
w formie spółki prawa handlowego, zamiast „przestarzałej” formy SP ZOZ. Występował natomiast brak informacji o znaczących różnicach pomiędzy tymi formami oraz
konsekwencjach przekształcenia SP ZOZ‑ u w spółkę prawa handlowego.
Poniższa tabela prezentuje kluczowe różnice w obydwu formach prawnych, w jakich może funkcjonować podmiot leczniczy.
Tabela 1. Różnice pomiędzy SP ZOZ a spółką prawa handlowego
Wyszczególnienie
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Spółka prawa handlowego
Kodeks spółek handlowych
oraz pomocniczo – Ustawa
o działalności leczniczej
Zgromadzenie wspólników/
akcjonariuszy, rada
nadzorcza, komisja rewizyjna,
zarząd

Regulacje prawne dotyczące
działalności podmiotu

Ustawa o działalności
leczniczej

Struktura organów
zarządzających

Kierownik/Dyrektor, rada
społeczna

Uprawnienia do świadczenia
odpłatnych usług
zdrowotnych

Ograniczone możliwości
pobierania opłat od
pacjentów za usługi
zdrowotne

Większa możliwość
świadczenia odpłatnych
usług zdrowotnych

Odpowiedzialność ponosi
podmiot tworzący (również
za jego zobowiązania)

Odpowiedzialność
ograniczona do
wysokości kapitału
(wspólnicy/akcjonariusze
nie odpowiadają za
zobowiązania spółki)

Odpowiedzialność za wyniki
działalności i zobowiązania
podmiotu leczniczego

8

SP ZOZ

Przepisy te zostały zniesione w wyniku nowelizacji UDL w 2016 roku.
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Wyszczególnienie
Zdolność upadłościowa

SP ZOZ
Nie podlega prawu
upadłościowemu

Gwarancje zapewnienia
dostępności do świadczeń
zdrowotnych pacjentom

Pełne zabezpieczenie, brak
prawa upadłościowego

Nadzór i kontrola

Podmiot tworzący, organ
rejestrowy (wojewoda),
minister zdrowia

Spółka prawa handlowego
Podlega prawu
upadłościowemu
Brak gwarancji, posiada
prawo upadłościowe,
z którego może skorzystać
każdy kontrahent podmiotu
leczniczego
Rada nadzorcza, komisja
rewizyjna, walne
zgromadzenie

Źródło: opracowanie na podstawie: Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe a efektywność gospodarowania zasobami opieki zdrowotnej [Hass-Symotiuk 2013, s. 60],

Najbardziej kontrowersyjny element dotyczy posiadania prawa upadłościowego
przez podmiot leczniczy działający w formie spółki prawa handlowego w odróżnieniu od podmiotu leczniczego działającego w formie SP ZOZ, który posiada ustawowe
wyłączenie z prawa upadłościowego [Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 art. 6]. Posiadanie
powyższego prawa przez podmiot leczniczy teoretycznie naraża obszar terytorialny
jego oddziaływania na pozbawienie go gwarancji dostępności świadczeń zdrowotnych bez obowiązku ich zapewnienia przez inny podmiot.
Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia na oficjalnej stronie internetowej wynika, iż w ramach przeznaczonej kwoty wydatkowano 269,2 mln zł
do dnia 31.12.2013 roku, natomiast wg. listy podmiotów, którym przyznana została
dotacja, wydatkowano kwotę 271,25 mln zł. Z tej formy wsparcia skorzystały 23 podmioty tworzące dla 34 SP ZOZ-ów przekształconych w tym okresie w spółki prawa
handlowego [Ministerstwo Zdrowia 2014].
Oczekiwanym efektem zmiany formy prawnej miały być zmiany funkcjonowania
podmiotów leczniczych i skorelowane z nimi zmniejszenie zadłużenia publicznego
systemu ochrony zdrowia.
W celu prezentacji kształtowania zadłużenia publicznego sektora ochrony
zdrowia na poniższym wykresie zaprezentowano w ujęciu rocznym zobowiązania
wymagalne oraz zobowiązania ogółem w latach 2004 do 2016 (wg. stanu na dzień
12.06.2017), czyli w okresie przed wprowadzeniem Planu B i UDL oraz w okresie po
zakończeniu możliwości uzyskania dotacji na spłaty zobowiązań.
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Wykres 1. Zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania ogółem publicznego sektora
ochrony zdrowia w latach 2004 do 2016 ( w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz, dostęp: 12.06.2017.

Na powyższym wykresie zaznaczono 3 istotne punkty, których głównym ustawowym założeniem było zoptymalizowanie sumy zobowiązań sektora ochrony
zdrowia w Polsce:
1. „Restru.” – czyli Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Dz. U. Nr 78, poz. 684],
mająca na celu udzielać pożyczek podmiotom leczniczym za pośrednictwem
BGK. Pożyczki te docelowo w przypadku spełnienia działań restrukturyzacyjnych umarzane były przez BGK w 70% kwoty głównej [Rezler, Pastusiak, Jasiniak 2017, s. 271];
2. Plan B – czyli opisywany rządowy program przyjęty w formie Uchwały Nr 58 /2009
Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”;
3. UDL – czyli ustawowa kontynuacja Planu B w formie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2016 r. poz. 1638].
W latach 2004 do 2016 zauważalny jest spadek zobowiązań wymagalnych
przy jednoczesnym wzroście sumy zobowiązań ogółem. Największy spadek zobowiązań wymagalnych odnotowano do roku 2009 – czyli okresu obowiązywania Ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
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zdrowotnej [Dz. U. Nr 78, poz. 684]. Od momentu wprowadzenia Planu B oraz UDL
zauważalny jest minimalny spadek sumy zobowiązań wymagalnych. W przypadku
zobowiązań ogółem zauważalny jest wzrost wartości zobowiązań ogółem.
Wprowadzone mechanizmy uzyskiwania dotacji celowych na spłatę zobowiązań odzwierciedlenie powinny znaleźć zarówno w sumie zobowiązań wymagalnych (uzyskanie umorzeń pożyczek, o których była mowa w założeniach Planu B
i UDL), jak również w sumie zobowiązań ogółem (dotacja na spłatę bieżących zobowiązań). Tak jak zaznaczono wcześniej, w ramach Planu B wydatkowano kwotę
755 mln zł, co stanowiło 7,27% zobowiązań ogółem publicznego sektora ochrony
zdrowia w ostatnim roku (2011) obowiązywania programu. Natomiast w ramach
UDL wydatkowano kwotę 269,2 mln zł 9, co stanowiło 2,7% zobowiązań ogółem
publicznego sektora ochrony zdrowia w ostatnim roku (2013) możliwości uzyskania dotacji na spłatę zobowiązań w ramach UDL [Ministerstwo Zdrowia 2014].
Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia, największe zainteresowanie korzyściami płynącymi z wykorzystania Planu B odnotowane
było w dwóch województwach: dolnośląskim i łódzkim (które razem skonsumowały 55% kwoty rozdysponowanej w ramach Planu B) natomiast największą kwotę
dotacji w ramach UDL otrzymały województwa lubuskie i pomorskie (które razem
skonsumowały 61,12% kwoty rozdysponowanej w ramach UDL). Poniższe wykresy
przedstawiają kształtowanie zobowiązań ogółem oraz zobowiązań wymagalnych
w tych czterech województwach w latach 2005 do 2016.

Wykres 2. Zobowiązania ogółem publicznego sektora ochrony zdrowia w la9

271,25 mln zł wg. szczegółowej listy podmiotów, którym przyznana została dotacja.

109

Dawid Mateusz Rezler

tach 2005 do 2016 ( w mln zł) w województwach, które otrzymały największą
kwotę dotacji w ramach Planu B i UDL (podobnie jak na wykresie 1 wskazano
3 punkty wprowadzonych ustawowo mechanizmów optymalizacji zadłużenia
publicznego sektora ochrony zdrowia)

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz, dostęp: 12.06.2017.
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Wykres 3. Zobowiązania wymagalne publicznego sektora ochrony zdrowia w latach 2005 do 2016 ( w mln zł) w województwach, które otrzymały największą kwotę dotacji w ramach Planu B i UDL (podobnie jak na wykresie 1 wskazano 3 punkty
wprowadzonych ustawowo mechanizmów optymalizacji zadłużenia publicznego
sektora ochrony zdrowia)

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz, dostęp: 12.06.2017).

Zarówno w przypadku zobowiązań ogółem, jak i zobowiązań wymagalnych
w prezentowanym okresie, widoczna jest znacząca optymalizacja zadłużenia.
Zaznaczyć jednak należy, że w ramach agregowanych przez Ministerstwo Zdrowia danych o zadłużeniu publicznego sektora ochrony zdrowia nieuwzględniane są
podmioty lecznicze funkcjonujące w formie spółek prawa handlowego (zarówno
podmioty prywatne, jak i spółki, gdzie większościowym udziałowcem/akcjonariuszem jest podmiot publiczny np. JST).
Podmioty prawa handlowego w porównaniu do SP ZOZ-ów podlegają Ustawie
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz. U. z 2016 r. poz. 1578]
oraz Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze [Dz. U.
z 2016 r. poz. 2171]. Powyższe akty prawne regulują zasady ich funkcjonowania ze
szczególnym uwzględnieniem limitów posiadanego przez nie zadłużenia. W sytuacji, gdy zobowiązania podmiotu prawa handlowego przewyższają jego aktywa
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dłużej niż 24 miesiące występuje podstawa do wszczęcia postępowania upadłościowego takiego podmiotu [Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, Art. 11. Ust. 5]. Przekształcenie SP ZOZ- u w spółkę prawa handlowego obliguje zarząd i właściciela do większego niż w przypadku SP ZOZ- u nadzoru nad podległą spółką. Ponadto w przypadku
ciągłego procesu zadłużania się zarząd i właściciel zobowiązani są niezwłocznie
zwołać zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Wnioski
Przekształcenia formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego funkcjonującego jako SP ZOZ w spółkę prawa handlowego przy wykorzystaniu ustawowych
mechanizmów restrukturyzacji zadłużenia, przyniosło oczekiwane efekty w formie doraźnego zmniejszenia zobowiązań wśród przekształconych podmiotów.
Skala przekształceń form organizacyjno-prawnych nie była tak duża, aby wykorzystać wszystkie zaplanowane w budżecie na ten cel środki finansowe, czyli
w przypadku Planu B wydatkowano 54,7 % kwoty przeznaczonej na realizację
i w przypadku UDL wydatkowano 19,3% kwoty przeznaczonej na realizację. Było
to bezpośrednim powodem niezauważalnej optymalizacji zadłużenia całego
publicznego sektora ochrony zdrowia. Obydwa ustawowe mechanizmy zakładały wsparcie wyłącznie dla tych podmiotów, które zdecydują się funkcjonować
w formie spółki prawa handlowego, a co za tym idzie, w długim okresie wezmą
pełną odpowiedzialność za sytuację finansową tejże spółki. Odpowiedzialność,
o której mowa, zdefiniowana jest w zapisach Ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych [Dz. U. z 2016 r. poz. 1578] oraz Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze [Dz. U. z 2016 r. poz. 2171] i w myśl
powyższych aktów prawnych podmioty lecznicze działające w formie spółek prawa handlowego nie są prawnie chronione od zdolności upadłościowej tak jak
SP ZOZ-y [Karkowski 2014, s. 149].
Zgodnie z wynikami kontroli przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006–2010, przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, sama
zmiana formy organizacyjno-prawnej, czyli tzw. komercjalizacja SP ZOZ- u i przekształcenie w spółkę kapitałową, nie daje gwarancji tego, że działalność nowego
podmiotu nie będzie generować strat, a pacjenci uzyskają istotną poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Przekształcenie w spółkę z pewnością może przyczynić się do poprawy zarządzania placówką, ale nie zastąpi konsekwentnej restrukturyzacji podmiotu. Ponadto NIK sformułował wniosek, którego
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adresatem są organy założycielskie SP ZOZ-ów, aby w przypadku dokonywania
przekształceń dozwolonych przez UDL zapewniły odpowiedni nadzór nad procesem restrukturyzacji podmiotów leczniczych, które będą działać w formie spółek
kapitałowych oraz aby przeciwdziałały ograniczaniu zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez jednostki [NIK 2011, s. 9].
Próba oceny wpływu przekształceń formy organizacyjno-prawnej podmiotów
leczniczych w latach 2004 do 2016 na stan zobowiązań publicznego sektora ochrony
zdrowia, która stanowiła cel artykułu, potwierdziła postawioną hipotezę.
Należy mieć na uwadze, że przeprowadzona analiza nie uwzględnia czynników
niemierzalnych, mających istotny wpływ na sektor ochrony zdrowia w Polsce. Wśród
takich czynników wymienić należy m.in.:
1. coroczny wzrost świadomości ludzkiej spowodowanej m.in. większym oddziaływaniem masmediów przejawiających się np. promowaniem zdrowego stylu życia (jednocześnie długiego);
2. wdrażane programy profilaktyczne;
3. skracanie hospitalizacji;
4. wykorzystywanie nowocześniejszych technik leczenia;
5. wzrost nakładów finansowych na ochronę zdrowia.
W ramach dalszych badań nad efektywnością polskiego systemu ochrony zdrowia warto będzie zbadać zależności pomiędzy powyższymi czynnikami a poziomem
zadłużenia polskiego systemu ochrony zdrowia.
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Wpływ reformy systemu emerytalnego na wyniki
inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych
w Polsce
The Pension System Reform Impact on Investment
Performance of the Open Pension Funds in Poland
Abstract: Open pension funds (OFE) had been operating in Poland since 1999 in relatively stable legal framework, until 2011-2014 reforms, which changed their situation
dramatically. The changes resulted primarily in significant reduction of resources obtained by OFE from the first pension pillar (ZUS). Shifting 51,5% of assets from OFE to
ZUS and imposing the ban on investing in treasury bonds caused also a diametric change in OFE’s portfolios and the scope of their investment policy. The aim of the study
is to investigate the impact of the reform on the investment performance of OFE. The
analysis covers the period of 2003-2017 and includes the evaluation of OFE’s profitability (mean rates of return), risk (standard deviations of those rates) and investment efficiency (Sharp ratios) related to benchmark (WIG). The study showed, that OFE’s relative
profitability increased after the reform, which was accompanied by the increase of risk,
and the relative efficiency decreased. The change of the performance of Polish open
pension funds after the reform was considered negative.
Key words: pension funds, pension system, retirement system, investment performance,
investment efficiency, Sharp ratio

Wstęp
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) są istotnym elementem obecnego systemu
emerytalnego w Polsce, a jednocześnie znaczącym podmiotem rynku kapitałowego,
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na którym inwestują środki. Warunki funkcjonowania tych funduszy uległy znacznym zmianom w wyniku reform z lat 2011–2014, które poskutkowały zmniejszeniem
środków pozyskiwanych lub już inwestowanych przez OFE. Ponadto dwie reformy,
tj. przekazanie do ZUS posiadanych przez OFE skarbowych papierów wartościowych
i wprowadzenie zakazu dalszego inwestowania w nie, drastycznie wpłynęły także na
zakres możliwej polityki inwestycyjnej. Celem niniejszego badania jest ocena wpływu tej zmiany na wyniki inwestycyjne osiągane przez OFE. Badaniu poddano dochodowość, ryzyko i efektywność inwestycji OFE w okresie 2003–2017 w odniesieniu do
benchmarku (WIG).

Specyfika OFE i znaczenie reform systemu
Przez lata OFE, powołane do istnienia ustawą z 1997 r., funkcjonowały w dość stabilnych
ramach prawnych, choć niekoniecznie w stabilnych warunkach rynkowych (doświadczyły skutków kryzysów z lat 2000/2001 i 2007/2008), choć zaznacza się, że wskutek
konserwatywnej struktury portfeli ucierpiały one wówczas słabiej niż ich zagraniczne
odpowiedniki [Kompa 2014, s. 2107]. Stały się również istotnym podmiotem na polskim rynku kapitałowym (w 2012 r. udział ich inwestycji w akcje w łącznej kapitalizacji
spółek giełdowych przekroczył 12%, wykazując tendencję wzrostową), wywierając nań
efekt stabilizujący [Karpio, Żebrowska-Suchodolska, 2014b, ss. 55–56].
Pierwszą istotną zmianą zasad funkcjonowania OFE było dopiero zmniejszenie
w 2011 r. części składki emerytalnej przekazywanej przez ZUS do OFE z 7,3% do
2,3%. Kolejną serię zmian zapoczątkowano w grudniu 2013 roku, a złożyły się na
nie przede wszystkim:
·· wprowadzenie zakazu inwestowania przez OFE w instrumenty, w których konstrukcji wierzycielem jest (choćby pośrednio) Skarb Państwa albo NBP (w portfelach OFE były to głównie obligacje skarbowe);
·· nałożenie na OFE obowiązku przekazania do ZUS 51,5% aktywów w postaci wymienionych powyżej dłużnych papierów wartościowych (przekazanie to nastąpiło
03.02.2014 r.);
·· wprowadzenie nakazu posiadania min. 75% udziału akcji w portfelu inwestycyjnym w roku 2014 (limit malejący w kolejnych latach);
·· zniesienie obowiązku przynależności do OFE, który zastąpiono prawem wyboru
uczestnictwa w OFE i w ZUS albo tylko w ZUS;
·· wprowadzenie suwaka bezpieczeństwa, polegającego na stopniowym przenoszeniu na subkonto w ZUS zgromadzonych w OFE środków danego uczestnika;
proces ten rozpoczyna się na 10 lat przed przejściem na emeryturę.
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Mimo iż wprowadzono również pewne zmiany uelastyczniające możliwości inwestycyjne OFE (np. dotyczące inwestycji zagranicznych), reforma ta w ogromnym stopniu ograniczyła ich zakres. Szczególne znaczenie ma przeniesienie znacznej części aktywów do ZUS, którego skalę na tle historii OFE prezentuje wykres 1. Wartość aktywów
przekazanych do ZUS (153,2 mld zł) była wyższa niż wynik finansowy netto wypracowany w całej historii i niewiele niższa niż suma przekazanych do OFE składek i odsetek.
Można powiedzieć, że transfer aktywów cofnął OFE do ich punktu startowego.
Wykres 1. Dekompozycja zmiany WAN (wartości aktywów netto) OFE od początku
działalności (1999 r.) do końca marca 2017 r. (dane w mld zł)

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2017, s. 22.

O ile wszystkie wymienione wcześniej elementy reformy systemu OFE spowodowały w mniejszym lub większym stopniu redukcję środków, jakimi one dysponują,
o tyle przedmiotowe przeniesienie aktywów i zakaz inwestowania drastycznie zmieniły, oprócz wielkości portfeli, także ich strukturę, determinując jednocześnie politykę inwestycyjną w przyszłości. Ilustruje to wykres 2.
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Wykres 2. Wielkość (mld zł) i struktura (%) portfeli inwestycyjnych OFE
w latach 2006–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Komisji Nadzoru Finansowego [www.
knf.gov.pl], dostęp 10.08.2017.

W wyniku reformy struktura portfeli OFE uległa diametralnej zmianie: wcześniej
udział instrumentów udziałowych (głównie akcji) nie przekraczał 40% (do 2011 r. był to
jednocześnie ustawowo ustalony limit dla tej klasy aktywów), obecnie zaś udział ten jest
wyższy od 80% (pozostała, mniej ryzykowna część aktywów to głównie depozyty bankowe i obligacje korporacyjne). Taka zmiana proporcji jest odejściem od pierwotnych
założeń utworzenia OFE, które – jak podkreśla M. Bolisęga [2013, s. 21] – kładły nacisk na
bezpieczeństwo powierzonych środków i ograniczenie ryzyka ich inwestowania, nawet
kosztem potencjalnej dochodowości. Tak drastyczna zmiana relacji powinna też, według teorii opisujących mechanizm działania rynków finansowych, mieć istotny wpływ
na osiągane przez OFE stopy zwrotu, a tym bardziej na ryzyko (akcje określa się jako instrumenty bardziej dochodowe, ale i bardziej ryzykowne od instrumentów dłużnych czy
lokat bankowych). Zbadanie efektów tej zmiany jest celem niniejszej pracy.

Wyniki OFE w świetle dotychczasowych badań
Do pierwszych prac dotyczących wyników OFE należy m.in. [Dykto 2006, ss. 223–228],
w której stwierdzono, że w okresie 2000–2005 OFE osiągały generalnie wyższe stopy
zwrotu niż otwarte fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu (o zbliżonej polityce inwestycyjnej), a także wyższe od rentowności papierów dłużnych i niewiele ustępujące
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dochodowości indeksów giełdowych (WIG i WIG20); porównanie tych wyników z hipotetycznym portfelem zbudowanym w 30% z akcji i w 70% z papierów dłużnych również
wypadło na korzyść OFE. W innej pracy [Zimny 2011, ss. 173–194], bazując na porównaniu z wybranymi benchmarkami stwierdzono, że OFE wykazują efektywność zbliżoną do
rynkowej, czyli nie są znacząco lepsze ani gorsze od inwestycji „w rynek”. W jednej z późniejszych prac [Brzęczek, Szczepankiewicz, 2016, ss. 3–15] przedstawiono analizę wyników OFE na tle pracowniczych programów emerytalnych (PPE) oraz ich odpowiedników
zagranicznych. Na podstawie wskaźnika alfa Jensena stwierdzono, że efektywność badanych programów emerytalnych jest znacznie niższa niż efektywność rynku akcji oraz że
OFE są pod tym względem lepsze od PPE.
Regularne badania wyników OFE prowadzą A. Karpio i D. Żebrowska-Suchodolska, używając w nich wskaźników alternatywnych do klasycznego współczynnika
Sharpe’a (głownie jego modyfikacji) i oceniając utworzone z ich użyciem rankingi funduszy. W jednej z tych prac [Karpio, Żebrowska-Suchodolska 2014a, ss. 26–36] autorzy stwierdzili istotne podobieństwo rynków otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
i otwartych funduszy inwestycyjnych (FIO) stabilnego wzrostu, zarówno z punktu widzenia uzyskanych wartości wskaźników, jak i stabilności zbudowanych na ich bazie
rankingów oraz braku długoterminowych liderów, zaznaczając jednocześnie, że najprawdopodobniej podobieństwo to nie utrzyma się, ze względu na wdrażane reformy.
W innej pracy [Karpio, Żebrowska-Suchodolska 2015, ss. 121–133] również analizowano
rankingi funduszy, ale skupiono się na ocenie ich pod względem współczynnika beta,
wyznaczonego dla poszczególnych OFE w odniesieniu do wyników specjalnie skomponowanego portfela. Badanie przyniosło wniosek, że w zdecydowanej większości
przypadków fundusze emerytalne prowadzą bardzo podobną politykę inwestycyjną
(wykazują zbliżone współczynniki beta) i że jest ona pasywna (tzn. polega na podążaniu za rynkiem w podobny sposób), co nie pozwala wskazać liderów rynku. Analogiczne wnioski wysnuto z kolejnego badania [Karpio, Żebrowska-Suchodolska 2016a,
ss. 15–25], w którym wskazano również prawdopodobne powody braku motywacji
zarządców funduszy do starania się o wyniki lepsze niż przeciętne. W następnej pracy [Karpio, Żebrowska-Suchodolska 2016b, ss. 64–72] stwierdzono, że reforma zasad
funkcjonowania OFE z 2013 r. doprowadziła do radykalnej zmiany ich efektywności
inwestycyjnej, przy czym nie wskazano, czy uległa ona poprawie, czy pogorszeniu –
analizowano bowiem jedynie zmiany pozycji rankingowych poszczególnych OFE. Zastrzeżono również, że badanie objęło relatywnie krótki okres.
Wyniki OFE są też regularnie badane przez K. Kompę i współautorów. Jedno z takich badań [Kompa 2014, ss. 2102–2110] przedstawia symulację wyników OFE zakładającą różne proporcje akcji i papierów skarbowych w ich portfelach (od 0% do 100%).
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W konkluzji stwierdzono, że wprowadzenie zakazu inwestycji w obligacje skarbowe
jest nie do zaakceptowania, ponieważ powoduje wzrost ryzyka i spadek efektywności
inwestycji OFE, przez co zmiana tej regulacji jest sprzeczna z interesem ubezpieczonych. W kolejnej pracy [Kompa, Wiśniewski 2015, ss. 245–255] autorzy prezentują w zasadzie te same obliczenia i wnioski. Inne badanie [Kompa, Witkowska 2015, ss. 965–
984] przedstawia rezultaty symulacji dochodowości teoretycznych portfeli złożonych
z akcji, obligacji skarbowych i depozytów bankowych zestawione z rzeczywistymi
stopami zwrotu OFE, a także porównanie przyrostu wartości kapitału w OFE ze stopą
waloryzacji stosowaną przez ZUS. Autorzy stwierdzili, że portfele zdywersyfikowane
generują lepsze stopy zwrotu niż zawierające tylko jeden typ instrumentów finansowych, a ponadto, że tempo pomnażania środków ubezpieczonych przez OFE jest
wyższe od waloryzacji składek w ZUS. Z obu wniosków wyprowadzono konkluzję, że
zakazanie funduszom emerytalnym inwestowania w obligacje skarbowe nie było działaniem zgodnym z interesem ubezpieczonych. W kolejnej pracy [Kompa, Witkowska
2016a, ss. 48–65] autorzy analizowali efektywność inwestycji OFE za pomocą wskaźników Sharpe’a i Treynora, przyjmując za benchmarki teoretyczne portfele o założonych strukturach (odzwierciedlających uchylone i nowowprowadzone regulacje tych
struktur). Analiza wykazała, że wszystkie badane OFE są bardziej efektywne od trzech
takich benchmarków. Przedmiotem kolejnego badania [Kompa, Witkowska 2016b, ss.
117–131] było porównanie wyników inwestycyjnych wybranych OFE z wynikami wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych (FIO) stabilnego wzrostu, uznanych przez
autorów za najbardziej zbliżone pod względem struktury portfela. Wykazało ono
osiągnięcie przez OFE wyników lepszych niż FIO, a także negatywny efekt reformy OFE,
polegający na wzroście ryzyka i spadku efektywności ich inwestycji.
Do najnowszych badań tematu należy raport [Analizy Online S.A. 2017, ss. 2–10],
w którym przedstawiono ocenę efektywności OFE na tle alternatywnych form
oszczędzania, bazując na danych od lutego 2014 r., czyli już po reformie. Stwierdzono, że tempo pomnażania środków przez OFE było lepsze niż w przypadku depozytów bankowych, różnych form funduszy inwestycyjnych, wybranych indeksów
rynku akcji oraz waloryzacji stosowanej przez ZUS.
Przytoczone wyniki badań są cennym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, ale też nastręczają pewnych wątpliwości, w szczególności co do długości okresów poddawanych analizie oraz sposobu ich dzielenia na podokresy i krótsze interwały. Do tego typu wątpliwości zaliczyć można np. celowe rozróżnianie okresów hossy i bessy (o bardzo zróżnicowanej rozpiętości czasowej) czy dzienne pomiary
stóp zwrotu do wyznaczenia średnich. Zastanawiający jest również rozdźwięk między wynikami wskazującymi na pasywne naśladowanie przez OFE portfeli rynkowych
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(„naśladowanie indeksu WIG”) a wykazywaniem przez nie wyższych wskaźników efektywności. Niniejsze badanie zaprojektowano z uwzględnieniem wszystkich tych kwestii. Ponadto wcześniejsze badania efektów reformy były utrudnione przez relatywnie
krótki czas, jaki od niej upłynął (obecnie dostępne są już dłuższe szeregi czasowe).

Hipotezy i metodyka badania
Badaniu poddano trzy następująco sformułowane hipotezy:
Hipoteza 1: Po zmianie regulacji polityki inwestycyjnej OFE z grudnia 2013 r. dochodowość ich inwestycji wzrosła.
Hipoteza 2: Po zmianie regulacji polityki inwestycyjnej OFE z grudnia 2013 r. ryzyko ich inwestycji wzrosło.
Hipoteza 3: Po zmianie regulacji polityki inwestycyjnej OFE z grudnia 2013 r.
efektywność ich inwestycji zmalała.
Przesłanką teoretyczną hipotez 1 i 2 jest to, że w wyniku reformy w portfelach
funduszy emerytalnych gwałtownie wzrosła proporcja akcji (instrumentów wysoko
dochodowych i ryzykownych) do instrumentów bezpiecznych, lecz nisko dochodowych (głównie obligacji). Wartość tak przekonstruowanych portfeli powinna podlegać znacznie większym wahaniom, niż przed reformą, generując jednak (w dłuższym
okresie) stopy zwrotu wyższe, czyli bliższe dochodowości dostępnej na rynku akcji
niż z papierów dłużnych. Co do hipotezy 3, to jej przesłanką teoretyczną było stwierdzenie, iż reforma znacząco ogranicza dostępne możliwości inwestycyjne OFE, a każde ograniczenie powoduje mniejszą dostępność różnych portfeli, które zarządcy
OFE mogliby uznać za najlepsze. Przesłankę tę wzmacniają wnioski z przywołanych
wcześniej badań K. Kompy i współautorów, ale z drugiej strony podważa ją stwierdzenie zbyt pasywnego podejścia zarządców do zarządzania tymi portfelami, sugerowane we wspomnianych publikacjach A. Karpio i D. Żebrowskiej-Suchodolskiej.
W badaniu użyto średnich stóp zwrotu, ich odchyleń standardowych (miara ryzyka inwestycyjnego) oraz wskaźników efektywności Sharpe’a. Do wyznaczenia stóp
zwrotu użyto średniej ważonej wartości jednostek rozrachunkowych wszystkich
OFE, którą uznano za dobrze reprezentującą całą zbiorowość tych funduszy (współczynniki korelacji między tymi wartościami a notowaniami każdego OFE z osobna
wyniosły nie mniej niż 0,996).
Badaniu poddano dane z ostatnich 14 lat w podziale na okresy i podokresy w sposób przedstawiony w tabeli 1. Podstawą przyjęcia takiego układu danych była data
diametralnej zmiany struktury portfeli OFE, uznana za główny czynnik wpływający
na ich wyniki inwestycyjne, tj. 03.02.2014 r. (w dalszej części pracy przyjęto, iż data ta
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dzieli historię OFE na „przed reformą” i „po reformie”). Kierując się klasycznymi zaleceniami [Jajuga, Jajuga, 2001, ss. 94–98], dla pogodzenia odpowiedniej długości interwału wyznaczanych stóp zwrotu z uzyskaniem możliwie licznych szeregów czasowych,
stopy zwrotu wyznaczono jako miesięczne i uzyskano w ten sposób, włącznie z lutym
2014 r., okres 42 miesięcy „po reformie”, podzielny na 3 równe, 14-miesięczne podokresy. Aby uniknąć zniekształcenia wyników badania przez celowy dobór okresów historycznych, stanowiących bazę porównawczą, ustalono je jako okresy i podokresy o takich samych długościach, co „po reformie” (odpowiednio 42 miesiące i 14 miesięcy).
Tabela 1. Rozpiętość okresów przyjętych do badania
Rozpiętość (od – do)

Numer
podokresu

2003.08–2004.09

1a

2004.10–2005.11

1b

2005.12–2007.01

1c

2007.02–2008.03

2a

2008.04–2009.05

2b

2009.06–2010.07

2c

2010.08–2011.09

3a

2011.10–2012.11

3b

2012.12–2014.01

3c

2014.02–2015.03

4a

2015.04–2016.05

4b

2016.06–2017.07

4c

Numer
okresu

Opis

1

2

Okresy „przed
reformą”

3

4

Okres „po reformie”

Źródło: opracowanie własne.

Za benchmark przy porównaniach przyjęto indeks szerokiego rynku akcji
(WIG). Stopę wolną od ryzyka reprezentuje rentowność 10-letnich obligacji skarbowych. Efektywność inwestycyjna badana jest za pomocą wskaźnika Sharpe’a,
często stosowanego do analiz funduszy emerytalnych, np. [Gallo 2008, ss. 25–32,
Kurach, Papla 2014, ss. 71–81, Kompa, Witkowska 2016a, ss. 48–65, Kompa, Witkowska 2016b, ss. 117–131].

Wyniki badania
Wykresy 3 i 4 prezentują wyniki OFE w poszczególnych okresach i podokresach. Nie
można stwierdzić, że po reformie stopy zwrotu są wyższe lub niższe niż przed, bo
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średnie stopy przed reformą wykazują duże zróżnicowanie. Niezasadne wydaje się
arbitralne przyjęcie któregokolwiek okresu lub podokresu za właściwą bazę odniesienia. Średnia stopa zwrotu w okresie 4 jest praktycznie taka sama jak w okresie 3,
ale wyższa niż w okresie 2 i niższa niż w okresie 1, podobnie niejednoznaczne jest
porównywanie różnych podokresów. Nie można zatem stwierdzić, że rentowność
inwestycji OFE (rozumiana wprost) po reformie uległa wzrostowi lub spadkowi.
W przypadku odchylenia standardowego, reprezentującego ryzyko, jego wzrost jest
bardziej widoczny, zarówno w układzie 4-okresowym, jak i w podziale na 12 podokresów (w porównaniu z podokresami „po reformie” odchylenie było wyższe tylko
w podokresie 2b). Natomiast wskaźnik Sharpe’a, podobnie jak średnia stopa zwrotu,
również wykazuje znaczną zmienność, uniemożliwiając uznanie efektywności inwestycyjnej OFE po reformie za wyższą lub niższą niż przed. Nie można bowiem odnosić
wartości wskaźnika wyznaczonych dla okresu 4 (lub podokresów 4a–4c) do jednego,
wybranego okresu wcześniejszego (lub wybranych podokresów).

Wykres 3. Wyniki inwestycyjne OFE w badanych okresach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego [kalkulator.knf.
gov.pl/wjrofe.nsf/webstart?readform, dostęp 11.08.2017], serwisu stooq.pl [www.stooq.pl, dostęp 11.08.2017] oraz OECD [https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm, dostęp
11.08.2017].
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Wykres 4. Wyniki inwestycyjne OFE w badanych podokresach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak dla wykresu 3.

Stwierdzenie niemiarodajności porównywania absolutnych wartości wskaźników
spowodowało, że za konieczne uznano zbadanie względnych wyników OFE, tj. porównanie ich do wyników benchmarku, za który przyjęto indeks WIG. Chodzi o zbadanie, na
ile wyniki OFE w poszczególnych okresach/podokresach różniły się od wyników dla WIG
oraz jak różnica ta zmieniła się po wprowadzeniu reformy. Zmiana tej różnicy to podstawa do stwierdzenia pozytywnego lub negatywnego wpływu reformy na wyniki OFE.
Jak pokazują wykresy 5 i 6, dochodowość OFE w okresach wcześniejszych była zdecydowanie mniejsza, niż dochodowość inwestycji w WIG, przy czym zależność ta miała
charakter symetryczny – w okresach złej koniunktury OFE osiągały bowiem mniej niekorzystne wyniki, niż rynek akcji ogółem; o ile stopa zwrotu OFE w okresie 1 była o ponad
połowę niższa od stopy dla indeksu WIG, o tyle w okresie 2, w którym na WIG-u osiągano straty, OFE wykazywały wynik dodatni. Po reformie stopy zwrotu są zdecydowanie
zbliżone, co oznacza zrównanie potencjalnej dochodowości (i deficytowości) OFE z tą
osiągalną z szerokiego rynku akcji. A ponieważ w długim okresie dochodowość rynku
akcji jest dodatnia, to owo zrównanie należy uznać również za wzrost względnej dochodowości OFE. Warto przy tym zauważyć, że co prawda owo zrównanie średnich stóp
zwrotu widoczne jest już przed reformą (w okresie 3), ale analiza podokresów pozwala stwierdzić, że w znacznym stopniu wynika to z braku skrajnych stóp zwrotu z WIG
w okresie 3; w podokresach 4a, 4b i 4c (zwłaszcza w ostatnim) rozrzut średnich stóp
zwrotu z WIG ponownie wzrasta, a dochodowość OFE pozostaje do nich zbliżona. Dobrze ilustruje to porównanie wyników maksymalnych: w podokresie 1c średnia stopa
zwrotu OFE stanowiła 42% średniej stopy zwrotu z WIG, w podokresie 2c było to 43%,
w podokresie 3b (przy relatywnie niższej stopie zwrotu z WIG) 73%, a w podokresie 4c
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(przy ponownie wysokiej dochodowości WIG) już 82%. Na tej podstawie wniosek, iż
względna dochodowość OFE po reformie wzrosła, uznano za uzasadniony. Tym samym
hipotezę 1 można uznać za zweryfikowaną pozytywnie.

Wykres 5. Średnia stopa zwrotu z portfeli OFE i z indeksu WIG w badanych
okresach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak dla wykresu 3.

Wykres 6. Średnia stopa zwrotu z portfeli OFE i z indeksu WIG w badanych
podokresach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak dla wykresu 3.

W przypadku ryzyka inwestycyjnego OFE (wykresy 7 i 8) wnioski są jednoznaczne: w wyniku reformy jego wzrost jest niezaprzeczalny. Przed reformą wartości odchyleń standardowych stóp zwrotu OFE stanowiły 30%–45% odchyleń dla WIG, zaś
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po reformie jest to ok. 80%. Oznacza to o wiele silniejsze uczestniczenie inwestycji
OFE w ryzyku charakteryzującym cały rynek akcji, czyli – de facto – wzrost ryzyka
inwestycyjnego OFE w wyniku reformy.

Wykres 7. Odchylenie standardowe stóp zwrotu z portfeli OFE i z indeksu WIG
w badanych okresach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak dla wykresu 3.

Wykres 8. Odchylenie standardowe stóp zwrotu z portfeli OFE i z indeksu
WIG w badanych podokresach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak dla wykresu 3.
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Powyższe wnioski wzmacnia wykonane dodatkowo badanie współczynnika beta,
w którym stwierdzono jego wzrost po reformie z poziomu ok. 0,35 do prawie 0,80.
Oznacza to wzrost siły powiązania stóp zwrotu z portfeli OFE ze stopami zwrotu z WIG,
a co za tym idzie – wzrost względnej dochodowości OFE, jak i związanego z nią ryzyka.
Ostatnim elementem badania, uwzględniającym dochodowość i ryzyko we
wzajemnej relacji, jest analiza wpływu reformy na efektywność inwestycyjną OFE,
do pomiaru której użyto tu wskaźnika Sharpe’a. Jak wspomniano przy omawianiu
wykresów 3 i 4, nie można stwierdzić wzrostu lub spadku tego wskaźnika z powodu niemożności obiektywnego wytypowania któregoś (pod)okresu sprzed reformy jako bazowego. Pozostaje porównanie z benchmarkiem, w tym przypadku
WIG; przedstawiają je wykresy 9 i 10. Dane pokazują, że wskaźnik dla OFE przybrał wartości gorsze od wskaźnika dla WIG w okresach 1 i 2 (i w prawie wszystkich
podokresach tych okresów) oraz lepsze w okresach 3 i 4 (a dla interwałów krótszych – w podokresach 1b, 3b, 3c, 4b i 4c). W okresie 4 oba wskaźniki są większe
niż w okresie 3, ale różnica między nimi jest mniejsza, co oznacza zmniejszenie
się „nadwyżki efektywności” OFE ponad efektywność WIG, a to z kolei – spadek
względnej efektywności OFE. Analogiczne wnioski daje porównanie podokresów
4a, 4b i 4c (w których różnice wskaźników są znikome) z trzema podokresami poprzedzającymi; zwłaszcza w okresie 3b widoczna jest znacząca nadwyżka efektywności OFE nad WIG.
Ze względu na bardzo zbliżone wartości wskaźnika Sharpe’a w poszczególnych
okresach i podokresach, dla oceny istotności różnicy między nimi zastosowano
specjalnie w tym celu zaprojektowany test [Pav, 2016]. Uzyskane wyniki nie pozwalają jednoznacznie ocenić istotności różnicy tych wskaźników w okresach 1 i 2
(wartości p-value równe odpowiednio 0,075 i 0,073, czyli blisko zwykle przyjmowanej granicy istotności 0,05), natomiast w okresie 3 wartość wskaźnika Sharpe’a dla
OFE należy uznać za istotnie wyższą od tego wskaźnika dla WIG (p-value wyniosło 0,001), a w okresie 4 – jako różniącą się nieistotnie mało (p-value równe 0,328).
Można więc twierdzić, że w okresie 3 efektywność OFE istotnie przewyższała tę dla
WIG, a w okresie 4 różnica ta zmniejszyła się do wartości nieistotnej statystycznie,
czyli efektywność względna OFE uległa znaczącej obniżce. Analogiczne testy dla
poszczególnych podokresów generalnie potwierdzają tę tezę. Można zatem skonkludować, że efektywność inwestycyjna OFE po reformie obniżyła się, co oznacza
pozytywne zweryfikowanie hipotezy 3.
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Wykres 9. Wskaźnik Sharpe’a dla portfeli OFE i indeksu WIG w badanych okresach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak dla wykresu 3.

Wykres 10. Wskaźnik Sharpe’a dla portfeli OFE i indeksu WIG w badanych
podokresach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak dla wykresu 3.

Warto nadmienić, że ów spadek efektywności poprzedzony był jej wzrostem
w okresie 3 w porównaniu z okresami 1 i 2 (potwierdza to porównanie podokresów okresu 3 z podokresami wcześniejszymi, zwłaszcza 1a i 2a, jak i wspomniane
testy istotności różnicy wskaźników). Oznacza to, że bezpośrednio przed reformą
względna efektywność OFE była wyraźnie lepsza niż dawniej. Pytanie, na ile było to
wynikiem poprawy jakości pracy zarządców OFE (czego efekt zniwelowała następnie reforma, utrudniająca im zadanie) pozostaje jednak otwarte. W tym kontekście
niniejsza praca stanowi przyczynek do dalszych badań.
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Konkluzja
Analizowany w pracy wpływ reformy emerytalnej na wyniki inwestycyjne OFE okazał
się znaczący. Pozytywnie zweryfikowano wszystkie trzy postawione hipotezy, stwierdzając, że po zmianie przepisów dochodowość OFE wzrosła, ale też wzrosło związane
z nią ryzyko, a efektywność uległa obniżeniu. Wpływ reformy na wyniki OFE należy
więc ocenić jako negatywny, bowiem spadek efektywności interpretuje się tak, że
wzrost dochodowości nie był dostateczny, by zrekompensować wzrost ryzyka. Należy ponadto zaznaczyć, że ocena ta dokonana jest tylko z punktu widzenia wyników
inwestycyjnych OFE, a więc z pominięciem szerszego kontekstu reformy, w szczególności dyskusji o tym, czy słuszne było przedłożenie interesu państwa (redukcja
długu publicznego) nad interes poszczególnych obywateli (zmniejszenie „pewności
odzyskania” gromadzonych oszczędności emerytalnych). Niniejsza praca może natomiast być przyczynkiem do szerzej zarysowanych badań, dotyczących efektywności
wszelkich funduszy inwestycyjnych. Pośrednio pozwala ona bowiem potwierdzić
albo przynajmniej uprawdopodobnić tezę, iż narzucanie tym funduszom ograniczeń
co do ich polityki inwestycyjnej skutkuje pogorszeniem się ich wyników.
Podziękowania
Dziękuję Jakubowi Boratyńskiemu za pomoc przy statystycznej ocenie wskaźników
Sharpe’a.
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Świadomość ryzyka wśród użytkowników
bankowości mobilnej
The Risk Awareness Among Mobile Banking Users
Abstract: Currently, the development of new information technologies is growing. Increasingly, such innovative solutions are being used by banks that are able to introduce new
products and services through innovative electronic communications channels. This is connected with the increase in banking risk, which affects the security of banking information
systems and related infringement attempts. The aim of this article is to present the risks associated with the use of mobile banking applications by students of Lublin universities, with
particular regard to the security awareness of this channel of access to banking services.
The theoretical bases were based on the literature of the subject and domestic and foreign
reports on the problems of the mobile banking market. The risk resulting from the numerous risks to which mobile banking users are exposed can be effectively mitigated by the
technical solutions used today and by adherence to the elementary security principles.
Key words: m-banking, risk, security, mobile applications, mobile banking users
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Wstęp
Przełom XX i XXI wieku był okresem dynamicznego rozwoju nowych form gospodarowania, jak również szerokiego wykorzystania technik informacyjno-telekomunikacyjnych. Najczęściej takie techniki były wykorzystywane do prowadzenia pełnych
operacji biznesowych, nazwanych gospodarką elektroniczną. Zmiany te dotyczą
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również banków, które przodują w unowocześnianiu procesów gospodarczych,
poprzez rozwijanie nowych kanałów dostarczania swoich produktów i usług do
klientów. Takie nowoczesne kanały nazywane są bankowością mobilną lub w skrócie m-bankingiem. Pierwsze próby implementacji systemów bankowości mobilnej
opartej na technologii WAP (ang. wireless application protocol) miały miejsce w połowie lat 90. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, który wyznaczył
nowe standardy w dziedzinie aparatów komórkowych, umożliwił świadczenie usług
m-bankingu przez aplikacje mobilne. Zwiększył tym samym popularność korzystania
z tego rodzaju dostępu do usług bankowych [Luzi 2009, s. 17].
Istotą bankowości mobilnej jest umożliwienie użytkownikom zdalnego korzystania
z usług bankowych za pośrednictwem różnego rodzaju urządzeń przenośnych przy zastosowaniu metod komunikacji nie głosowej (np. SMS, przeglądarki internetowe, aplikacje mobilne) [Bolibok, Bolibok-Matras 2014, ss. 7–22; Luo i in. 2010, ss. 222–234]. M-banking jest obecnie najnowocześniejszym podejściem do świadczenia usług bankowych,
który integruje bank z usługami telekomunikacyjnymi [Kuchciak 2012, ss. 469–479].
Celem artykułu jest analiza i ocena ryzyka wśród użytkowników aplikacji bankowości mobilnej związanego z jej wykorzystaniem. Na szczególną uwagę zasługuje
kwestia świadomości związanej z bezpieczeństwem tego kanału dostępu do usług
bankowych. Świadomość dotycząca bankowości mobilnej to wiedza o istnieniu takiej technologii, której użytkownik zdaje sobie również sprawę z istnienia jej zalet
i wad. Taka świadomość związana jest z jej dobrowolnym wykorzystaniem. Uszczegóławiając, świadomość ryzyka bankowości mobilnej jest podstawowym stanem,
w którym użytkownik zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak zagrożenia towarzyszące użytkowaniu aplikacji. Jest także świadomy zjawisk zachodzących na rynku bankowości mobilnej i jest w stanie reagować na nie poprzez stosowanie zabezpieczeń przy nawiązywaniu połączenia z bankiem. Wiedza jako ogół
wiarygodnych informacji na temat luk w zakresie bezpieczeństwa oraz wykorzystywanych na rynku skutecznych systemów zabezpieczeń nie zawsze decyduje o zwiększeniu świadomości ryzyka, szczególnie w sytuacjach kiedy wiedza ta nie znajduje
praktycznego zastosowania [Alsheikh i Bojei 2014, ss. 210–219]. Po przeanalizowaniu
literatury związanej z ryzykiem wykorzystania bankowości mobilnej postawiono hipotezę, że użytkownicy mimo posiadanej wiedzy dotyczącej zagrożeń z nią związanych nie wykorzystują jej w sposób świadomy w celu zmniejszenia ryzyka.
Podstawą niniejszego opracowania były badania pierwotne, przeprowadzone
wśród uczestników studiów stacjonarnych, będących użytkownikami bankowości mobilnej. Badanie zostało przeprowadzone w okresie kwiecień–maj 2017 roku.
Próba dobierana była celowo – uczestnicy musieli posiadać konto w banku oraz
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korzystać z aplikacji bankowości mobilnej. Do zebrania danych pierwotnych wykorzystano metodę zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku – CAWI, czyli
wywiadu przeprowadzonego poprzez wysłanie do respondentów kwestionariusza
ankiety drogą internetową, który mieli wypełnić on-line. Kwestionariusz ankiety
został również przeprowadzony w formie audytoryjnej, która polegała na zebraniu
w określonym miejscu (z dostępem do Internetu) i czasie respondentów objętych
pomiarem. Wpłynęło to na dużo wyższy poziom realizacji oraz pozwoliło uniknąć
trudności związanych z wysyłaniem kwestionariuszy ankiety [Komor i in. 2015, ss.
483–495]. Do analizy zakwalifikowano 203 kwestionariusze ankiet. W analizie zjawisk
posłużono się metodami matematycznymi, a do prezentacji wyników użyto form
graficznych w postaci tabel oraz wykresów. Wyniki badań zostały przedstawione
przy wykorzystaniu wskaźników procentowych.

Rozwój rynku bankowości mobilnej
Według badania pt. Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016, 73% ankietowanych posiada konto osobiste bądź ROR, 6%
jest współwłaścicielem konta, a 21% nie posiada konta osobistego banku. W raporcie przeanalizowano koszty związane z użytkowaniem konta bankowego w Polsce,
z którego wynika, że konto jest bezpłatne lub opłata za jego prowadzenie kształtuje
się od 1 zł do kilkunastu złotych. Zwrócono również uwagę na to, że konto powiązane
jest z użytkowaniem karty debetowej. Z badań tych wynika, że 82% Polaków posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy korzysta z karty debetowej, a 3%
posiada kartę, ale z niej nie korzysta, natomiast 15% takiej karty nie posiada.
T. Koźliński, prezentując wyniki badań dotyczące bankowości mobilnej, zaznacza, że korzysta z niej 73% Polaków. Ciekawym aspektem jest to, że 20% Polaków
nie korzysta z tego rodzaju bankowości i nie zamierza z niej korzystać w przyszłości.
Istotne są tutaj motywacje ankietowanych osób do podjęcia takiej decyzji. Być może
jest to związane z ryzykiem towarzyszącym korzystaniu z usług tego typu bankowości przez kanał internetowy. Istotnym dla rynku bankowości mobilnej jest fakt,
że jedynie 28% osób korzysta z jej usług, ale aż 54% nie wyraża takiej woli. Kolejno
nasuwa się pytanie o doświadczenia i opinie na temat tego kanału dostępu do usług
bankowych. Wyraźnie zauważalny jest niechętny stosunek osób powyżej 59 roku życia – 93% ankietowanych wyraziło swój negatywny stosunek do bankowości mobilnej. Najmniej obaw mają użytkownicy w wieku 18–24 lat, w ich przypadku odsetek
wynosi 26%. Na brak użytkowania bankowości mobilnej mało znaczący wpływ ma
wielkość gospodarstwa domowego oraz dochody.
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Gdy poznajemy szczegółowe wyniki analizowanego raportu z badań, da się zauważyć brak korzystania z płatności aplikacją BLIK u 65% społeczeństwa, większość
osób (75%) zdecydowanie nie korzysta z usług Poczty Polskiej do opłaty rachunków,
np. rachunki za czynsz są opłacane za pośrednictwem bankowości internetowej
(56%). Struktura wydatków w sklepach i za usługi w 2016 r. to 63% płatności gotówką,
33% kartą i 4% przelewem [Koźliński 2017, ss. 2–48].

Bankowość mobilna w kontekście zagrożeń
Bardzo ważnym czynnikiem determinującym rozwój bankowości mobilnej są aspekty bezpieczeństwa. Jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego wraz z postępem
technologicznym telefony komórkowe w coraz większym stopniu upodabniają się
do klasycznego urządzenia komputerowego. Oznacza to, że oprócz różnego rodzaju
korzyści mogą się pojawić także dodatkowe rodzaje ryzyka, jak np. oprogramowanie
złośliwe [Hassa 2013, ss. 39–57].
Cechą bankowości mobilnej jest wykorzystywanie urządzeń przenośnych komunikujących się z systemami teleinformatycznymi banku za pośrednictwem łączności
bezprzewodowej. Niesie to za sobą rozmaite zagrożenia od nielegalnego przechwycenia wrażliwych danych do kradzieży środków finansowych ulokowanych na koncie
bankowym. Zagrożenia wynikające ze zdalnego dostępu do konta to m.in.:
·· klonowanie – kopiowanie tożsamości jednego urządzenia przenośnego na inne,
które umożliwia sprawcy podszycie się pod klienta w celu uzyskania dostępu do
jego rachunków bankowych;
·· przejęcie kontroli – przejęcie przez sprawcę kontroli nad komunikacją pomiędzy
bankiem a klientem przez podszycie się pod jedną ze stron w celu uzyskania dostępu do rachunków bankowych klienta;
·· szkodliwe oprogramowanie – oprogramowanie wprowadzone do systemu informatycznego na urządzeniu przenośnym ofiary, bramce sms lub serwerze banku
dostarczającego usług mobilnych z zamiarem naruszenia poufności, integralności
lub dostępności informacji lub transakcji finansowych;
·· atak wymiany danych w ramach protokołu uwierzytelniającego, w trakcie którego sprawca zajmuje pozycję pomiędzy klientem i weryfikatorem z zamiarem przechwycenia i modyfikacji przesyłanych danych;
·· man in the browser attack – atak wykonywany za pośrednictwem trojana, który
infekuje przeglądarkę internetową. Ten atak jest niebezpieczny ze względu na jego
zdolność ukrywania się przed oprogramowaniem antywirusowym i kradzieży informacji, które użytkownik wpisuje w przeglądarce [Cain 2014, ss. 1–22];
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·· wyłudzanie – podszywanie się przez sprawcę pod bank w celu skłonienia ofiary
do ujawnienia wrażliwych informacji osobistych lub instalacji szkodliwego oprogramowania;
·· przekierowanie – przechwycenie komunikacji między klientem a bankiem przez
zastosowanie fałszywego adresu lub tożsamości elektronicznej, potencjalnie dzięki skutecznemu przeprowadzeniu ataku typu „człowiek pośrodku”;
·· podszywanie się – wysyłanie sieciowych pakietów danych pozorujących pochodzenie z uprawnionego źródła [Bolibok, Bolibok-Matras 2014, ss. 7–22].
Zagrożenia wynikające z użytkowania bankowości mobilnej są niwelowane przez
odpowiednie zabezpieczenia oraz szyfrowanie. Transmisje w sieciach GSM (ang.
Global System for Mobile Communications) są szyfrowane specjalnymi algorytmami
i odpowiednio zabezpieczane sprzętowo. Natomiast dane wymieniane w technologii NFC (ang. Near Field Communications) są szyfrowane przez układ kryptograficzny,
gdzie terminal płatniczy obsługujący połączenia w trybie NFC inicjuje połączenie
i odbiera numeryczny identyfikator telefonu, a następnie przesyła na wyświetlacz
nazwę punktu handlowego i kwotę transakcji, żądając potwierdzenia.

Bezpieczeństwo wykorzystywania aplikacji bankowości
mobilnej
Korzystanie z bankowości internetowej, w tym z aplikacji bankowości mobilnej, jest
szczególnie narażone na ataki zewnętrzne. Bezpieczeństwo związane z wykorzystaniem aplikacji bankowości mobilnej jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od
bezpieczeństwa narzędzia dostępowego, np. telefonu komórkowego. Dlatego bardzo
ważne jest spełnienie minimalnych wymagań związanych z zabezpieczeniem urządzenia mobilnego, a także stosowanie bezpiecznych praktyk [Bucko 2017, ss. 42–52].
Najczęstsze ataki z zewnątrz na aplikację bankowości mobilnej należą do kategorii man-in-the-browser. Przy zainfekowaniu urządzenia mobilnego istnieje bardzo
duże ryzyko kradzieży poświadczeń loginów i haseł dostępowych do bankowości
mobilnej, portali społecznościowych czy poczty. Osoby niepowołane mają dostęp
do wrażliwych danych, mogą mieć dostęp do numeru karty kredytowej czy PIN-ów
lub podmienić dane transakcji. Bezpieczeństwo wykorzystywania aplikacji bankowości mobilnej zależy również od zabezpieczeń wykorzystywanych w urządzeniu
mobilnym. Aby aplikacja mobilna mogła być bezpiecznie użytkowana powinna być
zainstalowana na bezpiecznym urządzeniu, czyli takim, które posiada zainstalowane
dobre oprogramowanie antymalware pozwalające wykryć i usunąć szkodliwe oprogramowanie (malware), np. wirusy, trojany czy moduły reklamowe.
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Urządzenia mobilne z wbudowanym modemem GSM lub posiadające Wifi w momencie połączenia z Internetem są potencjalnym celem ataków z zewnątrz, szczególnie związanych z złośliwym oprogramowaniem czy ze strony hakerów. Dlatego
też tak ważne jest, aby takie urządzenia miały osobistą zaporę sieciową np. przez
instalację zintegrowanego pakietu (antywirus + osobista zapora sieciowa).
Kolejnym zabezpieczeniem przed utratą wrażliwych danych jest instalowanie
oprogramowania pochodzącego tylko z zaufanych źródeł. Oprogramowanie pochodzące z niezaufanych źródeł często pozwala na złamanie zabezpieczeń takiego
urządzenia oraz m.in. kradzież wrażliwych danych z pamięci urządzenia. Należy pamiętać, aby unikać łączenia się z niezabezpieczonymi routerami i otwartymi sieciami
Wifi. Zalecana przez producenta jest aktualizacja oprogramowania w celu usunięcia
błędów i luk w zabezpieczeniach. Użytkownik urządzenia mobilnego powinien na
bieżąco śledzić informacje dotyczące bezpieczeństwa wykorzystywanego przez siebie urządzenia oraz instalować aktualizacje zalecane przez producenta.
Również przechowywanie wrażliwych danych na urządzeniu mobilnym powinno odbywać się przy wykorzystaniu oprogramowania szyfrującego do szyfrowania
baz haseł, plików lub pamięci urządzenia. Stosowanie przedstawionych powyżej
bezpiecznych praktyk związanych z zabezpieczeniem urządzenia mobilnego pozwala zminimalizować zagrożenie związane z atakiem z zewnątrz i przechwyceniem wrażliwych danych.
Banki stosują dodatkowe zabezpieczenia aplikacji bankowości mobilnej. Niektóre aplikacje bankowości mobilnej są niezależne od przeglądarki, co niweluje zagrożenie związane z atakiem man-in-the-middle, w których wykorzystywana jest fałszywa strona internetowa banku lub man-in-the-browser, gdzie atakujący wprowadza
złośliwy kod do przeglądarki internetowej [Komisja Nadzoru Finansowego 2010].
Jedną z bezpiecznych praktyk jest wykorzystywanie aplikacji bankowości mobilnej pobieranych z zaufanych źródeł (np. sklep Google Play). Każdy bank wprowadzając na rynek aplikację bankowości mobilnej wprowadza dodatkowe zabezpieczenia,
które są poddawane ciągłym testom. Do najczęstszych zabezpieczeń wykorzystywanych przez banki w takich aplikacjach należą, m.in.:
·· logowanie przy użyciu identyfikatora i hasła maskowanego;
·· ustanowienie numeru PIN, gdzie rekomendowane przez banki jest ustawienie
innego niż w bankowości internetowej;
·· automatyczne wylogowanie się z aplikacji w przypadku braku aktywności ze
strony użytkownika;
·· możliwość wprowadzenia limitów operacji transakcyjnych;
·· szyfrowanie połączenia z bankiem protokołem SSL;
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·· parowanie urządzenia mobilnego z rachunkiem użytkownika;
·· brak przechowywania numeru PIN w pamięci aplikacji;
·· autoryzacja jednorazowym kodem SMS.
W raporcie PGS Software „Stan bezpieczeństwa mobilnych aplikacji bankowych
w Polsce” przetestowano pod względem zabezpieczeń wybrane aplikacje bankowości mobilnej. Z raportu wynika, że nie wszystkie aplikacje bankowości mobilnej
łączyły się przez szyfrowane połączenie. Występowały między innymi problemy
związane z brakiem szyfrowania komunikacji z bankiem w przypadku przekierowania z aplikacji do dokumentów na serwerze banku. Wykazano również luki w aplikacji bankowości mobilnej dotyczące braku przypisania certyfikatów (tzw. pinningu
certyfikatów), co pozwala atakującemu na swobodne przechwytywanie ruchu oraz
modyfikacji żądania i odpowiedzi. Część analizowanych aplikacji bankowości mobilnej, komunikując się z serwerami banków i podstawiając fałszywy certyfikat HTTPS, pozwala atakującemu na podsłuchiwanie transmisji dodatkowo szyfrowanej lub
opatrywanej podpisem cyfrowym (PGS Software 2016).

Wyniki badań
Badania przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety przeprowadzono w grupie 203
respondentów w wieku 18–35 lat legitymujących się wykształceniem średnim, licencjackim lub inżynierskim oraz magisterskim. Wśród badanych było 65% kobiet oraz
35% mężczyzn. Były to osoby zamieszkujące miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
(39,9%) oraz wieś (36,9%) (tab. 1). Każdy z badanych deklarował posiadanie co najmniej jednego konta w banku działającym na terenie Polski. Blisko 73% respondentów nie była aktywna zawodowo, a wśród osób pracujących 5 ankietowanych prowadziło własną firmę.
Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej (% respondentów)
Wyszczególnienie
Kobieta
Płeć
Mężczyzna

Liczba osób
131
72

Udział %
64,5
35,5

81

39,5

47

22,9

77

37,6

Miasto powyżej
100 tys. mieszkańców
Miejsce zamieszkania

Miasto do 100 tys.
mieszkańców
Wieś

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, N=203.
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W badanej populacji większość osób posiadała konta i korzystała z aplikacji
bankowości mobilnej zarówno banków tradycyjnych (np. PKO BP, Bank Pekao), jak
i internetowych (np. mBank). Wyniki te są porównywalne z raportem PRNews.pl,
dotyczącym bankowości mobilnej za I kw. 2017 r. Według tego raportu największą
liczbę aktywnych użytkowników aplikacji bankowości mobilnej na telefon komórkowy posiadają takie banki jak: mBank, PKO BP, ING Bank i Bank Pekao. Najwięcej
użytkowników korzystających z aplikacji bankowości mobilnej miał bank (rysunek
1) PKO BP (30,4%), następnie mBank (27,1%) i Bank Pekao S.A. (16,9%). Najmniej
w badanej grupie było użytkowników mających aplikację bankowości mobilnej:
Kredyt Bank (0,5%), Bank BPH (1%), Raiffeisen Bank Polska (2,4%) i Credit Agricole
(2,4%). Rozpiętość pomiędzy najmniejszym a największym udziałem użytkowników aplikacji bankowości mobilnej w ogólnej liczbie respondentów wynosi ponad 29%. Tylko w trzech na dwanaście wyróżnionych banków osiągnęło udział
użytkowników aplikacji bankowości mobilnej powyżej średniej wynoszącej 9,4%.
Udział użytkowników aplikacji bankowości mobilnej innych banków w badanej
próbie był niższy od średniej.
Rysunek 1. Procentowy udział klientów aplikacji bankowości mobilnej*

* Udziały procentowe nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zadeklarować posiadanie aplikacji bankowości mobilnej w kilku banków.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, N=203.
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Bardzo ważnym aspektem wpływającym na rozwój bankowości mobilnej są
aspekty związane z bezpieczeństwem. Rozwój technologii urządzeń mobilnych oraz
zwiększone ich wykorzystanie wpływają na to, że coraz częściej urządzenia mobilne pełnią funkcję klasycznego urządzenia komputerowego. Wykorzystywane są
w ciągłym podłączeniu do sieci, co pozwala m.in. na odbieranie i wysyłanie poczty
elektronicznej, przeprowadzanie rozmów nie tylko w formie głosowej, ale tekstowej
i wizualnej, a także dokonywanie operacji finansowych. Wraz z rozwojem urządzeń
mobilnych rośnie także ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności,
np. złośliwe oprogramowania. Według Raportu PRNews.pl, dotyczącego rynku bankowości mobilnej, na koniec I kwartału 2017 r. z bankowości mobilnej korzystało
8,2 mln użytkowników w Polsce. Z raportu wynika także, że tylko połowa z tych użytkowników wykorzystywała w tym celu aplikację bankowości mobilnej na telefonie
komórkowym lub smartfonie [PRNews.pl 2017].
Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że blisko 92% badanych ankietowanych wykorzystuje telefony komórkowe do obsługi aplikacji bankowości mobilnej (rysunek 2), co może być związane z wiekiem respondentów (przedział wiekowy 18–34 lat).
Rysunek 2. Najczęściej wykorzystywane urządzenia mobilnej przy obsłudze
aplikacji bankowości mobilnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, N=203.
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W toku badań przebadano respondentów pod względem bezpieczeństwa i ryzyka
związanego z wykorzystaniem aplikacji bankowości mobilnej. Ustalono, że około połowa respondentów (48%) uważa, iż wykorzystanie bankowości elektronicznej wiąże się
z większym stopniem bezpieczeństwa niż wykorzystanie aplikacji bankowości mobilnej.
Natomiast blisko 38% respondentów nie było w stanie stwierdzić, czy wykorzystanie aplikacji bankowości mobilnej jest bezpieczniejsze niż bankowość elektronicznej. Czynnik ten
wydaje się ważny, jeśli chodzi o interakcje pomiędzy klientami a bankami komercyjnymi.
Z grupy badanych aż 92% respondentów zna na pamięć swoje hasło i login, tylko około 7% respondentów zapisuje na kartce i trzyma np. w domu lub w portfelu.
Świadczy to o dużej świadomości i dużej dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe możliwości związane z bezpieczeństwem oraz ochroną danych przetrzymywanych na urządzeniach mobilnych.
Jedną z takich funkcji ochronnych, która została wskazana w ankiecie, stanowi logowanie się na urządzenie mobilne za pomocą linii papilarnych.
Jednym z najważniejszych celów badania było poznanie obaw związanych z wykorzystaniem aplikacji bankowości mobilnej (rysunek 3). Respondenci oceniali stopień
obaw związany z bezpieczeństwem swoich finansów przy wykorzystaniu aplikacji bankowości mobilnej w skali 1–5, średnia ocena wyniosła 3,29. Prawie połowa respondentów (ok 49%) oceniła, że nie czuje obaw o bezpieczeństwo swoich finansów, wykorzystując aplikacje bankowości mobilnej, u 20 % badanych takie obawy o bezpieczeństwo się
pojawiły, natomiast 32% deklaruje podejście neutralne (np. brak zdania w tym temacie).
Rysunek 3. Obawa o bezpieczeństwo finansowe przy wykorzystaniu aplikacji
bankowości mobilnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, N=203.
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Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że największe obawy
o wykorzystanie aplikacji bankowości mobilnej wśród respondentów były związane z ryzykiem włamania się na konto bankowe i kradzieżą pieniędzy (ok. 66%
badanych). Jako inne obawy korzystania z bankowości mobilnej wymieniane
były: kradzież smartfonu/tabletu (49,3% badanych), kradzież poufnych danych
(48,3%) lub zgubienia smartfonu/tabletu (41,9%). Wskazano również obawę śledzenia aktywności przez wyrażone zgody podczas instalacji aplikacji. Tylko 7,4%
respondentów niczego się nie obawia podczas korzystania z aplikacji bankowości mobilnej.
Koenig-Lewis, Palmer oraz Moll [2010, ss. 410–432], podjęli temat zbadania
barier w korzystaniu z usług bankowości mobilnej z perspektywy modelu akceptacji technologii TAM (ang. Technology Acceptance Model). Badanie zostało
przeprowadzone w Niemczech i objęło 263 młodych ludzi. Wyniki badań wskazały, że zgodność aplikacji, postrzeganie użyteczności i ryzyka są znaczącymi
czynnikami decydującymi o fakcie użytkowania aplikacji bankowości mobilnej.
Kompatybilność nie tylko miała silny i bezpośredni charakter, ale została uznana za ważny czynnik w postrzeganiu łatwości użycia, postrzeganej użyteczności i wiarygodności. Zaproponowany model wyjaśnił 65% wariancji w zamiarze
przyjęcia bankowości mobilnej przez najbardziej podatnych potencjalnych
użytkowników.
Nawiązując do badań własnych, przeprowadzone badania pozwoliły poznać
stosowane zabezpieczenia przez użytkowników przy komunikacji z bankiem za
pomocą urządzeń mobilnych (rysunek 4). Najczęstszym zabezpieczeniem wymienianym przez badanych przy komunikacji z bankiem były hasła SMS (ok. 68%
badanych), wskazywano również na listę haseł jednorazowych (ok. 17% badanych) oraz token (powyżej 13% badanych). Prawie 18% badanych nie korzystało
z żadnych zabezpieczeń przy komunikacji z bankiem.
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Rysunek 4. Procentowy udział wykorzystywanych zabezpieczeń przez badanych
przy komunikacji z bankiem*

* Udziały procentowe nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zadeklarować posiadanie kilku zabezpieczeń przy komunikacji z bankiem.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, N=203.

W badaniu dokonano próby poznania wiedzy i świadomości istnienia różnych form zabezpieczeń urządzeń mobilnych (rysunek 5). Ponad 47% badanych
zabezpieczała swoje urządzenie mobilne za pomocą oprogramowania antywirusowego, ok. 42% dokonywała systematycznie aktualizacji standardowego
oprogramowania na swoim urządzeniu mobilnym lub ok. 39% użytkowników
dokonywało systematycznej aktualizacji aplikacji bankowości mobilnej.
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Rysunek 5. Procentowy udział wykorzystywanych zabezpieczeń przez badanych
przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego do obsługi aplikacji bankowości
mobilnej*

* Udziały procentowe nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zadeklarować posiadanie kilku zabezpieczeń urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu aplikacji bankowości mobilnej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, N=203.

Według danych z raportu Kaspersky Lab, mimo posiadanej świadomości związanej
z zagrożeniami, tylko jedna trzecia badanych użytkowników smartfonów używała podstawowych środków bezpieczeństwa [Krawiec 2017]. Na podstawie przeprowadzanych
badań zauważalne jest zróżnicowanie poziomu świadomości związanej z bezpieczeństwem korzystania z aplikacji bankowości mobilnej. Dlatego tak ważne powinno być
podnoszenie świadomości związanych z zagrożeniami wykorzystania aplikacji bankowości mobilnej, a także z możliwością zabezpieczania się przed zagrożeniami.
Bagadia i Bansal [2016, ss. 52–71] zaznaczają, że świadomość i postrzegane ryzyko
uznano za przeszkodę w rozpowszechnianiu mobilnych kanałów dostępu do usług
bankowych. Badania nad zachowaniem konsumentów definiują postrzegane ryzyko
w kategoriach niepewności i potencjalnego niekorzystnego wpływu na konsekwencje zakupu produktu lub usługi. Świadomość ryzyka wzrasta wraz z wyższym poziomem niepewności. Użytkownik bankowości mobilnej jest postrzegany jako rodzaj
konstrukcji wielowymiarowej Wymiary te to ryzyko związane z bezpieczeństwem,
ryzyko związane z prywatnością, ryzyko finansowe, ryzyko społeczne, ryzyko czasowe oraz ryzyko związane z wydajnością.
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Wnioski
W ostatnich latach rośnie liczba użytkowników, ofert bankowych, a także samych
banków działających wirtualnie, co powoduje przesunięcie na drugi plan pozostałych
kanałów dostępu do usług bankowych. Pojawia się coraz szersza i bardziej konkurencyjna oferta banków w Internecie. Wraz z rozwojem technologicznym i z większym
dostępem do Internetu rośnie cyberprzestępczość. Związane z tym jest m.in. ryzyko
utraty danych osobowych, przechwytywanie połączeń internetowych, jak również
utrata bezpieczeństwa systemów bankowych. Dlatego też jedną z największych barier jest utrata bezpieczeństwa bankowości mobilnej. Liczba występujących zagrożeń
jest nadal duża, jednak większość z nich jest skutecznie neutralizowana bądź usuwana przez zabezpieczenia i technologicznie wysoko rozwinięte instrumenty bezpieczeństwa stosowane na coraz większą skalę.
Wyniki badań wskazują na niską świadomość użytkowników bankowości mobilnej, gdzie 17,7% ankietowanych nie korzysta z żadnych zabezpieczeń podczas komunikacji z bankiem przy wykorzystaniu aplikacji bankowości mobilnej. Świadczy to
o braku optymalnego wykorzystania wiedzy w zakresie ryzyka. Wyniki badań wskazują także na brak negatywnych doświadczeń lub świadomości ich wystąpienia, co
usypia czujność użytkowników bankowości mobilnej.
Postęp technologiczny jest głównym katalizatorem rozwoju gospodarki, a co
za tym idzie, również bankowości. Przyczynia się on do wzrostu efektywności oraz
sprawności oferowanych usług. Rozwój bankowości mobilnej ma także związek
z unowocześnianiem i dostępem do nowoczesnych smartfonów, a także z dostępem klientów do mobilnego Internetu. Poprawa poziomu bezpieczeństwa aplikacji
bankowości mobilnej wpłynie na zwiększenie stopnia wykorzystania tego kanału
wśród klientów banków komercyjnych. Banki komercyjne, dostarczające aplikacje
bankowości mobilnej, powinny przekazywać informacje o aplikacjach i ich zaletach,
tak aby budować zaufanie do wykorzystania takich systemów wśród potencjalnych
klientów. Również dostawcy usług powinni wspierać na bieżąco użytkowników,
identyfikując i usuwając problemy z zabezpieczeniami w systemach operacyjnych,
jak i w zainstalowanych aplikacjach.
Reasumując, usługi bankowości mobilnej są dynamicznym oraz interesującym
obszarem bankowości do dalszych badań, szczególnie związanych z jej uwarunkowaniami na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat.
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Powiązania miedzy edukacją i świadomością
finansową a aktywnością klientów na rynku
usług finansowych
Relationship between Education and Financial Capability
and Customer Activity on the Financial Services Market
Abstract: Financial services play a very important role. Active consumers in this market
are characterized by a deficit of legal, marketing, economic and financial knowledge.
Employees of financial institutions are guided by profit maximization, resulting in
unethical actions. The aim of the article is to present the relationship between education
and financial capability and the activity of clients on the financial services market. This
issue is a part of a broader discussion on business ethics, especially the relationship of
financial institutions with individual clients. The paper reviews the concepts related to
financial education in the context of business ethics, related to finance ethics, performs
desk research analysis on the relationship between clients’ activity on the financial market and the level of education. The analysis found that the activity of customers in the
financial market, determined by the number of used products, is diversified. The presented results show that the highest activity in this respect is characterized by people with
the highest education. This group of clients has also the highest level of confidence to
financial institutions, which may determine their activity on the financial market.
Key words: business ethics, financial education, literacy, financial capability

Wstęp
Usługi finansowe odgrywają bardzo ważną rolę w codziennym życiu społeczeństwa,
stanowią obszar, który wywołuje szereg emocji. Aktywni na tym rynku konsumenci
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charakteryzują się deficytem wiedzy: prawnej, marketingowej, ekonomicznej i finansowej. Pojedyncza, nieudana z punktu widzenia konsumenta, transakcja może całkowicie zdestabilizować jego budżet, nie wpływając na wskaźniki ekonomiczne instytucji
finansowych. Pracownicy instytucji finansowych, rozliczani przez swoich menedżerów,
w kontaktach z klientami kierują się maksymalizacją zysku. Konsekwencje kryzysu finansowego spowodowały wzrost zainteresowania edukacją finansową i kompetencjami finansowymi [Iwanicz-Drozdowska (red.) 2011, Kuchciak, Świeszczak, Świeszczak,
Marcinkowska 2014]. Można uznać, że powyższa tematyka łączy się z szerszym zagadnieniem badawczym, którym jest etyka biznesu, a zwłaszcza etyka w finansach [Boatright 2010, Hendry 2013, Goodpaster 1997, ss. 51–57]. W piśmiennictwie polskim, dotychczasowa uwaga autorów skoncentrowana była raczej na etyce biznesu [Gasparski
(red.) 2013, Lewicka-Strzałecka 2006, Klimek 2014], ale pojawiają się również pozycje
poświęcone wyłącznie etyce finansów [Dembinski 2017]. Finanse są ważnym obszarem
aktywności społeczeństwa, ponieważ fundusze nabywcze gospodarstw domowych,
kształtowane w wyniku decyzji finansowych, stanowią jeden z czynników zadowolenia
z życia (patrz wykres 1).
Wykres 1. Procent mieszkańców deklarujących, że nie posiada wystarczających
pieniędzy na godne życie

Źródło: The European Consumer Payment Report 2016, Intrum Justitia, ss. 14–34.

Analizując informacje zamieszczone na wykresie 1, można zauważyć, że Polacy należą do grupy krajów, których obywatele są niezadowoleni z poziomu swoich finansów, deklarując w 30% brak wystarczających środków na godne życie. Poziom pesymizmu badany pod tym względem najwyższy jest w Grecji, w której przeszło połowa
mieszkańców narzeka na finanse (53%). Zastanawia wysoki poziom niezadowolenia
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deklarowany przez Francuzów, którzy plasują się zaraz za Grekami. Mieszkańcy różnych krajów w ramach wielu problemów doświadczają również problemów finansowych, które mają wyraz w nieterminowym spłacaniu zobowiązań (patrz wykres 2).
W tym zestawieniu, w którym analizowano 21 krajów, mieszkańcy Polski deklarują
stosunkowo mniej problemów finansowych (16% badanych) niż mieszkańcy takich
krajów, jak: Grecja (68%) Portugalia (49%) Finlandia (39%) [The European Consumer Payment Report 2016, ss. 14–34].
Wykres 2. Procent mieszkańców deklarujących, że mieli w ostatnich 12 miesiącach
problemy z terminową spłatą zobowiązań

Źródło: The European Consumer Payment Report 2016, Intrum Justitia, ss. 14–34.

Biorąc pod uwagę znaczenie transakcji finansowych dla klientów, a także powszechne przekonanie o występowaniu nieetycznych praktyk instytucji finansowych, celem artykułu jest przedstawienie związków miedzy edukacją i świadomością
finansową a aktywnością klientów na rynku usług finansowych. Powyższa problematyka wpisuje się w szerszą dyskusję na temat etyki w biznesie, szczególnie w relacjach instytucji finansowych z klientami indywidualnymi [Czechowska (red.) 2016].
Autorka, stosując metodę badawczą desk research, szuka odpowiedzi na pytanie, czy
aktywność klientów na rynku usług finansowych zależy od poziomu wykształcenia
i zaufania do instytucji finansowych.

Etyka finansów jako element etyki biznesu
Etyka biznesu jest potrzebna i celowa dla uporządkowania działalności gospodarczej.
Ma także znaczenie dla legitymizacji działań firmy zabiegającej o zaufanie klientów
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i wizerunek firmy o wysokim standardzie cywilizacyjnym. Etyka biznesu zajmuje się
budowaniem systemu norm, pożądanych zasad postępowania odwołujących się do
wartości obowiązujących w działalności gospodarczej. Definicje etyki biznesu były
prezentowane przez różnych autorów [Gasparski (red.) 2013, s. 79, De George 1987,
ss. 201–211, Goodpaster 1997, ss. 51–57; Velasquez 1996, ss. 97–107]. Etyczne zasady
funkcjonowania firm są określane w kodeksach etycznych, będących wyrazem tzw.
soft law–samoograniczeń [Mokrysz–Olszyńska 2007, ss. 1–5], ustalanych przez środowisko zawodowe [Czechowska 2015, s. 98, Czechowska 2015, ss. 53–61]. W dokumentach pod nazwą kodeksy etyczne i dobre praktyki ustalane są nowe reguły i zasady,
pomagające zachować się właściwie [Roter 2017]. W literaturze przedmiotu i praktyce
pojawiają się wątpliwości dotyczące powiązań między etyką i biznesem. W tym przypadku interesujące wydaje się dokonane przez Wojciecha Gasparskiego odniesienie
etyki biznesu do „małej filozofii gospodarowania”, w ramach którego autor nawiązuje
do „małej filozofii” Tadeusza Kotarbińskiego. W tym ujęciu etyka biznesu nie aspiruje
do tworzenia gospodarczego Eldorado, ale do ucywilizowania biznesu, uczynienia
go profesjonalnym poprzez przestrzeganie norm zawodu, zasad prakseologicznych
i standardów etycznych [Gasparski 2007, ss. 174–175]. Takie ujęcie występuje w literaturze przedmiotu pod nazwą tzw. „potrójnego E”: prakseologicznej efektywności
(skuteczności), ekonomiczności, a także wartości etycznych [Gasparski 2013, s. 15].
Warta uwagi jest kwestia perspektywy zagadnień etycznych i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kogo i czego etyka biznesu dotyczy: firmy, spółki, korporacji,
przedsiębiorstwa, czy jest etyką ludzi [Gasparski 2007, s. 191]. W tym przypadku kładzie się nacisk na realizację i osiąganie określonych celów. Dla etyki biznesu ważne
jest również poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o motywację stosowania jej zasad, a także uzasadnienie jej zaleceń. Niewątpliwie kwestią istotną w tym obszarze,
o pragmatycznym charakterze (oprócz cywilizacyjnego postępu) jest osiąganie sukcesu, często rozumiane jako oddziaływanie na uzyskiwane wyniki firmy, w ramach
realizowanych długoterminowych celów biznesowych [Hansen 1993, ss. 95–98]. Biorąc pod uwagę specyfikę etyki biznesu ważny jest cel i sens biznesu, który stawiają
sobie poszczególne organizacje i ich pracownicy. Tym celem nie powinna być maksymalizacja zysku. Wbrew powiedzeniu przypisywanemu Miltonowi Fridmanowi: The
business of business is business, oznaczającemu, że sensem biznesu jest biznes, czyli
sukces rynkowy, to znaczy zysk [Klimek 2014, s. 91]. W takim podejściu na pierwszym
miejscu stawiany jest pragmatyzm [Salomon 1997, ss. 165–168]. Tymczasem zgodnie ze współczesnym dyskursem naukowym, jeżeli bierze się pod uwagę społeczny
aspekt funkcjonowania, celem firmy powinno być realizowanie interesów różnych
interesariuszy, co w długim okresie korzystnie wpłynie na wyniki finansowe.
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Etyka w finansach dotyczy moralnych kwestii towarzyszących procesom finansowym [Dembiński [w:] Gasparski 2013, ss. 191–192]. Autorzy opisujący etykę w finansach kładą nacisk na zaufanie, podkreślają rolę standardów moralnych w zawodzie,
ujmowanych w perspektywie deontologicznej, wskazują na dylematy zachowań
występujące na różnych poziomach aktywności zawodowej, uzasadniają potrzebę
przestrzegania elementarnych wartości etycznych, takich jak: uczciwość i odpowiedzialność [Zadrog, 2008, ss. 59–60]. Zakładając, że większość aktywności finansowej
dotyczy kontraktów między stronami [Boatright, Peterson 2003, s. 265] etyczne zasady obowiązujące w finansach można ograniczyć do dwóch zasadniczych i prostych
reguł: rzetelności w tworzeniu umów i przestrzegania zobowiązań kontraktowych,
inaczej: bądź fair przygotowując umowę i dotrzymuj zawartych tam obietnic [Boatright 2010, s. 900]. Praktyka funkcjonowania finansów wskazuje na występowanie
wielu problemów, o których świadczą m.in. reklamacje składane na działalność instytucji finansowych. W roku 2016 klienci instytucji finansowych złożyli 1,3 mln reklamacji, z czego 1,06 mln dotyczyło banków [Załącznik do Sprawozdania Rzecznika
Finansowego i jego biura z działalności w 2016, 2017]. Problemy związane z finansami występują na różnych poziomach, odnoszących się do: rynków finansowych,
relacji instytucji finansowych z klientami, zarządzania finansami [Gasparski, LewickaStrzałecka, Rok, Szulczewski [w:] Gasparski 2004, ss. 24–25]. Problemy klientów rynku
finansowego mogą wynikać zarówno z niedoskonałości rynku, jak i błędnych decyzji
[Smith, Richards, Shelton, Malespin 2015, ss. 897–906], na które wpływa niski poziom
wykształcenia i świadomości finansowej. W badaniu Eurobarometer respondenci:
obywatele UE w większości wskazali (62%) na umiejętności liczenia jako podstawowe kompetencje, nabywane w procesie edukacji, przydatne w ramach aktywności
na rynkach finansowych [Special Eurobarometer 417 2014, s. 8].

Edukacja finansowa – pojęcia powiązane
Zapowiedziane w tytule skoncentrowanie rozważań na edukacji i świadomości finansowej wymaga doprecyzowania tych pojęć. Edukację finansową można umieścić
w szerszym obszarze edukacji ekonomicznej, a tę w obszarze edukacji o charakterze
ogólnym. Edukacja finansowa wpływa na poziom wiedzy i świadomości finansowej.
Natomiast poprawa świadomości i wiedzy finansowej stanowi podstawę do zapewnienia stabilności finansowej, a szerzej dobrobytu społeczeństwa, w krajach zarówno
rozwiniętych, jak i rozwijających się [Gramatki 2017, s. 304]. W literaturze i w mediach
często te trzy pojęcia: edukacji finansowej, wiedzy i świadomości finansowej są używane zamiennie [Huston 2010, ss. 296–316], ale niektórzy autorzy wskazują się na
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występujące między nimi różnice [Robb, Cliff 2012]. Pojęcie edukacji finansowej financial education zostało zdefiniowane przez OECD jako proces pozyskiwania przez
konsumentów/inwestorów umiejętności lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania produktów finansowych, dzięki czemu są bardziej świadomi ryzyka finansowego,
dokonują racjonalnych wyborów, co prowadzi do poprawy dobrobytu finansowego
[OECD 2005, ss. 4–6]. Na tej podstawie autorzy w Polsce definiują edukację finansową
jako proces umożliwiający rozumienie pojęć i mechanizmów finansowych, rozwijania
umiejętności i wiedzy ułatwiających podejmowanie decyzji finansowych [Frączek 2013,
ss. 119–120]. Edukacja finansowa, zgodnie z definicją M. Iwanicz-Drozdowskiej, oznacza działania upowszechniające wiedzę oraz kształtujące pozytywne nawyki, których efektem jest podejmowanie właściwych decyzji w ramach finansów osobistych
[Iwanicz-Drozdowska 2011, s. 13]. Według niektórych autorów wiedza finansowa jest
pojęciem węższym niż świadomość finansowa, ponieważ oznacza połączenie trzech
elementów: wiedzy, umiejętności oraz postaw, natomiast świadomość finansowa financial capability, oprócz trzech wyżej wymienionych elementów obejmuje również
kompetencje pozwalające na podejmowanie decyzji w sposób świadomy i racjonalny
[Górski 2016, ss. 144–145, Social and Enterprise Development Innovations (SEDI) 2004,
ss. 5–6]. Literacy bywa w języku polskim tłumaczone jako alfabetyzacja [Górski 2016,
s. 145], co w odniesieniu do financial literacy będzie oznaczało zdolność, umiejętność
rozumienia i oceny informacji, prowadzącą do podejmowania efektywnych decyzji dotyczących aktywności finansowej [Beal, Delpachitra 2003, ss. 65–78, ANZ 2008, Vitt, Anderson, Kent, Lyter, Jurg, Siegenthaler, Ward 2000] i korzystania z podstawowej wiedzy
[Servon, Kaestner 2008, ss. 271–305].
Wykres 3. Poziom wiedzy finansowej w krajach UE

Źródło: Finansowy barometr ING, Wiedza finansowa, 2012.

Przedstawione na wykresie 3 informacje, będące odzwierciedleniem wyników badań przeprowadzonych w 2012 r., wskazują, że mieszkańcy Polski zajęli dopiero 7 miejsce
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w teście z wiedzy finansowej, chociaż różnice w odsetku poprawnych odpowiedzi pomiędzy badanymi krajami nie były wysokie. Największe osiągnięcia w tym obszarze, według badania ING, mieli mieszkańcy Turcji, a najmniejsze mieszkańcy Niemiec.

Wykształcenie jako determinanta aktywności na rynku
usług finansowych
Badania nad edukacją i świadomością finansową, uznane za ważny element polityki
społecznej, mają charakter wieloaspektowy. Przedmiotem badań przeprowadzanych
w wielu krajach była zarówno identyfikacja przyczyn uzasadniających potrzebę edukacji finansowej, jak i ocena poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa, w ramach
różnych grup podzielonych ze względu na kryteria takie jak: wiek, rodzaj profesji,
obszar geograficzny [Lusardi, Mitchell 2014, ss. 5–44, Gramațki 2017, ss. 304–322,
OECD 2014, Erner, Goedde-Menke, Oberste 2016, ss. 95–105, ANZ 2008].
Jednym z pojawiających się w opracowaniach wniosków badawczych, wskazujących determinanty różnicujące poziom wiedzy w społeczeństwie, było powiązanie wiedzy finansowej z poziomem wykształcenia i uznanie go za kluczową determinantę [Kuchciak, Świeszczak, Świeszczak, Marcinkowska 2014, s. 169, Stan wiedzy
Polaków 2015, s. 63]. Poniżej zostaną przedstawione ilustracje statystyczne potwierdzające tę zależność, zaczerpnięte z różnych badań międzynarodowych, takich jak
Eurobarometer i krajowych – Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków.
Spośród wielu badań reprezentatywne są te, które przeprowadzono w grupie
krajów UE. Jednym z nich jest badanie Special Eurobarometer on Financial Products
and Services [Special Eurobarometer 446, Financial Products and Services] zrealizowane w 2016 r. w grupie 28 krajów, członków UE. W tym badaniu za pomocą
metody CAPI (Computer Assisted Personal Interview) rozpatrywane są zachowania
konsumentów, którzy kupują finansowe usługi i produkty w swoich krajach, jak
i innych krajach będących członkami UE. Reprezentatywna grupa badawcza, około
30 000 respondentów, po około 1 000 osób z każdego kraju będącego członkiem
EU, była ustalana proporcjonalnie do udziału liczby mieszkańców w strukturze
UE28. Z przeprowadzonych analiz, badających mieszkańców krajów UE pod względem posiadania produktów i usług finansowych, wynikało, że większość respondentów we wszystkich krajach posiadała co najmniej jeden finansowy produkt lub
usługę. Chociaż w tym zakresie występowały między badanymi krajami dysproporcje, np. w Szwecji 100% respondentów, w Bułgarii, Włoszech i na Węgrzech 79%. Im
dłuższy cykl edukacyjny ukończyli respondenci, tym bardziej prawdopodobne było,
że mają co najmniej jeden produkt lub usługę i tak 85% osób z najniższym poziomem
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wykształcenia miało co najmniej jeden produkt w porównaniu do 93% osób z najwyższym poziomem wykształcenia. Im wyższy poziom wykształcenia respondenta,
tym mniej prawdopodobne było posiadanie jednego lub dwóch produktów i usług,
a bardziej prawdopodobne – posiadanie trzech lub więcej takich produktów [Special
Eurobarometer 446, Financial Products and Services 2016, ss. 12–14].
Tabela 1. Opinia klientów na temat posiadania produktów i usług finansowych (%)

Nazwa produktu
Bieżący rachunek bankowy
Ubezpieczenie samochodu
Rachunek oszczędnościowy
Karta kredytowa
Ubezpieczenie życia
Inne produkty ubezpieczeniowe
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kredyt hipoteczny
Kredyt dla osób fizycznych
Akcje lub obligacje
Jednostki funduszu inwestycyjnego
Żaden

Średnia
wartość
dla UE28

Polska

76
54
44
43
28
20
17
17
11
9
6
7

68
31
21
17
32
2
7
6
11
2
2
5

Zakończony etap edukacji
Wciąż
15
16÷19
20+
uczący
się
69
78
84
58
46
58
67
16
40
41
55
38
30
42
60
25
18
30
39
8
19
21
26
6
9
17
28
1
9
16
28
11
6
13
13
4
4
8
17
3
2
5
10
2
4
6
2
20

Źródło: opracowanie własne na podstawie Special Eurobarometer 446, Financial Products and Services 2016, European Commission, ss. 12–14.

Pozytywną zależność między wykształceniem a aktywnością na rynku usług finansowych potwierdzają kolejne wyniki tego badania. Szczegółowe informacje na ten
temat przedstawiono w tabeli 1. Na podstawie informacji zamieszczonych w tej tabeli
można zauważyć, że im dłużej respondenci pozostają w cyklu edukacyjnym, tym bardziej prawdopodobne jest, że posiadają każdy produkt lub usługę finansową wskazane w badaniu. Na przykład 30% osób z najniższym poziomem wykształcenia posiada
kartę kredytową, w porównaniu do 42% osób, które ukończyły edukację w wieku 16–
19 lat i 60% osób mających najwyższy poziom wykształcenia. Wyjątek stanowią kredyty dla osób fizycznych: posiadanie jednego kredytu deklaruje 6% osób z najniższym
poziomem wykształcenia, w porównaniu do 13% osób z wyższym wykształceniem
[Special Eurobarometer 446, Financial Products and Services 2016, ss. 12–14].
Jednym z największych, cyklicznych przedsięwzięć badawczych w Polsce jest od
2000 roku Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza to projekt
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badawczy, uwzględniający wszystkie ważne aspekty życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków, m.in. ekonomiczne. Interesującym elementem
tego badania jest zidentyfikowanie stosunku do instytucji finansowych w kontekście zaufania klientów (patrz tabela 2). Zaufanie ma bardzo ważne znaczenie przy
założeniu powszechnego korzystania z usług [Lewicka-Strzałecka 2007, Mayer 2008,
ss. 617–632], zwłaszcza finansowych [Consumer Markets Scoreboard, Making markets work for consumers 2016, ss. 54–57].
Tabela 2. Zaufanie do instytucji finansowych w 2015 r (w proc.)
Nie
Stopień zaufania

TAK, duże

TAK, umiarkowane

NIE

mam
zdania

Zaufanie do banków komercyjnych/ Wykształcenie
Podstawowe i niższe

3,1

25,2

29,7

42,0

Zasadnicze/gimnazjum

3,1

31,1

27,8

38,0

Średnie

5,8

40,6

25,1

28,5

Wyższe i policealne

7,7

53,1

21,3

17,9

Zaufanie do zakładów ubezpieczeń życiowych/ Wykształcenie
Podstawowe i niższe

1,6

25,1

25,7

47,6

Zasadnicze/gimnazjum

1,4

30,5

28,7

39,4

Średnie

1,8

35,4

33,0

29,8

Wyższe i policealne

2,8

39,1

37,1

21,0

Zaufanie do zakładów ubezpieczeń majątkowych/ Wykształcenie
Podstawowe i niższe

1,5

21,2

26,3

51,0

Zasadnicze/gimnazjum

1,1

25,5

29,1

44,3

Średnie

1,5

31,4

32,8

34,3

Wyższe i policealne

2,3

35,9

36,0

25,8

Podstawowe i niższe

0,3

7,3

22,5

69,9

Zasadnicze/gimnazjum

0,4

10,5

27,2

61,9

Średnie

1,3

15,4

28,7

54,6

Wyższe i policealne

1,8

23,9

31,9

42,4

Zaufanie do giełdy/ Wykształcenie

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Panek, Czapliński, Białowolski, Kotowska, Pytkowska,
Pawlak Szumlicz 2015, Warunki życia gospodarstw domowych. Zasobność materialna. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, ss. 84–86.

Zaufanie jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, można je analizować, biorąc pod
uwagę poziom wykształcenia. Stopień zaufania do instytucji finansowych jest zróżnicowany. W przypadku analizy zaufania w kontekście relacji klientów z głównymi dostawcami usług finansowych, trzeba odnotować, że zazwyczaj głównym dostawcą jest
bank. W przypadku zaufania do banków, zakładów ubezpieczeń życiowych, zakładów
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ubezpieczeń majątkowych osoby legitymujące się wyższym i średnim wykształceniem wykazują wyższe zaufanie (duże i umiarkowane) niż osoby z wykształceniem zasadniczym/gimnazjalnym oraz podstawowym i niższym. Osoby dobrze wykształcone
mają większe zaufanie do banku i często korzystają z jego produktów. Jedynie 45%
klientów, będących absolwentami uczelni wyższych, należy do grupy sfrustrowanych
i niemobilnych [EY 2014, ss. 21–23]. Interesującym zabiegiem badawczym, odnoszącym się do zaufania wobec instytucji finansowych, jest identyfikacja przypadków,
w których występowanie zaufania statystycznie przewyższa brak zaufania. Takie sytuacje w badanym roku 2015 miały miejsce wobec większego zaufania do banków komercyjnych osób z wykształceniem co najmniej średnim. Brak zaufania wobec giełdy
jest charakterystyczny we wszystkich grupach respondentów, bez względu na poziom
wykształcenia. Nieufność do instytucji finansowych jest uzasadniana przez autorów
tego badania brakiem doświadczenia klientów, ale także nieetycznymi działaniami
finansowych usługodawców [Panek, Czapliński, Białowolski, Kotowska, Czapiński, Pytkowska, Pawlak, Szumlicz 2015, s. 88].

Zakończenie
Edukacja i świadomość finansowa stanowią istotne czynniki wpływające na decyzje
klientów rynku finansowego. Te często rozważane kwestie, stanowiące przedmiot badań empirycznych, znajdują się w głównym kręgu zainteresowań wielu badaczy. Jednak
stosunkowo rzadko powyższe zagadnienia łączone są z etyką biznesu czy etyką finansów. W artykule dokonano przeglądu teoretycznej identyfikacji edukacji i świadomości
finansowej na tle etyki biznesu, powiązanej z etyką finansów, a także przeprowadzono
analizę typu desk research powiązań między aktywnością klientów na rynku finansowym
a poziomem wykształcenia. W toku analizy ustalono, że aktywność klientów na rynku
finansowym, określona przez liczbę wykorzystywanych produktów, jest zróżnicowana.
Zaprezentowane wyniki badań utwierdziły w przekonaniu, że najwyższą aktywnością
pod tym względem charakteryzują się osoby z najwyższym wykształceniem. Ta grupa
klientów również darzy instytucje finansowe najwyższym poziomem zaufania, co może
determinować aktywność w obszarze finansów. Na zakończenie trzeba stwierdzić, że
dokonany przegląd teoretyczny i krótka charakterystyka liczbowa nie wyczerpują złożoności tego zagadnienia, co zachęca do podjęcia dalszych badań. Konieczne jest zatem
poszukiwanie teoretycznych i empirycznych identyfikacji czynników wpływających na
aktywność klientów na rynku usług finansowych, z jednej strony osób będących w trudnej sytuacji finansowej, wykluczonych czy osób starszych ale także klientów młodych,
którzy dopiero stają się klientami tego sektora. W tym przypadku kwestia edukacji,
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świadomości finansowej i postaw wobec finansów ma pierwszorzędne znaczenie dla
racjonalnie podejmowanych decyzji, co stanowi istotną wartość nie tylko dla samych
klientów, ale także systemu finansowego, a pośrednio całej gospodarki.
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Sytuacja finansowa polskich banków
spółdzielczych w kontekście wprowadzenia
pakietu CRR/CRD IV
The Financial Situation of the Polish Cooperative Banks
in the Light of the CRR/CRD IV Package
Abstract: Polish cooperative banks have an important role in the Polish banking sector.
In the interests of customers of banks, there were implemented a package called CRR/
CRD IV, which regulates the liquidity and solvency of banks. These regulations forced the
cooperative sector to create the Institutional Protection System (IPS). Banks, which have
decided to join to the system, had to pay additional costs, however they are able to fulfill
the necessary requirements and ensure their customers about another protection of their
deposits. In the article, it has been analyzed the financial situation of Polish cooperative
banks associated with Bank Polskiej Spółdzielczości. Data are based on a quarterly scoring
of associated cooperative banks developed by the Bank Polskiej Spółdzielczości. The aim
of this article is to evaluate the effect of CRR/CRD IV package on the situation of cooperative banks affiliated with Bank Polskiej Spółdzielczości and attempt to estimate their safety.
Key words: IPS, CRR CRD IV, cooperative banks, LCR

Wstęp
Jedną z najistotniejszych cech obecnego biznesu bankowego jest prowadzenie działalności bazującej na systemie regulacji, którego nadrzędnym celem jest zabezpieczenie banku przed ryzykiem utraty płynności oraz niewypłacalności. Banki, mając
na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo swoich klientów, stosują także inne
metody zarządzania różnego rodzaju ryzykami, takimi jak kredytowe, rynkowe, ope-
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racyjne, modeli, biznesowe czy kapitałowe [Ostaszewski 2013]. Pomimo zachowania
zaawansowanych środków ostrożnościowych i prewencyjnych, wiele banków upadło. Tylko w Polsce w latach 1989–2011 upadło 138 banków, z których aż 132 było
bankami spółdzielczymi. Wychodząc naprzeciw istniejącym problemom, od 1 stycznia 2014 roku, na terenie Unii Europejskiej zaczął obowiązywać pakiet Capital Requirements Regulation/Capital Requirements Directive IV (CRR/CRD IV), w którym znajdują
się regulacje odnoszące się do warunków podejmowania oraz prowadzenia działalności przez banki i firmy inwestycyjne w UE oraz jednolite normy nadzoru mikroostrożnościowego [Maciążka-Łabaz, Fortuna 2015]. Celem artykułu jest próba oceny wpływu
ww. pakietu na sytuację banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości oraz bezpieczeństwa tych banków a zarazem ich klientów.

Regulacje wynikające z implementacji
pakietu CRR/CRD IV
W krajach Unii Europejskiej liczba banków spółdzielczych stanowi połowę ogółu
wszystkich banków. Cecha wyróżniająca je od innych to współudział członków w kapitale własnym banku. Banki spółdzielcze przekształciły się z niedużych placówek do
obszernych grup bankowości spółdzielczej, będących ważnymi graczami na światowych rynkach finansowych. Początek nowoczesnej bankowości spółdzielczej miał
miejsce w Niemczech – H. Schulze-Delitzsch i F.W. Raiffeisen byli założycielami dwóch
pierwszych spółdzielni kredytowych. Dzięki ich inicjatywie chłopi, robotnicy i drobni
przedsiębiorcy mogli się zapożyczać unikając lichwiarskich pożyczek i kredytów [Gostomski 2009].
Historia polskiej bankowości spółdzielczej odciska istotne piętno na historii naszej gospodarki – funkcjonowała w okresie zaborów, gospodarki kapitalistycznej,
później systemu gospodarki nakazowej, aby na początku lat 90. XX wieku przejść
proces transformacji do gospodarki rynkowej. Obecnie w Polsce banki spółdzielcze
stanowią największą strukturę bankową. Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce
działa na zasadzie dualnego charakteru –spółdzielni i banku. Charakteryzuje się tym,
że jego najważniejszym celem nie jest zysk, lecz zaspokojenie fundamentalnych potrzeb członków, a więc dostęp do kredytu i gwarancja odpowiedniej obsługi [Dobosiewicz 2007, s. 109]. Forma organizacyjna polskich banków spółdzielczych odpowiada jednocześnie instytucjom spółdzielczym i kredytowym, przez co właściwe funkcje
oraz procesy obejmują specyficzną sferę, wykraczając poza typowy obszar działania
komercyjnych banków [Juszczyk, Balina, Stola i in. 2014]. Obecnie funkcjonują dwie
spółdzielnie: Bank Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielcza Grupa Kapitałowa.
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Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) działa w formie spółki akcyjnej w oparciu o Kodeks spółek handlowych [Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037] i Prawa bankowego [Dz. U.
z 1997 r. Nr 140, poz. 939]. W rozumieniu obowiązującej ustawy o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych jest bankiem zrzeszającym. Obecnie zrzesza 355 banków, zaś
banki spółdzielcze stanowią 82,45% jego akcjonariatu. Siedziba banku znajduje się
przy ul. Grzybowskiej 81 w Warszawie [Raport roczny... 2015].
Liczba działających banków spółdzielczych na koniec roku 2015 wynosiła 561.
Suma aktywów całego sektora spółdzielczego wyniosła 109,8 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 13,7%, a współczynnik kapitału TIER I 12,5%. W roku 2015
wynik finansowy netto wyniósł -1094 mln zł i był związany w głównej mierze z upadkiem SK Banku, czyli największego banku spółdzielczego w Polsce (w 2014 r. wynik finansowy netto wyniósł 761 mln zł) [Raport o sytuacji banków… 2016]. W bankach spółdzielczych zatrudnionych jest 32 tys. osób, a w bankach zrzeszających – 1,9 tys. osób
w 4 725 placówkach. Fundusze własne banków spółdzielczych wyniosły 10,5 mld zł
[Raport o sytuacji banków spółdzielczych... 2017]. W przeciągu ostatnich kilku lat możliwe jest zaobserwowanie spadku marży odsetkowej z powodu m.in.: presji konkurencyjnej ze strony banków komercyjnych, mniejszych dochodów uzyskiwanych z lokat
nadwyżek pasywów zakładanych w bankach zrzeszających oraz braku rekompensaty
wynikającej ze wzrostu skali działania [Domańska-Szaruga 2014, s. 65].
Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym funkcjonują na zasadach
określonych w:
1) prawie bankowym,
2) prawie spółdzielczym [Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210],
3) ustawie o bankach spółdzielczych [Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252 z późn. zm.].
Należy zaznaczyć, iż sektor spółdzielczy w całej UE, w przeciwieństwie do komercyjnego, nie wymagał dokapitalizowania w trakcie ostatniego kryzysu finansowego [Balina, Kowalski, Różyński 2014]. Banki spółdzielcze, które prowadzą działalność
w Unii Europejskiej należą do Europejskiego Związku Banków Spółdzielczych (European Association of Co-operative Banks –EACB) [Stefański 2008, s. 149].
W dniu 27 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został finalny tekst pakietu CRR/CRD IV będącego nową regulacją w obrębie prawa usług finansowych na obszarze Unii Europejskiej. Pakiet ten wszedł
w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i zastąpił obowiązujące do tej pory regulacje
rynku finansowego państw UE czyli Capital Requirements Directive III (CRD III).
Obowiązujący obecnie pakiet regulacyjny nazywany jest konstytucją bankową
Unii Europejskiej [Maciążka-Łabaz, Fortuna 2015, s. 7]. Składa się z dwóch aktów
prawnych: rozporządzenia (CRR) oraz dyrektywy (CRD IV). Akty te są niezbędnym
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elementem jednolitych ram prawnych dla Unii Bankowej w UE, które są uważane
za jeden z trzech filarów Unii Europejskiej.
Należy w tym miejscu podkreślić, że rozporządzenie CRR wprowadziło m.in. konieczność spełnienia normy płynności krótkoterminowej LCR, choć nie była ona dostosowana do systemu polskiej bankowości spółdzielczej [Majer 2011]. Banki lokując
w bankach zrzeszających nadwyżki płynności, nie mogły ich uznać jako aktywa płynne. Co więcej, brak prawnej możliwości odmowy lub ograniczenia wykupu udziałów
członkowskich w aktualnym uregulowaniu prawnym nie pozwala na dołączenie ich
do koszyka kapitału podstawowego TIER I na potrzeby adekwatności kapitałowej
[Uzasadnienie do projektu... 2015].
Jednakże najważniejsze zadanie dyrektywy Capital Requirements Directive IV to
zapewnienie bezpieczeństwa deponentów oraz stabilnego zarządzania instytucjami
kredytowymi [Dyrektywa Dz. U. UE L 176 z 27.06.2013 r.]. Jest ona także narzędziem
synchronizacji porządków prawnych państw członkowskich w obrębie funkcjonowania instytucji kredytowych. Synchronizacja to proces łączenia oraz zbliżania systemów prawnych państw UE, lecz bez ich pełnej unifikacji [Dyrektywa Dz. U. UE L 176
z 27.06.2013 r.]. W przypadku rozporządzenia Capital Requirements Regulation ustalane były jednolite zasady, jednak dyrektywa CRD IV wprowadza ograniczoną interwencję prawa unijnego w stosunku do systemów prawnych państw Unii Europejskiej.
Mocą nowej dyrektywy banki spółdzielcze zostały również zobligowane do
dostosowania się do nowych, kolejnych wymogów. Zmiany odnoszą się m.in. do
podstaw wyliczania kapitału założycielskiego banków spółdzielczych, bowiem do
wyliczania kapitału własnego nie można zaliczyć z funduszu podstawowego funduszy ogólnego ryzyka [Dyrektywa Dz. U. UE L 176 z 27.06.2013 r.]. Przekłada się to
na brak możliwości zaliczenia przez banki spółdzielcze do kapitału własnego funduszy uzupełniających, a więc środków pozyskanych z emisji obligacji i pożyczek
podporządkowanych. Inna definicja funduszy własnych powoduje, że jednostki te
nie mogą również zaliczać do kapitału własnego funduszy udziałowych. Regulacje
prawne, które wcześniej funkcjonowały pozwalały członkom spółdzielni na swobodne wycofywanie udziałów z banków spółdzielczych. Art. 26 CRR [Rozporządzenie
Dz. U. UE L 176 z 27.06.2013 r.] stanowi, by instytucja finansowa była w stanie w sposób nieograniczony oraz niezwłoczny użyć kapitałów do pokrycia potencjalnych ryzyk lub strat. Wymaganie takie jest przeciwne w stosunku do istoty funduszu udziałowego banków spółdzielczych w Polsce.
Pomimo tego, iż sektor spółdzielczy charakteryzuje nadpłynność, banki nie były
w stanie spełnić nowych współczynników płynności wprowadzonych przez pakiet
CRR/CRD IV – Liquidity Coverage Ratio (LCR) i Net Stable Funding Ratio (NSFR). NSFR
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jest wskaźnikiem określającym płynność długoterminową, badającym relację funduszy własnych oraz środków obcych stabilnych do aktywów niepłynnych, a także
aktywów o ograniczonej płynności. Wskaźnik ten ma obowiązywać od 2018 roku
[Garbowski 2015].
Zaproponowana struktura wskaźnika LCR, a także wyłączenie zrzeszeń spółdzielczych z sieci współpracy skutkowało niemożliwością spełnienia wymogów odnośnie do utrzymania właściwego poziomu wskaźnika LCR poprzez banki zrzeszające
oraz większość banków zrzeszonych przy funkcjonującej wtedy strukturze sektora
spółdzielczego i w regułach działania zrzeszeń. Wskaźnik Liquidity Coverage Ratio lub
inaczej wskaźnik płynności krótkoterminowej obowiązuje od 1 października 2015 r.
Jego fundamentalnym zadaniem jest wykazanie zdolności banku do utrzymania
płynności w warunkach skrajnych przez 30 dni. Utrzymanie płynności to pokrycie zabezpieczeniem przed utratą płynności możliwych wypływów środków pieniężnych
po odjęciu części wpływów [Machała 2011].
Zaakcentować też należy, że opierając się o nowy pakiet, w trakcie wyliczania
norm płynności, banki spółdzielcze nie mogły zaliczyć do swoich aktywów płynnych
lokat, które składały w bankach zrzeszających, a banki zrzeszające nie były uprawnione do zaliczenia tych depozytów jako stabilnego źródła finansowania [Wpływ regulacji...]. Zmuszone byłyby przez to do utrzymywania takiej ilości aktywów płynnych,
aby całkowicie pokryć krótkoterminowe depozyty banków spółdzielczych. Co więcej
banki zrzeszające nie mogłyby finansować swojej działalności kredytowej środkami
finansowymi, które pochodzą z depozytów banków spółdzielczych.

Nowy system ochrony płynności finansowej
i wypłacalności banków spółdzielczych
Rozwiązaniem problemu braku płynności mogłoby być zaprzestanie działalności komercyjnej przez banki zrzeszające i ograniczenie się w obowiązkach do lokowania
wolnych środków banków spółdzielczych. Taki wybór skutkowałby jednak drastycznym obniżeniem rentowności banku zrzeszającego, co przełożyłoby się na mniejszą
rentowność lokat, które banki spółdzielcze zakładają w banku zrzeszającym, a następnie na zmniejszenie efektywności całego sektora spółdzielczego. Co więcej, banki spółdzielcze nie miałyby możliwości korzystania z pomocy banków zrzeszających
poprzez korzystanie z linii kredytowej, zobowiązań podporządkowanych lub restrukturyzacji w przypadku złej kondycji finansowej.
Rozwiązanie tego problemu wiązało się z utworzeniem systemu ochrony instytucjonalnej Institutional Protection Scheme (IPS) bądź zrzeszenia zintegrowanego.
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Utworzenie zrzeszenia zintegrowanego brało pod uwagę zrzeszenie BPS, jednak
ostatecznie oba zrzeszenia, czyli BPS i SGB, postanowiły utworzyć IPS. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła IPS dla SGB w listopadzie 2015 r., a dla BPS w grudniu
2015 r. [IPS – nowy system...]. Na uwagę zasługuje też fakt, że choć w rozporządzeniu
CRR [Rozporządzenie Dz. U. UE L 176 z 27.06.2013 r.] dla zrzeszenia zintegrowanego
przedstawiono mniejsze wymagania, to jednocześnie zmniejszono wymiar jego korzyści. Ponadto KNF wprowadziła istotne ograniczenia i dodatkowe obowiązki dla
zrzeszenia zintegrowanego w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Nowe struktury zrzeszeń bazują na fundamentalnej regule zobowiązującej banki spółdzielcze do gwarantowania spłat zobowiązań w obrębie całego IPS.
Trzeba też wskazać, że system ochrony instytucjonalnej może być kierowany
przez bank zrzeszający albo osobny podmiot, mający formę spółki akcyjnej bądź
spółdzielni, którego właścicielami są tylko uczestnicy systemu. Modyfikacje organizacyjne są związane z istotnymi kosztami, które banki spółdzielcze muszą
ponieść, aby utworzyć właściwy fundusz pomocowy, a także utrzymać nową jednostkę zarządzającą IPS [Kwaśniak 2012]. Jej zadaniem jest gwarantowanie zobowiązań uczestników systemu oraz ustanawianie efektywnych procedur zarządzania ryzykiem płynności, a także wypłacalności w zrzeszeniu. Ponadto gwarantuje
skuteczne sposoby kontroli oraz wpływu na banki spółdzielcze, skupiając się na
wykrywaniu działań niezgodnych z prawem bądź umową systemu ochrony. Organ
zarządzający IPS jest odpowiedzialny także, za przeprowadzanie audytu. Członkowie grupy BPS, dnia 30 września 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zdecydowali się na tzw. model zewnętrzny zrzeszenia z jednostką
zarządzającą IPS w formie Spółdzielni Osób Prawnych. Co więcej, powstała jednostka zarządzająca w grupie BPS, która ma znacznie większe uprawnienie do dokładniejszej kontroli działalności banków spółdzielczych, co powinno przełożyć się
na wyższe bezpieczeństwo sektora. W instytucjonalnym systemie ochrony został
utworzony fundusz pomocowy, na rzecz którego wpływają składki uczestników systemu, a jego istotą jest zagwarantowanie wypłacalności wszystkich uczestników.
Do podstawowych kosztów, które będą ponosili Uczestnicy Systemu Ochrony zalicza się składkę roczną oraz opłatę na Fundusz Zabezpieczający, który stanowi fundusz pomocowy w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Podstawą wymiaru składki rocznej jest
wartość sumy bilansowej uczestnika IPS pomniejszonej o jego wartość kapitałów
TIER I. Uzyskaną wartość mnoży się przez współczynnik 0,028%. Konstrukcja ta
premiuje banki o wyższej wartości kapitałów TIER I, ponieważ rodzą one mniejsze
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ryzyko dla Systemu Ochrony. Mając na względzie także konieczność ponoszenia
stałych kosztów ustalono minimalną wartość składki rocznej na 15 000 zł. Opłata
na fundusz zabezpieczający jest równa iloczynowi sumy opłaty ostrożnościowej
oraz połowie opłaty rocznej, które wpłacane były na rzecz Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego (BFG) i wskaźnika korygującego. Wskaźnik korygujący wyliczany
jest w oparciu o ocenę ryzyka generowanego przez poszczególnych członków systemu. Grup ryzyka jest pięć, a współczynniki wynoszą 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 [Dz. U.
z 2014 r., poz. 1866 z późn. zm.]. Uczestnicy, którzy generują najmniejsze ryzyko
będą uiszczali najmniejszą opłatę ze współczynnikiem korekty wynoszącym 1.
Uczestnicy generujący największe ryzyko będą stosowali współczynnik korekty
równy 1,4. Ponadto, członkowie spółdzielni zmuszeni są do poniesienia jednorazowej opłaty wynoszącej 3 000 zł i deklaracji minimum 1 udziału w wysokości 1 000 zł
[Syntetyczny opis...]. Wpłacając odpowiednie kwoty na rzecz IPS, obliczane w oparciu o stawki dla BFG, banki zrzeszone są zwolnione z dokonywania równowartości
tych opłat dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Przystąpienie do nowego systemu wiązało się z koniecznością spełnienia poszczególnych warunków wejścia. Niezbędne jest również przestrzeganie wymogów odnoszących się do płynności czy adekwatności kapitałowej – ich skuteczne
spełnienie zapewni stabilność oraz bezpieczeństwo systemu. Banki, które zrezygnują z przystąpienia do IPS muszą liczyć się z konsekwencją w postaci wygaszenia umowy zrzeszenia w BPS i zmuszone będą funkcjonować samodzielnie bądź
utworzyć nowe zrzeszenie. Wygaszenie umowy nastąpi w terminie 36 miesięcy od
daty zawiązania systemu ochrony. W obrębie IPS utrzymanie odpowiedniego poziomu wskaźnika LCR jest wymagane w skonsolidowany sposób, przez co wzajemne zobowiązania podmiotów wewnątrz grupy nie są brane pod uwagę. Ponadto
możliwe jest obniżenie wagi ryzyka aktywów ważonych ryzykiem dla wzajemnych
ekspozycji do 0%, z wyłączeniem ekspozycji kapitałowych, i używanie korzyści
w obrębie łagodniejszego traktowania wypływów środków z instytucji finansowych. Korzyścią dla całego zrzeszenia zapewne będzie także zwiększona kontrola
banków spółdzielczych, a także możliwość reagowania poprzez IPS, co przełoży się
na mniejsze straty wynikające z niepoprawnego zarządzania. Na chwilę obecną, tj.
styczeń 2017, do IPS działającym przy Banku Polskiej Spółdzielczości przystąpiło
287 banków spółdzielczych [Lista banków...]. Należy jednak zaznaczyć, iż regulacyjne miary płynności są uzupełnieniem, a nie alternatywą miar adekwatności kapitałowej [Koleśnik 2014, s. 89].

171

Przemysław Regnowski

Analiza danych i opis wyników
Do analizy sytuacji finansowej banków spółdzielczych z grupy BPS posłużono się kwartalną oceną punktową Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, opracowywaną przez Bank
Polskiej Spółdzielczości [Kwartalna ocena punktowa…]. Banki podzielono na cztery grupy, biorąc za kryterium wielkość sumy bilansowej. Do grupy pierwszej zaliczono banki,
których suma bilansowa przekraczała 500 tys. zł, grupa druga zawierała banki o sumie bilansowej znajdującej się między 200 a 500 tys. zł, grupa trzecia gromadziła banki o sumie
bilansowej wynoszącej między 100 a 200 tys. zł, a ostatnia, czwarta grupa skupiała banki
o sumie bilansowej nieprzekraczającej 100 tys. zł. Analizowane dane to średnia z czterech kwartałów każdego badanego roku – zaczynając od roku 2011, a kończąc na 2016.
Jak już zostało wspomniane, jednym z głównych celów wprowadzenia pakietu
CRR/CRD IV, było zapewnienie płynności finansowej banków. Komisja Nadzoru Finansowego, uwzględniając dyrektywy unijne w zakresie kontroli nad kondycją płynnościową banków, do określenia tej kondycji zaimplementowała wskaźnik nazwany łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR), który zastąpił funkcjonujący do
tej pory współczynnik wypłacalności. Konstrukcja powstałego wskaźnika pokazuje
relację funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem. Wskazuje, że wraz ze
wzrostem wartości tego wskaźnika wzrasta bezpieczeństwo klientów banku. Należy
podkreślić, że pakiet CRR/CRD IV określa minimalną wysokość tego wskaźnika na poziomie 8%, lecz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wymaga 12%.

Tabela 1. Łączny współczynnik kapitałowy
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grupa I

Grupa banków\Lata

11,88%

12,08%

12,17%

13,01%

13,04%

13,22%

Grupa II

12,50%

13,17%

13,65%

15,58%

16,06%

17,32%

Grupa III

13,80%

14,07%

14,65%

17,00%

17,76%

18,97%

Grupa IV

23,46%

23,41%

24,03%

22,68%

23,38%

25,04%

Średnia
Odchylenie
standardowe

15,41%

15,68%

16,13%

17,07%

17,56%

18,64%

5,42%

5,21%

5,37%

4,09%

4,34%

4,91%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

W oparciu o tabelę 1 należy stwierdzić, iż średnio dla całej grupy banków łączny
współczynnik kapitałowy konsekwentnie wzrastał z poziomu 15,41% w 2011 roku do
18,64% w roku 2016. Poziom wahań w tym okresie był stabilny i oscylował wokół 5%.
Wartość badanego wskaźnika waha się między 11,88% w roku 2011 dla grupy I, a 25,04%
w 2016 roku dla grupy IV. Przygotowane w tabeli dane dowodzą, że grupa IV, a więc ta
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o najmniejszej sumie bilansowej, może pochwalić się najwyższymi wartościami analizowanego współczynnika, które oscylują wokół 24%. Wskazuje to na przykładanie uwagi do bezpieczeństwa depozytariuszy i dużą selektywność dla ryzykownej aktywności
banku. Pozostałe trzy grupy mają zbliżone do siebie wartości, które są znacznie mniejsze
od wartości grupy IV. Najmniejsze wartości łącznego współczynnika wypłacalności ma
grupa o największej sumie bilansowej. Największa różnica pomiędzy grupą I a IV miała
miejsce w 2011 roku i wyniosła 49% oraz pozostawała na podobnym poziomie (najmniejsza różnica wynosiła 43% w 2014 r.). Można zatem wysnuć wniosek o agresywnej działalności grupy I i skłonności do podejmowania ryzyka. Należy podkreślić, że po 2014 r., we
wszystkich grupach banków zauważono wzrost tego wskaźnika, co doskonale obrazuje
wykres 1, a w obrębie poszczególnych grup nie zauważono dużych wahań w trakcie badanego okresu. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na fakt, że im większa wartość tego
współczynnika, tym klienci banków są bezpieczniejsi. Co najistotniejsze wszystkie grupy przekroczyły minimalny poziom wymagany przez KNF. Wykres 1 przedstawia łączny
współczynnik kapitałowy dla badanej grupy banków spółdzielczych, a jego wartość procentową można zaobserwować na osi rzędnych. Na osi odciętych zaznaczono kolejne
lata, w których porównywany był łączny współczynnik kapitałowy.
Wykres 1. Przebieg łączonego współczynnika kapitałowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

Kolejnym wskaźnikiem poddanym ocenie jest udział kredytów w sumie bilansowej, Współczynnik ten wykazuje, jaki jest udział działalności kredytowej w stosunku
do całej działalności finansowej banku.
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Tabela 2. Udział kredytów w sumie bilansowej
Grupa banków\Lata
Grupa I

2011
64,34

2012
66,09

2013
63,06

2014
64,23

2015
64,13

2016
59,77

Grupa II

60,26

60,74

59,45

59,60

59,60

56,55

Grupa III

57,79

59,56

56,12

54,77

54,18

51,67

Grupa IV

53,96

56,59

51,05

53,31

53,26

50,97

Średnia
Odchylenie
standardowe

59,09

60,74

57,42

57,98

57,79

54,74

4,36

3,96

5,10

4,96

5,07

4,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

Jak wynika z tabeli 2, fluktuacje analizowanego współczynnika dla wszystkich
badanych grup banków spółdzielczych nie są znaczące i wahają się w granicach
od 51,05% dla grupy IV w 2013 roku do 66,09% dla grupy I w 2012 roku. Widoczny jest niewielki spadek od 2013 roku, co wskazuje na coraz większą dywersyfikacje
portfela banków i ostrożność w dawaniu kredytów wynikającą z nowych regulacji.
Wskazuje na to średnia dla całej grupy zrzeszonej z BPS, gdzie w 2012 roku wynosiła
ona 60,74%, a w 2013 roku – 57,42%, by przez kolejne lata oscylować wokół tego
poziomu. Zmienność dla wszystkich banków nie była znacząca. Wraz ze wzrostem
wartości sumy bilansowej poszczególnych grup banków, wzrastał udział kredytów
w sumie bilansowej. Średnia za 2016 r. dla banków spółdzielczych zrzeszonych z BPS
wynosi 55%, podczas gdy dla banków komercyjnych w Polsce – ok. 70%, a dla całego
sektora bankowości Unii Europejskiej – ok. 50%. Oznacza to, że działalność kredytowa jest nadal głównym źródłem dochodów banków spółdzielczych, choć odsetek
ten stale się zmniejsza. Dywersyfikacja dochodów wpływa korzystnie na stabilność
działalności banków, a sektor spółdzielczy może pochwalić się niższym współczynnikiem w porównaniu do banków komercyjnych w Polsce. Na osi rzędnych wykresu
2 zaznaczono wartości procentowe badanego współczynnika, natomiast na osi odciętych, podobnie jak na poprzednim wykresie, zaznaczono kolejne lata, dla których
porównywano wspomniany wskaźnik.
Następnym elementem, który został poddany badaniu, był udział kredytów zagrożonych w sumie kredytów brutto dla banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Wskaźnik ten jest bardzo ważny. Wykazuje jaka część
portfela kredytowego brutto jest zagrożona w spłacie, a więc pokazuje czy finanse
banku są zdrowe, w jakiej kondycji jest bank oraz czy może mieć ewentualne kłopoty z przyszłą spłatą zobowiązań. Jest to sposób na określenie ryzyka dla dużego
obszaru działalności banku. Istotne jest to, że im niższa wartość tego wskaźnika, tym
klienci banku są bezpieczniejsi.
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Wykres 2. Przebieg udziału kredytów w sumie bilansowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

Tabela 3. Udział kredytów zagrożonych w sumie kredytów brutto
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grupa I

Grupa banków\Lata

8,05

7,14

7,50

8,30

9,52

10,96

Grupa II

6,46

6,54

5,83

5,07

4,76

4,73

Grupa III

3,09

3,34

3,83

3,76

3,57

3,59

Grupa IV

2,51

2,87

3,13

2,97

2,55

2,59

Średnia

5,03

4,97

5,07

5,03

5,10

5,47

Odchylenie standardowe

2,66

2,18

1,98

2,35

3,08

3,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

Badane zjawisko przedstawia zamieszczona powyżej tabela 3. W grupie BPS należy wyróżnić banki o najwyższej sumie bilansowej (grupa I) ze względu na rosnący od
2012 roku z poziomu 7,14% do 10,96% w 2016 roku odsetek kredytów zagrożonych,
a więc aż o 54%. Wskazuje to na agresywną politykę kredytową tych banków. Obecny
poziom zagrożonych kredytów powinien skłonić ww. banki do zrewidowania warunków, jakie muszą spełnić podmioty starające się o kredyt i do przykładania większej
staranności do jakości portfela kredytowego. Obecny w tej grupie poziom kredytów
zagrożonych może się przełożyć na wzrost marży odsetkowej, aby zrekompensować
zwiększone ryzyko kredytowe. Jeśli sytuacja będzie nadal postępowała w takim
tempie, to w niedługim czasie banki będą mogły mieć problemy z rentownością ze
względu na mniejsze przychody z działalności kredytowej i konieczność tworzenia
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rezerw. Pozostałe grupy banków zachowują stabilną, lekko poprawiającą się w tym
względzie sytuację. Średnia dla wszystkich banków oscyluje wokół 5%. Wskazuje to
na solidną i zachowawczą działalność kredytową, co przekłada się na wzrost wiarygodności w stosunku do klientów. Grupą o najmniejszym odsetku kredytów zagrożonych (tylko 2,8% dla badanego okresu) jest grupa IV, a więc ta z najmniejszą sumą
bilansową. Małe banki przykładają szczególną uwagę do analizy potencjalnych
kredytobiorców, co przekłada się później na wzrost zaufania i bezpieczeństwa depozytariuszy. Należy także wskazać większą zmienność w 2016 roku, jednak wynika
ona z portfela banków o największej sumie bilansowej. Na osi rzędnych wykresu 3
umieszczono odsetek kredytów zagrożonych w stosunku do wszystkich kredytów.
Natomiast na osi odciętych zaznaczono lata, w których dokonano porównywania
analizowanego współczynnika.
Wykres 3. Przebieg udziału kredytów zagrożonych w sumie kredytów brutto

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

ROA (return on assets) jest wskaźnikiem mierzącym rentowność aktywów poprzez porównanie zysku netto (wyniku finansowego netto) do przeciętnego stanu
aktywów [Porębski 2014]. Wykazuje on jak dobrze potrafi zarobić każda zainwestowana w przedsiębiorstwo kwota, obojętnie od tego czy pochodzi z pożyczki, czy też
jest niezadłużona.
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Tabela 4. Wskaźnik ROA (return on assets)
Grupa banków\Lata

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grupa I

1,07%

1,16%

0,87%

0,80%

0,68%

0,67%

Grupa II

1,39%

1,28%

0,90%

0,88%

0,73%

0,72%

Grupa III

1,32%

1,39%

0,98%

0,93%

0,75%

0,74%

Grupa IV

1,56%

1,62%

1,12%

1,02%

0,78%

0,77%

Średnia

1,34%

1,36%

0,97%

0,91%

0,74%

0,72%

Odchylenie standardowe

0,20%

0,20%

0,11%

0,10%

0,04%

0,04%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

Po przeanalizowaniu danych z tabeli 4, należy stwierdzić, iż konsekwentnie
z roku na rok, we wszystkich grupach, wskaźnik ten spadał. Średnia dla wszystkich Banków Zrzeszonych w 2011 roku wyniosła 1,34%, a w 2016 roku – 0,72%.
Spadek wyniósł aż 46%, jednak należy zauważyć, że najsilniejszy był on w roku
2013 – o 29% w stosunku do roku poprzedniego. Pomiędzy rokiem 2015 a 2016
spadek był znikomy i wyniósł 0,01% dla każdej z grup banków. Dużą zmienność
w stosunku do innych okresów odnotowano w 2011 i 2012, ponieważ wyniosła
ona 0,2%. W kolejnych dwóch latach wahała się między 0,11% a 0,10%. Najmniejsze odchylenia zanotowano w 2015 i 2016 na poziomie 0,04%. Można zatem
stwierdzić, że wraz z upływem lat poziom ROA stabilizował się i cechował coraz
mniejszą zmiennością, choć zauważalny jest istotny spadek rentowności aktywów na przestrzeni badanych lat. Konieczność ustabilizowania regulacji poprzez
wprowadzenie pakietu CRR/CRD IV mogła wpłynąć zarówno na spadek poziomu
ROA jak i jego stabilizację. Banki musiały wprowadzić zmiany już na rok przed
obowiązkowym terminem.
Badany problem obrazuje wykres 4, gdzie na osi rzędnych umieszczono poziom wskaźnika ROA, a na odciętych kolejne lata, w których porównywano wspomniany wskaźnik.

177

Przemysław Regnowski

Wykres 4. Przebieg wskaźnika ROA

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

Wskaźnikiem rentowność kapitałów własnych jest ROE (return on equity), a więc
poziomu zwrotu zainwestowanego kapitału. Jest to relacja zysku po opodatkowaniu
do przeciętnego stanu kapitału własnego ulokowanego w dane przedsiębiorstwo
gospodarcze [Porębski 2014]. Wskaźnik ten pokazuje, jak dobrze potrafi zarobić każda zainwestowana w firmę kwota, która do niej należy, czyli nie jest długiem. Sprawdza się więc, w jaki sposób przedsiębiorstwo wykorzystuje swój kapitał, aby osiągnąć
korzyść finansową.
Tabela 5. Wskaźnik ROE (return on equity)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grupa I

Grupa banków\Lata

13,76%

15,18%

11,32%

10,66%

9,08%

8,79%

Grupa II

15,77%

14,80%

9,85%

9,61%

7,96%

7,74%

Grupa III

14,72%

14,34%

9,80%

8,94%

7,31%

7,21%

Grupa IV

11,72%

11,95%

7,98%

7,43%

5,82%

5,64%

Średnia

13,99%

14,07%

9,74%

9,16%

7,54%

7,34%

Odchylenie standardowe

1,72%

1,45%

1,37%

1,35%

1,36%

1,31%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

Po analizie danych zawartych w tabeli 5, należy stwierdzić, iż zmienność wartości
kształtuje się na poziomie podobnym do danych zawartych w tabeli 4. Współczynnik
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ROE zachowuję się w podobny sposób do współczynnika ROA. W 2011 i 2012 roku
średnia wartość wskaźnika dla Banków Zrzeszonych z BPS była na podobnym poziomie. Należy zauważyć, że ponownie największy spadek zanotowany został w roku
2013 z 14,07% do 9,74%, a więc aż o 31% w stosunku do roku 2012. W roku 2013 i 2014
wysokość wskaźnika ROE sięga w zasadzie tego samego poziomu, po czym w 2015
roku nastąpił jego spadek o 1,62 p.p. Jeżeli zaś chodzi o 2016 rok to trzeba podkreślić,
że wartości wskaźnika ponownie były zbliżone. Największą zmienność zauważono
w latach 2011 i 2012, w latach kolejnych poziom ROE się ustabilizował. Można zatem
ponownie stwierdzić, że przygotowanie banków do implementacji pakietów CRR
i CRD IV nastąpiło już w 2013 roku, co potwierdza kolejny badany wskaźnik. Należy
nadmienić, że poziom tego współczynnika jest o wiele wyższy dla banków o dużej
sumie bilansowej, zaczynając od roku 2012. Różnica przez ten okres pomiędzy grupą
1 a grupą 4 wahała się w okolicach 3,2 p.p.
Wspomniane zależności można zobaczyć na wykresie 5. Na osi rzędnych
umieszczono poziom wskaźnika ROE, a na odciętych kolejne lata, w których dokonano porównywania.
Ostatni badany wskaźnik to stosunek kosztów działania banku do wyniku działalności bankowej. Wskazuje on w jakim stopniu koszty działania banku oddziałują na
wynik finansowy banku.
Wykres 5. Przebieg wskaźnika ROE

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].
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Tabela 6. Stosunek kosztów działania banku do wyniku działalności bankowej
Grupa banków\Lata

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grupa I

58,41%

57,83%

64,65%

59,05%

65,12%

63,05%

Grupa II

61,41%

60,31%

64,62%

63,33%

67,19%

64,60%

Grupa III

64,30%

61,23%

65,92%

66,47%

70,33%

68,68%

Grupa IV

64,06%

62,48%

68,37%

68,84%

73,24%

70,91%

Średnia

62,04% 60,46% 65,89% 64,42% 68,97% 66,81%

Odchylenie standardowe

2,75%

1,96%

1,76%

4,23%

3,56%

3,62%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].

Tabela 6 doskonale obrazuje zwiększenie się kosztów działania banków w roku
2013. Jest to rok poprzedzający wprowadzenie regulacji CRR/CRD IV, przez co banki
musiały ponieść dodatkowe koszty przygotowawcze. Koszty średnio dla wszystkich
Zrzeszonych Banków zwiększyły się w 2012 roku z 60,46% do 65,89% w 2013 roku,
a więc o 5,43 p.p., a w 2015 roku o kolejne 3,08 p.p. Zauważyć można większe odchylenie standardowe w okresie po wejściu ww. pakietu, gdzie średnio wyniosło ono
3,8% po wejściu, a przed jego wprowadzeniem – 2,16%. Wrosło więc aż o 76%. Największe koszty w stosunku do wyniku finansowego ponosi grupa IV, natomiast najmniejsze – grupa I. Obrazuje to wykres 6, gdzie na osi rzędnych umieszczono poziom
stosunku kosztów działania banku do wyniku działalności bankowej, a na odciętych
kolejne lata, w których dokonano porównywania analizowanego współczynnika.
Wykres 6. Przebieg stosunku kosztów działania banku do wyniku działalności
bankowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kwartalna ocena punktowa…].
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Zakończenie
W badanym okresie od 2011 do 2016 roku sytuacja banków spółdzielczych w grupie
BPS była stabilna. Fluktuacje były niewielkie i poza udziałem kredytów zagrożonych
w sumie kredytów brutto dla grupy banków o najwyższej sumie bilansowej, zmiany
nastąpiły w dobrym kierunku. Łączny współczynnik kapitałowy konsekwentnie wzrastał, co przekłada się na większą wypłacalność, zaś udział kredytów w sumie bilansowej malał, co wskazuje na dywersyfikacje działalności banków i zarazem bezpieczeństwo klientów. Należy też zauważyć, że udział kredytów zagrożonych maleje poza
wspomnianą wyżej grupą banków, jednak ich obecny poziom nie daje powodów do
niepokoju. Poprawa wskaźników nastąpiła w 2013, a więc ewidentnie tuż przed wejściem w życie pakietu CRR/CRD IV, co wskazuje na jego skuteczność i słuszność. Banki
musiał się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, jednak wyraźnie widać, że
w kolejnych latach krok ten zaprocentował w stronę bezpieczeństwa klientów.
Konsekwencją wprowadzenia nowych praw są dodatkowe koszty dla sektora
spółdzielczego, co w obecnej sytuacji niskich stóp procentowych i niewielkiego
wzrostu gospodarczego może mieć negatywne skutki finansowe dla części banków.
Widoczne jest to podczas analizy ostatniego wskaźnika, tj. stosunku kosztów działania banku do wyniku działalności bankowej. Należy jednak zauważyć, że zmiany
organizacyjne sektora spółdzielczego będące konsekwencją nowych przepisów
ostrożnościowych i zmierzające do powiększenia integracji, bezpieczeństwa, a także
kontroli wewnętrznej w obrębie sektora spółdzielczego powinny pozytywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie.
W zakończeniu należy stwierdzić, że gwarancja wypłacalności i płynności banków, która wynika z wdrożenia IPS powoduje, że potencjalna upadłość banku spółdzielczego jest praktycznie niemożliwa. Ponadto banki spółdzielcze zyskują również
na konkurencyjności wobec innych banków komercyjnych. W konsekwencji klienci
banków mają dostęp do nowocześniejszych i bezpieczniejszych usług.
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Abstract: The aim of this article is to analyze macroeconomic factors affecting the scale
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economic agents arise and function. The following macroeconomic parameters can be used
as determinants of bankruptcy: number of companies registered in the REGON system, GDP
growth rate, unemployment rate, inflation rate, etc. As the explanatory variable used in the
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Wstęp
Upadłość to jedna z najważniejszych instytucji gospodarki rynkowej [Tokarski, Matuszak 2016]. W związku z burzliwymi przemianami, jakich doświadcza obecnie globalna gospodarka, co nie pozostaje bez wpływu na gospodarki narodowe i regionalne,
waga problematyki bankructw i upadłości staje się trudna do przecenienia. [Morawska 2013]. Właściwe regulacje prawne oraz odpowiednie otoczenie instytucjonalne
działalności gospodarczej, także w zakresie procesów upadłościowych przedsiębiorstw, wywierają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy oraz rozwój państw
i społeczeństw [Morawska 2011; Lee i in. 2011]. Dzieje się tak dlatego, że instytucja
upadłości, jeśli jest skonstruowana prawidłowo, tzn. adekwatnie do sytuacji istniejącej w danej przestrzeni gospodarczej, to zapewnia zarówno efektywną alokację środków produkcji jak i skuteczną ochronę wierzycieli [Tokarski 2015].
Problematyka upadłości przedsiębiorstw stanowi szczególny obszar zainteresowania nauki i praktyki gospodarczej ze względu na wysokie koszty ekonomiczne
i społeczne związane z tym zjawiskiem. Jednak większość badań tej problematyki
dotyczy zjawisk upadłości w skali mikro, w tym szczególnie prognozowania upadłości, z wykorzystaniem specyficznych informacji dla konkretnych firm [Bieniasz, Gołaś 2014]. Na poziomie makroekonomicznym ten kierunek badań, który eksploruje
ogólne uwarunkowania porażek w biznesie i ich relacje z warunkami makroekonomicznymi, jest znacznie mniej rozległy i to zarówno w aspekcie teoretycznym, jak
i empirycznym [Zhang 2013].
Stosunkowo niedawno w literaturze polskiej pojawił się interdyscyplinarny nurt
rozważań skoncentrowany na analizie teoretycznych i empirycznych aspektów
upadłości przedsiębiorstw [Mączyńska 2006]. Został on wprowadzony i jest intensywnie rozwijany przez zespół badaczy skupionych wokół prof. E. Mączyńskiej, Kierownika Katedry Bankructw Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [Mączyńska 2005, Mączyńska, Kuciński 2008; Mączyńska 2008, Mączyńska 2009,
Mączyńska 2010, Mączyńska 2013, Mączyńska, Adamska 2013, Mączyńska 2014, Mączyńska 2015, Mączyńska, Morawska 2015; Babiarz-Mikulska, Czapracka, Morawska
2012, Morawska 2011, Morawska 2013]. W nurcie analiz ekonomicznych mieszczą się
prace nad skalą, przyczynami i ekonomiczno-społecznymi konsekwencjami upadku
przedsiębiorstw, zarówno w ujęciu historycznym, jak i przestrzennym.
Celem artykułu jest określenie wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na liczbę (skalę oraz dynamikę) upadłości przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000–2015. Zjawisko upadłości jest ściśle związane z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, w których powstają i funkcjonują
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podmioty gospodarcze. Jako determinanty skali upadłości można przyjąć następujące parametry makroekonomiczne: liczbę przedsiębiorstw zarejestrowanych
w systemie REGON, stopę wzrostu PKB, stopę bezrobocia, stopę inflacji itp. Jako
zmienna objaśniana wykorzystana w badaniu została liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorstw w Polsce w danym roku.
W artykule przyjęto ogólną hipotezę badawczą, iż siła oddziaływania wybranych
czynników makroekonomiczne kształtujących liczbę upadłości przedsiębiorstw w skali gospodarki, krajów, regionów, województw jest zróżnicowana. W artykule podjęto
próbę weryfikacji tej hipotezy na poziomie regionalnym, w odniesieniu do jednego
województwa, określając te czynniki w województwie kujawsko-pomorskim1.
Metody wykorzystane w artykule to analiza literatury przedmiotu, przepisów
prawa dotyczących funkcjonowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce oraz ekonometryczna analiza czynników makroekonomicznych wpływających na upadłości
przedsiębiorstw w Polsce.
Jak podkreśla Zhang [2013], makroekonomiczny kierunek badań nad zjawiskami
upadłości został zainicjowany przez znanego w całym świecie badacza problematyki
upadłości, Edwarda Altmana, który jako pierwszy zidentyfikował zestaw zmiennych
makroekonomicznych, silnie powiązanych z przyczynami upadłości przedsiębiorstw.
Do zmiennych tych Altman zaliczył między innymi: dynamikę wzrostu gospodarczego, kondycję rynku kredytowego i pieniężnego, aktywność na rynku papierów
wartościowych oraz różne charakterystyki populacji przedsiębiorstw [Altman 1971,
1983 za: Zhang 2013]. Badania Altmana kontynuowali i rozwinęli: Rose i in. [1982],
Hudson [1986], Wadhwani[1986], Melicher i Hearth [1988], Platt i Platt [1994] oraz
Liu [2004, 2009]. Według Zhanga [2013], badania empiryczne wyżej wymienionych
autorów wskazują na osiągnięcie pewnego konsensusu co do wpływu niektórych
zmiennych makroekonomicznych na procesy upadłości przedsiębiorstw (np. zyski
przedsiębiorstw, stopy procentowe), jednak również wskazują na sprzeczne opinie
na temat innych czynników, zwłaszcza związanych z poziomem cen oraz wynikami
rynku papierów wartościowych, które – w opinii Zhanga [2013] – mogą wynikać z:
różnych okresów badań w poszczególnych krajach, różnych typów struktur gospodarczych, uwarunkowań instytucjonalnych oraz przyjętej metodologii.
Również w Polsce, wraz ze zmianą systemu społeczno-ekonomicznego, problematyka makroekonomicznych uwarunkowań upadłości przedsiębiorstw zaczęła stanowić istotny obszar badań empirycznych. Należy tutaj przede wszystkim
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Przyczyny upadłości przedsiębiorstw województwa
kujawsko-pomorskiego” finansowanego ze środków statutowych nr 17/2017 WSB w Toruniu.
1
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wymienić prace: Appenzeller [1998, 2004], Hadasik [1998], Muszyńskiej i Zdunek [2007], Twardochleb [2007], Korola [2008], Rosiek i Zyguły [2009], Pociechy
i Pawełek [2011], Bieniasz, Gołasz [2014].

Charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego
Utworzone w 1998 r. województwo kujawsko-pomorskie położone jest centralnie
w północnej części Polski, między Pojezierzem Pomorskim i Mazurskim. Zajmuje obszar
17 972 tys. km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski i zamieszkiwane jest przez 2,1 mln
mieszkańców, tj. 5,4% mieszkańców kraju. Obejmuje byłe województwa: bydgoskie,
toruńskie i włocławskie, z wyłączeniem gmin: Chojnice, miasto Chojnice, Czersk, Brusy – które wchodzą w skład powiatu chojnickiego w województwie pomorskim; Nowe
Miasto Lubawskie, Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik – wchodzące w skład powiatu
nowomiejskiego w województwie warmińsko-mazurskim, Trzemeszno – wchodzące
w skład powiatu gnieźnieńskiego w województwie wielkopolskim.
Siedziba Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz większości urzędów administracji państwowej została ustanowiona w Bydgoszczy, natomiast siedziba Sejmiku
Wojewódzkiego oraz urzędów administracji samorządowej – w Toruniu.
W skład województwa wchodzi 19 powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski,
mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski,
wąbrzeski, włocławski, żniński oraz 4 miasta na prawach powiatów: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek. Na terenie województwa są 52 miasta.
Bydgoszcz, licząca 361 tys. mieszkańców, skupia 28,6% ludności miejskiej i 17,5%
ludności województwa. Toruń (207 tys.) skupia odpowiednio: 16,4% i 10,0%, Włocławek (118 tys.) – 9,4% i 5,7%, a Grudziądz (99 tys.) – 7,8% i 4,8%. Do dużych miast należy również Inowrocław liczący 76 tys. mieszkańców. Grupę miast średniej wielkości
tworzy 16 ośrodków liczących od 10 do 30 tys. mieszkańców.
Pod względem wielkości wyróżniają się tu: Brodnica, Świecie i Chełmno. Pozostałe
miasta pełnią funkcję ośrodków centralnych o znaczeniu ponadlokalnym. Część z nich
była do 1975 r. siedzibami powiatów i pełni tę funkcję także dzisiaj. W większości z nich
rozwinął się przemysł, niejednokrotnie wyspecjalizowany, o ponadregionalnych rynkach zbytu. Miasta tej wielkości są również ośrodkami szkolnictwa ponadpodstawowego. Stanowią równocześnie ważne węzły komunikacyjne. Grupę miast małych
i bardzo małych, liczących poniżej 10 tys. mieszkańców tworzy 30 ośrodków. Są
one bardzo zróżnicowane, znajdują się wśród nich zarówno miasta o funkcjach miast
średnich, jak też bardzo małe miasteczka, liczące poniżej 3 tys. mieszkańców.
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Pod względem społeczno-gospodarczym region kujawsko-pomorski zajmuje
środkową pozycję w kraju. Najważniejszą rolę odgrywa wszechstronnie rozwinięty
przemysł, który skutecznie dostosowuje się do wymogów konkurencji wolnorynkowej. Bydgoszcz, Toruń i Włocławek, wraz z Grudziądzem i Inowrocławiem, to ważne
ośrodki przemysłowe, reprezentujące przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy, tekstylny, celulozowy, mineralny i poligraficzny. Województwo ma charakter usługowo-produkcyjno-rolniczy. Pod względem wartości produkcji przemysłowej dominujące miejsce zajmuje przemysł spożywczy, doskonale powiązany z bazą
surowcową województwa. W branży tej ulokowały się liczne duże spółki z kapitałem zagranicznym. Należy również docenić wielu mniejszych producentów, którzy umacniają dobrą pozycję na rynku.
Dużą rolę w przemyśle regionu odgrywa także przetwórstwo chemiczne. Nie bez
znaczenia pozostaje również przemysł elektromaszynowy, drzewno-papierniczy.
Dzięki zaangażowaniu obcego kapitału wiele naszych firm wzmocniło swój rynek
produkcji i sposób zarządzania. Współtworzą one grono liderów gospodarki. Produkcją przemysłową w regionie aktualnie zajmuje się około 19 tysięcy podmiotów.
Coraz większą uwagę przywiązują oni do jakości swoich wyrobów, co zwiększa ich
szansę udziału w jednolitym rynku Unii Europejskiej. W regionie kujawsko-pomorskim zainwestowały już wcześniej takie międzynarodowe koncerny, jak: Nestle, Unilever, Lafarge, Lucent Technologies, Bonduelle, Azko Nobel, Framondi, Lobbe, Rieber
& Son, ThyssenKrupp, British Sugar i Nordzucker. Ponad 70% eksportu z regionu trafia na rynki europejskie.
Rolnictwo ma także istotne znaczenie dla gospodarki regionu, zwłaszcza że
było ono domeną dwóch dotychczasowych województw: toruńskiego i włocławskiego. Powierzchnia użytków rolnych regionu wynosi 1 036,6 tys. ha, z czego 87,3% stanowią grunty orne. Pomorze i Kujawy należą do czołówki krajowej
w produkcji żywca, zwłaszcza trzody chlewnej. Województwo osiąga dobre wyniki w hodowli bydła, drobiu, owiec i mleczarstwie. Wytwarza szeroki asortyment wysokiej jakości produktów rolnych: zbóż, buraków cukrowych, rzepaku,
ziemniaków, owoców i warzyw. Na potencjał rolnictwa wpływa dobra struktura
agrarna i wysoka kultura rolna. Regularne wyjazdy szkoleniowe do partnerskich
krajów: Danii, Francji, Holandii zapewniają rolnikom cenną wymianę doświadczeń. Jednym z bardziej atrakcyjnych sposobów rozwiązań zagospodarowania
terenów wiejskich jest turystyka wiejska. Wykorzystuje ona zasoby środowiska
przyrodniczego oraz warunki materialne wsi. Na terenie województwa funkcjonuje wiele gospodarstw agroturystycznych, które przyciągają wspaniałym
klimatem, ekologiczną kuchnią i – co bardzo ważne – swojską atmosferą. Swoją
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siedzibę ma tu EKOLAND, krajowa organizacja zajmująca się promocją produkcji
metodami ekologicznymi.
Do atutów województwa kujawsko-pomorskiego należą [Godlewska-Majkowska, Zarębski 2011, s. 6]:
·· położenie w centrum Polski, gdzie krzyżują się ważne szlaki transportowe, w tym
linie należące do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, co ułatwia dostęp do
polskich rynków i dostawców, tak polskich, jak i zagranicznych,
·· dobry dostęp do infrastruktury społecznej, w tym szczególnie do jednostek medycznych i uzdrowiskowo-sanatoryjnych,
·· bogate zaplecze naukowo-badawcze,
·· bogactwo kulturowe (liczne zabytki, wśród których na wyróżnienie zasługuje
zespół staromiejski Torunia wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO)
i walory przyrodnicze (Pojezierze Kujawskie z solankami), stwarzające podstawy
dla rozwoju usług turystycznych i związanych z ochroną zdrowia,
·· wysoko rozwinięte rolnictwo, zarówno produkcja roślinna, jak i produkcja zwierzęca, stanowiące fundament rozwoju przemysłu spożywczego,
·· tradycje przemysłowe, szczególnie w zakresie przemysłu chemicznego, środków
transportu i elektroniki, co stanowi czynnik ułatwiający znalezienie kontrahentów,
jak i absolwentów szkół wyższych i zawodowych o specjalizacjach potrzebnych inwestorom przemysłowym,
·· dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej,
·· obecność ośrodków wspierających przepływ nowoczesnych rozwiązań z nauki
do przemysłu np. Centrum Transferu Technologii w Toruniu.

Liczba (skala) upadłości przedsiębiorstw w województwie
kujawsko-pomorskim w latach 2000–2015
O znaczeniu upadłości we współczesnej gospodarce świadczy skala tego zjawiska
i fakt uwzględniania skuteczności postępowań upadłościowych w ocenie sprawności działalności gospodarek narodowych. Chociaż upadłości nie są zjawiskiem masowym, to występują na tyle często, że nie mogą być uznawane za zjawiska nieistotne
[Mazurek 2013]. Potwierdzeniem znaczącej skali zjawiska upadłości są statystyki dotyczące upadłości.
W polskiej literaturze ekonomicznej skalę upadłości najczęściej opisuje się za pomocą liczby upadłości ogłaszanych przez polskie sądy gospodarcze w danym roku.
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Tabela 1. Liczba upadłości przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim
w latach 2001–2016

Źródło: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich
Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawozdanie finansowe MS UN od 2003 roku.

W latach 2001–2016 w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano łącznie 778 przypadków upadłości przedsiębiorstw, przy czym ogłoszono 678upadłości
likwidacyjnych, co stanowi ponad 87% ogółu upadłości w województwie kujawskopomorskim w analizowanym okresie, oraz upadłości 100układowych, co stanowi tylko
12,85% ogółu upadłości. Relacja ta wskazuje, że w zdecydowanej większości przypadków upadki dotyczą przedsiębiorstw nienadających się lub niezdolnych do wypełniania wymogów postępowania układowego, które to postępowanie pozwalałoby zachować istnienie przedsiębiorstwa. Symptomatyczna wydaje się również duża liczba
wniosków oddalonych z uwagi na brak środków finansowych pozwalających na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego [Matuszak, Tokarski 2016b].
Tak niekorzystną sytuację ma szansę zmienić wejście w życie od 1 stycznia 2016
nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne [Ustawa 2015], która reguluje zawieranie
przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu, a także przeprowadzenie działań sanacyjnych. Zgodnie z art. 2. tejże ustawy restrukturyzację można przeprowadzać w następujących
czterech postępowaniach, to jest postępowaniu o zatwierdzeniu układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym, postępowaniu sanacyjnym. Jej głównym celem jest zatem ograniczenie liczby ogłaszanych upadłości
na rzecz wzrostu postępowań naprawczych i sanacyjnych w firmach [Dec 2016].

Makroekonomiczne determinanty upadłości
przedsiębiorstw
W rozważaniach poświęconych upadłości nie można pominąć makroekonomicznych,
egzogenicznych w stosunku do przedsiębiorstw przyczyn ich upadłości. Natężenie
upadłości przedsiębiorstw jest bowiem odzwierciedleniem panującej w danej gospodarce koniunktury, barometrem świadczącym o jej zdrowiu oraz o polityce rządu
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i instytucji finansowych (w szczególności banków) w stosunku do przedsiębiorstw.
Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, wpływających na skalę upadłości w gospodarce, zaliczyć można: [Hadasik 1998, Appenzeller 1998; Appenzeller
2004; Muszyńska, Zdunek 2007; Korol 2010; Bieniasz, Gołaś 2014]
·· ogólna koniunktura gospodarcza w kraju (tempo zmian PKB, poziom akumulacji,
wydatki budżetowe, inflacja, stopa bezrobocia, sytuacja w handlu zagranicznym itp.),
·· polityka pieniężna i fiskalna władz centralnych (dostępność i cena kredytów),
·· uregulowania prawne działalności gospodarczej (stabilność przepisów),
·· cechy charakterystyczne zbiorowości przedsiębiorstw (np. liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON, przeciętna rentowność brutto, przeciętna rentowność netto itp.).
Stan ogólnej koniunktury gospodarczej uważany jest za jeden z podstawowych
czynników, decydujących o skłonności indywidualnych przedsiębiorstw do upadłości. Zakłada się, że wzrostowi PKB towarzyszy poprawa kondycji ekonomicznej
przedsiębiorstw. Przekłada się na spadek zagrożenia upadkiem. Również wzrost
poziomu akumulacji oraz wydatków budżetu powinien sprzyjać zmniejszeniu liczby
składanych wniosków o upadłość.
Istotny wpływ na skłonność przedsiębiorstw do upadłości ma wpływ procesów
inflacyjnych. W dłuższym horyzoncie czasowym wysoką inflację traktować należy
zasadniczo jako czynnik potęgujący negatywne procesy w gospodarce, w tym procesów upadłościowych.
Rosnący import powinien skutkować pojawieniem się trudności finansowych
krajowych przedsiębiorstw, a w rezultacie zwiększoną liczbą wniosków upadłościowych. Wzrost eksportu powinien natomiast wpływać dodatnio na kondycję finansową przedsiębiorstw, co przekłada się na spadek zagrożenia upadkiem. Podobnie,
zakłada się ujemny wpływ wzrostu przeciętnego rocznego kursu USD/PLN na zagrożenie podmiotów gospodarczych upadłością.
Osobną grupę czynników wpływających na kształtowanie procesów upadłościowych, stanowią czynniki charakteryzujące politykę fiskalną i pieniężną władz
centralnych. Dla funkcjonowania przedsiębiorstw największe znaczenie ma dostępność i cena kredytów. Oczekiwać należy, że skłonność przedsiębiorstw do
upadłości wzrastać będzie w okresach restrykcyjnej polityki kredytowej i wysokiej
ceny uzyskania kredytów, natomiast łatwy dostęp i taniość kredytów może spowodować obniżenie liczby upadłości.
Oczekiwania inwestorów również mają znaczący wpływ na funkcjonowanie
przedsiębiorstw w gospodarce. Oczekiwania te odzwierciedlone są w zachowaniu
inwestorów na rynku papierów wartościowych. Pozytywna ocena przyszłości przez
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przedsiębiorców i inwestorów (co przejawia się np. wzrostem wskaźnika WIG), powinna powodować zmniejszenie liczby składanych wniosków upadłościowych.
Wśród cech zbiorowości przedsiębiorstw uwzględnia się liczbę podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON oraz ich przeciętną rentowność brutto. Zakłada się, że im większa liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw,
tym więcej z nich może przeżywać trudności finansowe. Badania wykazują,
że istnieje silna, dodatnia korelacja między liczbą podejmujących działalność
przedsiębiorców a liczbą wniosków upadłościowych, składanych w sądach w następnym roku. Wraz ze wzrostem przeciętnej rentowności brutto firm, oczekuje się natomiast spadku liczby podmiotów, zmuszonych do składania wniosków
o upadłości.

Empiryczna analiza czynników wpływających na
upadłość przedsiębiorstw w województwie kujawskopomorskim w latach 2002–2015
Celem części empirycznej jest przede wszystkim analiza czynników makroekonomicznych wpływających na upadłości przedsiębiorstw w województwie kujawsko
-pomorskim. W przeprowadzonym badaniu wykorzystany został zbiór danych
rocznych zawierający 11 zmiennych w postaci szeregów czasowych charakteryzujących gospodarkę ww. województwa. Dane dotyczyły okresu od 2002 do 2015
roku włącznie, a więc każdy szereg składał się z 14 obserwacji. Wszystkie dane makroekonomiczne zostały zaczerpnięte ze źródeł Głównego Urzędu Statystycznego
[www.stat.gov.pl].
Przed estymacją modeli dokonano analizy dynamiki zjawiska upadłości w Polsce
za pomocą następujących mierników [Aczel 2000]:
•
indeks jednopodstawowy informujący, jak zmieniły się poszczególne wartości liczbowe w stosunku do roku bazowego przyjętego za podstawę porównań:

It / 0

yt
= ⋅100
y0

gdzie:
yt – wartość określonej zmiennej w badanym okresie,
y0 – wartość określonej zmiennej w okresie bazowym.
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•

indeks łańcuchowy informujący, jak zmieniały się poszczególne wartości
liczbowe w stosunku do roku poprzedzającego rok stanowiący przedmiot
analizy:

I t / t −1 =

yt
⋅100
yt −1

gdzie: yt-1 – wartość określonej zmiennej w poprzednim okresie.
Za rok bazowy w indeksach jednopodstawowych przyjęty został rok 2002, czyli
pierwsza spośród zebranych obserwacji liczbowych. Wyniki obliczeń prezentuje zestawienie tabelaryczne.
Tabela 2. Indeksy liczby upadłości w województwie kujawsko-pomorskim
Rok

Liczba upadłości
w województwie
kujawsko-pomorskim

2002

108

2003
2004

Indeksy łańcuchowe

Indeksy jednopodstawowe

67

62,04

62,04

53

76,12

47,22

2005

46

100,00

47,22

2006

27

52,94

25,00

2007

26

96,30

24,07

2008

20

76,92

18,52

2009

46

230,00

42,59

2010

38

82,61

35,19

2011

38

100,00

35,19

2012

43

113,16

39,81

2013

52

120,93

48,15

2014

54

96,15

46,30

2015

27

54,00

25,00

Źródło: opracowanie własne.

Analiza indeksów jednopodstawowych wskazuje, że w województwie kujawskopomorskim w odniesieniu do roku przyjętego za podstawę porównań miały miejsce
tylko spadki liczby upadłości. Najniższa jej wartość osiągnięta została w roku 2008,
co potwierdza poziom indeksu – mniej niż 19%.
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Indeksy łańcuchowe z kolei wskazują, że niestety nie ma się do czynienia z jednoznaczną tendencją spadkową. Analizując dane rok do roku można zauważyć, że
w roku 2009 następuje wyraźne odbicie liczby upadłości w górę o 130% w stosunku
do 2008 i jest to najwyższa wartość, jaką przyjmuje indeks łańcuchowy w okresie
czasu stanowiącym przedmiot analizy. Kolejny, choć już mniejszy, wzrost miał miejsce w latach 2012–2013, odpowiednio o nieco ponad 13 i 20%.
Po analizie wstępnej oszacowane zostały modele ekonometryczne. Jako zmienna objaśniana wykorzystana w badaniu została liczba upadłości przedsiębiorstw
w województwie kujawsko-pomorskim w danym roku. Do zbioru potencjalnych
zmiennych objaśniających zaliczono natomiast:
·· liczbę przedsiębiorstw (zarejestrowanych w systemie REGON),
·· PKB (w mln zł),
·· liczbę bezrobotnych,
·· stopę bezrobocia,
·· stopę inflacji,
·· rentowność brutto przedsiębiorstw (jako współczynnik),
·· wydatki budżetu państwa (w mln zł),
·· akumulację (w mln zł),
·· kurs euro (w zł/100 EUR),
·· kurs dolara (w zł/ 100 USD),
·· stopę procentową.
Dodatkowo rozważono również trend w postaci zmiennej czasowej jako element
reprezentujący ogólne tendencje występujące w analizowanej zmiennej.
Opierając się na powyższych danych, za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów oszacowano odpowiednie modele przyczynowoskutkowe [Maddala 2006], opisujące skalę upadłości przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Do redukcji zbioru zmiennych pierwotnych
wykorzystano procedurę eliminacji nieistotnych statystycznie zmiennych a posteriori [Kufel 2011].
Wybrane i zaprezentowane w tabelach zostały modele wyłącznie ze zmiennymi statystycznie istotnie wpływającymi na kształtowanie się liczby upadłości
w województwie kujawsko-pomorskim w badanym okresie. Wszystkie przedstawione modele charakteryzują się dobrym dopasowaniem do danych empirycznych. Współczynniki determinacji R-kwadrat przyjmują wartości przekraczające
73%. Uwzględnione w nich zmienne niezależne są statystycznie istotne na poziomie nieprzekraczającym 10%. W modelach nie występuje zjawisko autokorelacji
składnika losowego, a reszty mają rozkład normalny [Maddala 2006]. Dodatkowo
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przedstawione poniżej rysunki potwierdzają wysokie dopasowanie modeli do
rzeczywistych obserwacji liczby upadłości.
Tabela 3. Pierwszy model upadłości za lata 2002–2015 dla województwa
kujawsko-pomorskiego
Zmienna

Współczynnik

Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

const

-437,5480000

107,0130

-4,0890

0,0035

PKB

0,0129749

0,0033

3,8780

0,0047

Wydatki budżetu

-0,0000001

0,0000

-2,0460

0,0750

EUR100

0,4576280

0,0851

5,3780

0,0007

Stopa procentowa

-15,7277000

6,6027

-2,3820

0,0444

time

-43,8478000

11,4446

-3,8310

0,0050

Wsp. determ. R-kwadrat

0,8556

Skorygowany
R-kwadrat

Autokorel.reszt - rho

-0,3142

Stat. Durbina-Watsona

0,7654
2,4222

Źródło: opracowanie własne.

Z oszacowanego modelu upadłości przedsiębiorstw 1 wynikają następujące zależności:
f) wzrost wojewódzkiego PKB o 100 mln zł powodować będzie wzrost liczby
upadłości o 1,3;
g) wydatki budżetu, choć statystycznie istotne, charakteryzują się praktycznie zerowym wpływem na liczbę upadłości w województwie kujawsko-pomorskim;
h) wzrost kursu euro o 10 PLN / 100 EUR spowoduje wzrost liczby upadłości
o blisko 5 szt.;
i) wzrost stopy procentowej o jednostkę skutkował natomiast będzie spadkiem
liczby upadłości o niemal 16;
j) średni spadek liczby upadłości z roku na rok w badanym okresie wyniósł
niecałe 44.
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Rysunek 1. Empiryczne i wyrównane wartości liczby upadłości przedsiębiorstw
w województwie kujawsko-pomorskim uzyskane na podstawie modelu 1

Źródło: opracowanie własne.

Drugi model został oszacowany z uwagi na czynnik wykazujący się niewielkim
realnym wpływem na zmienna zależną – wydatki budżetu. Model 2 uzyskano weryfikując istotność parametrów na granicznym poziomie istotności wynoszącym 5%.
Tabela 4. Drugi model upadłości za lata 2002–2015 dla województwa
kujawsko-pomorskiego
Zmienna

Współczynnik

Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

const

−308,215

111,994

−2,752

0,0204

PKBmln

0,0064

0,0025

2,557

0,0285

EUR100

0,419

0,0967

4,333

0,0015

time

−21,633

7,8249

−2,765

0,02

Wsp. determ. R-kwadrat

0,7352

Skorygowany
R-kwadrat

Autokorel.reszt - rho1

−0,1613

Stat. Durbina-Watsona

0,6558
2,0473

Źródło: opracowanie własne.

Z oszacowanego modelu upadłości przedsiębiorstw 2 wynikają następujące zależności:
a) wzrost wojewódzkiego PKB o 1 mld powodować będzie wzrost liczby upadłości o 6,4;
b) wzrost kursu euro o 10 PLN / 100 EUR spowoduje wzrost liczby upadłości o ponad 4;
c) średni spadek liczby upadłości z roku na rok w badanym okresie wyniósł niecałe 22.
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Rysunek 2. Empiryczne i wyrównane wartości liczby upadłości przedsiębiorstw
w województwie kujawsko-pomorskim uzyskane na podstawie modelu 1 uzyskane
na podstawie modelu 2.

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
Upadłość podmiotu gospodarczego, tzn. przedsiębiorstwa a także osoby fizycznej (tzw.
upadłość konsumencka) potocznie określana również jako bankructwo czy plajta, stanowi nieodłączną cechę i zarazem niezmiernie ważną instytucję gospodarki rynkowej.
[Matuszak, Tokarski 2016a]. Istota upadłości podmiotu gospodarczego polega na tym,
że w przypadku niewypłacalności dłużnika lub sytuacji, gdy wartość zobowiązań przekracza wartość jego majątku, następuje sądowy proces dochodzenia przez wierzycieli
swych roszczeń ze wszystkich składników majątku dłużnika. Zasadniczym celem instytucji upadłości jest eliminowanie z rynku niesprawnych podmiotów gospodarczych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności obrotu gospodarczego, a także, zgodnie „z teorią ekonomii”, przenoszenie aktywów gospodarczych z niedostatecznie efektywnych do bardziej efektywnych zastosowań. Z racji rozlicznych i ważkich konsekwencji, które są następstwem upadłości, sposób zaprojektowania i działania tej instytucji
wywiera istotny wpływ zarówno na zachowania podmiotów w skali mikro, jak i w skali
makroekonomicznej, co w konsekwencji znajduje swój wyraz w zakresie i wielkości pojawiających się następstw pozytywnych i negatywnych.
Oszacowane parametry modeli wykazały, że liczba upadłości w województwie
kujawsko-pomorskim jest silnie determinowana przez szereg parametrów ekonomicznych gospodarki. W wyniku estymacji modeli i zastosowania eliminacji zmiennych
a posteriori otrzymano modele ze zmiennymi statystycznie istotnie wpływającymi
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na liczbę upadłości w województwie kujawsko-pomorskim w badanym okresie. Dla
poziomu istotności 0,1 (10%) uzyskano z wspomnianej procedury zależność liczby
upadłości z PKB, wydatkami budżetu, kursem euro, stopą procentową oraz zmienną
czasową (time). Natomiast po przejściu na wyższy poziom istotności tj. 0,05 (5%) wśród
zmiennych istotnie wpływających na rozważaną zmienną zależną pozostały tylko 3 to
jest PKB, kurs euro oraz zmienna czasowa.
Przeprowadzona analiza z pewnością nie uwzględnia wszystkich aspektów tak
złożonego problemu, jakim jest zjawisko upadłości przedsiębiorstw. Wskazano w niej
czynniki makroekonomiczne, mające istotny wpływ zarówno na skalę, jak i dynamikę
liczby składanych wniosków upadłościowych w województwie kujawsko-pomorskim.
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Bezpośrednie inwestycje zagranicznych podmiotów
handlowych w Polsce
Direct Investments of Foreign Commercial Entities in Poland
Abstract: The essence of foreign direct investments is not only the transfer of capital but
also technology as well as organisational and marketing know-how. In the 1990s, they
had played a significant role in modernisation of retail trade in Poland. The aim of the article is to identify the scale and structure of investment outlays carried out by commercial
entities with foreign capital and their share in total investments in the sphere of trade in
Poland. The subject matter of an analysis is the volume, dynamics, and generic and material structure of direct investments of entities with foreign capital. The analysis covered the
years 2008–2015. In order to achieve the assumed aim of the article, the author used the
method of descriptive statistics and comparative analysis. The basic source material was
the CSO’s data, including those specially ordered by the Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK). In 2009–2015, the volume of investments of commercial entities
with foreign capital was changing depending on the economic situation. The structure of
investment outlays also has changed. Currently, the prevailing share is attributed not to
buildings and constructions, but to machinery and equipment.
Key words: entities with foreign capital, investment outlays, retail trade, wholesale trade

Wprowadzenie
Temat napływu do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) podejmowano w wielu publikacjach naukowych. Po wprowadzeniu reform gospodarczych, umożliwiających otwarcie gospodarki na napływ bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, w publikacjach skupiano się na udziale zagranicznych inwestorów

Urszula Kłosiewicz-Górecka

w procesie prywatyzacji [Glikman 2000, Rada 2005] i wpływie BIZ na kształtowanie się parametrów makroekonomicznych polskiej gospodarki [Limański 2003,
Wysokińska, Witkowska 2004]. Analizowano także możliwość transferu do Polski
nowych technologii [Śmigielska 2003]. Wiele uwagi poświęcano wpływowi BIZ
na rynek pracy [Witkowska 2000; Cieślik 2005] oraz rozwojowi rynków lokalnych
[Umiński 2002, Grzebyk 2010]. Analizowano zmiany, jakie zaszły w konkretnej sferze polskiej gospodarki, w wyniku napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych np. w zakresie usług transportowych, gospodarki magazynowej i łączności
[Andrzejczak 2016], logistyki [Tyc-Szmil 2006] oraz sfery handlu, której rozwój
ma istotne znaczenie dla sprawnej dystrybucji artykułów konsumpcyjnych oraz
zaspokajania potrzeb i preferencji zakupowych konsumentów [Sławińska 2003].
Ukazało się wiele książek i artykułów, w których przedmiotem analizy była internacjonalizacja handlu w Polsce, która objęła strategie zagranicznych sieci handlowych
[Pilarczyk, Sławińska 2001, Domański 2001], skutki rozwoju wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych dla rodzimych firm oraz rynków lokalnych [Kłosiewicz-Górecka,
Słomińska 2001], a także dla dostawców [Kłosiewicz-Górecka 2004]. Badania i analizy
przeprowadzone w omawianym obszarze przyniosły następujące wnioski:
·· zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe inwestujące w Polsce stały się kreatorami nowych kanałów dystrybucji. Były to sieci hipermarketów, supermarketów oraz
sklepów dyskontowych [Karasiewicz, Trojanowski 2016], hurtownie typu cash and
carry, centra dystrybucyjne, centra logistyczne [Logistyka, 2004];
·· nwestycje w sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych przyczyniły
się do skrócenia terminów dostaw produktów do klientów, redukcji zapasów i kosztów w całym logistycznym łańcuchu dostaw [Śmigielska 2007, Tyc-Szmil 2006];
·· zagraniczne sieci handlowe rozwinęły marki własne, które stały się istotnymi
czynnikami konkurowania przedsiębiorstw handlowych [Witek-Hajduk 2015];
·· rozwój sieci hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych przez zagranicznych inwestorów przyspieszył zmiany w dotychczasowych tzw. tradycyjnych kanałach dystrybucji. Do najważniejszych zidentyfikowanych zalicza się procesy integracji poziomej i pionowej w handlu detalicznym i hurtowym [Tajer 2015,
Modele 2010], rozwój centrów dystrybucji w miejsce tradycyjnych magazynów
hurtowych oraz kreowanie sieci małych sklepów przez zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe, w ramach dywersyfikacji posiadanych formatów [Kłosiewicz-Górecka 2016, Tajer 2015];
·· rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji przez zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe spowodował zmiany w relacjach podmiotów łańcucha dostaw.
Okazało się, że dominująca pozycja sieci detalicznych pozwala na formułowanie
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i egzekwowanie warunków współpracy, które często oceniane są przez dostawców jako niekorzystne i naruszające zasadę uczciwej konkurencji. Nie zmienia to
faktu, że wielu dostawców do sieci handlowych ocenia je jako partnera bardzo
wymagającego, ale kreatywnego, otwartego na nowe rozwiązania i umożliwiającego dostawcy ekspansję terytorialną [Kłosiewicz-Górecka 2004, Witek-Hajduk,
Cygler, Sznajder, Napiórkowska, Napiórkowski 2016];
·· zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe przyspieszyły rozwój e-handlu i m-handlu w Polsce, a także nowych form komunikacji z konsumentami [Borusiak, Szymkowiak 2014, Spyra 2014, Śmigielska 2013].
Wśród stosunkowo bogatej literatury dotyczącej handlu w Polsce niewiele
publikacji naukowych dotyczy skali i struktury nakładów inwestycyjnych podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym, poniesionych w naszym kraju
w okresie zmiennej dynamiki rozwoju gospodarczego, znacznego już nasycenia
powierzchnią handlową i zmieniających się preferencji konsumentów dotyczących miejsc zakupu, a także rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Niniejszy tekst jest próbą wypełnienia tej luki. Celem artykułu jest identyfikacja skali i struktury nakładów inwestycyjnych podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym oraz ich udziału w nakładach inwestycyjnych
ogółem w sferze handlu w Polsce.
W artykule postawiono hipotezę badawczą, że zmieniające się preferencje zakupowe konsumentów oraz rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych skutkują zmianą struktury inwestycji podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym – z wydatków na budynki i budowle w kierunku coraz większego udziału
nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia.
Dla realizacji celu artykułu i weryfikacji hipotezy badawczej analizą objęto wielkość,
strukturę rodzajową i rzeczową oraz dynamikę nakładów inwestycyjnych zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw handlowych. W artykule zastosowano opis naukowy
oraz analizę porównawczą nakładów zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw handlowych, co pozwoliło zidentyfikować tendencje, podobieństwa i różnice.
Analiza objęła lata 2008–2015, tj. rok (2008) charakteryzujący się najwyższym poziomem inwestycji zagranicznych w handlu oraz okres zmiennego poziomu nakładów
inwestycyjnych (lata 2009–2015). W artykule korzystano przede wszystkim z danych
wtórnych. Do osiągnięcia założonego celu posłużono się metodą statystyki opisowej
oraz analizy ekonomicznej i porównawczej. Podstawowy materiał źródłowy stanowiły dane GUS, w tym specjalnie zamówione przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur (IBRKK), publikacje naukowe, a także wyniki badań własnych i opinie pracowników naukowych i przedstawicieli handlu zaprezentowane podczas seminariów
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i konferencji dotyczących problematyki handlu. Dane GUS za 2015 r. są ostatnimi dostępnymi z zakresu nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym.

Wielkość i struktura podmiotów handlowych z kapitałem
zagranicznym w sferze handlu w Polsce
Według danych GUS na koniec 2015 r. w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” funkcjonowało 7218 podmiotów z kapitałem zagranicznym, stanowiących
jedynie 0,7% ogółu przedsiębiorstw handlowych w Polsce (tabela 1). W latach 2008–
2015 liczba podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym wzrosła o 25,2%,
podczas gdy liczba przedsiębiorstw handlowych ogółem w kraju zmniejszyła się
o 6,7%. Najszybciej rosła liczba mikrofirm z kapitałem zagranicznym (o 35,7%) oraz
największych, tj. zatrudniających 250 i więcej osób (wzrost o 20%). W latach 2008–
2015 wzrost liczby dużych przedsiębiorstw handlowych z kapitałem zagranicznym
wynikał m.in. z licznych przejęć mniejszych firm z kapitałem polskim [Tajer 2015].
W efekcie w 2015 r. łącznie 5 największych zagranicznych sieci detalicznych (Biedronka, Tesco, Kaufland, Lidl, Carrefour), mających niecały 1% udziału w liczbie sklepów
ogółem w Polsce, osiągnęło blisko 46-procentowy udział w sprzedaży Fast Moving
Consumer Goods – FMCG [Kłosiewicz-Górecka 2017].
Tabela 1. Podmioty z kapitałem zagranicznym w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”
Lata

Liczba
podmiotów

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015/2008 %

5766
6212
6389
6985
7291
7409
7444
7218
125,2

w tym:
do 9
pracujących
3676
4072
4205
4796
5046
5161
5180
4987
135,7

10–49

50–249

1440
1481
1518
1531
1557
1565
1562
1526
105,9

495
498
504
483
513
504
511
519
104,8

250 i więcej
pracujących
155
161
162
175
175
179
191
186
120,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym (2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), GUS, Warszawa.

Wśród krajowych przedsiębiorstw handlowych dominują małe firmy; 98% z nich
posiada do 2 sklepów, podczas gdy wśród podmiotów z kapitałem zagranicznym
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takich firm jest istotnie mniej (48,9%). Ponad 20% zagranicznych przedsiębiorstw
handlowych ma powyżej 20 sklepów, a tego rodzaju firm z kapitałem polskim jest
zaledwie 0,1% (tabela 2). Pokazuje to, jak istotne są różnice pomiędzy zasobami zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw handlowych.
Tabela 2. Struktura przedsiębiorstw prowadzących w latach 2008 i 2015 sprzedaż
detaliczną według liczby posiadanych sklepów i własności kapitału
Struktura posiadanych sklepów (w %)
Przedsiębiorstwa według
własności kapitału
Przedsiębiorstwa
krajowe (w %)
Przedsiębiorstwa
zagraniczne (w %)

do 2 sklepów

3–10

11–20

powyżej 20
sklepów
2008
2015

2008

2015

2008

2015

2008

2015

98,1

98,0

1,6

1,7

0,2

0,2

0,1

0,1

48,9

39,7

26,9

29,3

8,3

10,0

15,9

21,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS specjalnie zamawianych przez Instytut Badań
Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK).

Wśród podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym powstałych w danym roku dominują podmioty nowe (ponad 80%), chociaż procesy konsolidacji
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym sprawiają, że w niektórych latach
udział podmiotów z kapitałem zagranicznym powstałych w wyniku przekształceń
jest wysoki (tabela 3).
Tabela 3. Struktura podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym powstałych w latach 2009–2015
Lata
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Podmioty handlowe
powstałe w danym
roku ogółem
369
388
440
499
449
395
148

w tym:
nowe podmioty
liczba
326
339
384
441
398
348
118

%
88,3
87,4
87,3
88,4
88,6
88,1
79,7

podmioty powstałe
w wyniku przekształceń
liczba
%
43
11,7
49
12,6
56
12,7
58
11,6
51
11,4
47
11,9
30
20,3

Uwaga: brak danych dla 2008 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym (2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), GUS, Warszawa.
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Bezpośrednie nakłady inwestycyjne podmiotów
handlowych z kapitałem zagranicznym
W 2015 r. bezpośrednie nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym
w sferze handlu w Polsce wyniosły 11 158 mln zł i były wyższe o 9,7% w porównaniu
z 2014 r., podczas gdy nakłady inwestycyjne ogółem w kraju w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” wzrosły w analizowanym okresie tylko o 3,1% (tabela
4). W latach 2008–2015 zmieniał się ich poziom. W okresie światowego kryzysu finansowego (lata 2009–2011) inwestycje istotnie zmniejszyły się, ale wraz z poprawą
sytuacji ekonomicznej wzrosły, w tym nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem
zagranicznym w sferze handlu w Polsce.
Tabela 4. Nakłady inwestycyjne w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” poniesione na pozyskanie aktywów trwałych, w tym nakłady podmiotów
z kapitałem zagranicznym
Nakłady inwestycyjne ogółem
w sekcji

Nakłady inwestycyjne
podmiotów z kapitałem
zagranicznym

Lata

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

w mln zł

rok poprzedni=100

w mln zł

rok poprzedni=100

22159
19879
16759
17550
18784
17377
17692
18245

100,0
89,7
84,3
104,7
107,0
92,5
101,8
103,1

12071
10846
8132
8547
9414
10822
10169
11158

100,0
89,9
74,9
105,1
110,1
114,9
93,9
109,7

Udział nakładów
podmiotów
z kapitałem
zagranicznym
w nakładach
inwestycyjnych
ogółem w sekcji
(w %)
54,5
54,6
48,5
48,7
50,1
62,3
57,5
61,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym (2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), GUS, Warszawa oraz Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
(2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), GUS, Warszawa.

W ostatnich czterech latach utrzymuje się ponad 50-procentowy udział nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w inwestycjach w handlu ogółem. Ich istotny udział w inwestycjach w sferę handlu w Polsce potwierdzają
również skumulowane z lat 2008–2015 nakłady inwestycyjne, które wzrosły o 572,3%
w porównaniu z 2008 r., w tym o 552,9% na nowe środki trwałe (tabela 5).
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Tabela 5. Skumulowane nakłady inwestycyjne ogółem w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” i podmiotów z kapitałem zagranicznym, w tym
nakłady na nowe środki trwałe w latach 2008–2015
Wyszczególnienie

Ogółem w sekcji
Nakłady podmiotów z kapitałem zagranicznym ogółem w sekcji
w tym:
na nowe środki trwałe

Nakłady inwestycyjne
skumulowane z lat 2008–
2015
w mln zł
2008=100
148445
669,9
81159

672,3

59534

652,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym (2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016), GUS, Warszawa oraz Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), GUS, Warszawa.

W analizowanym okresie dynamika skumulowanych nakładów inwestycyjnych ogółem w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” była niższa niż
skumulowanych inwestycji przedsiębiorstw handlowych z kapitałem zagranicznym,
które stanowiły 54,7% skumulowanych nakładów inwestycyjnych ogółem w sekcji
handlu. Oznacza to, że nieliczna grupa zagranicznych przedsiębiorstw handlowych
(około 0,7% ogółem podmiotów w handlu) skupiła w latach 2008–2015 ponadpołowę wszystkich nakładów inwestycyjnych w sferze handlu w Polsce. Ich skutkiem
był wzrost udziału powierzchni sprzedażowej sklepów własności zagranicznej w powierzchni sprzedażowej ogółem w kraju z 20,4% w 2008 r. do 28,7% w 2015 r. Wzrósł
też udział sklepów z kapitałem zagranicznym w liczbie sklepów ogółem w kraju (z 2%
w 2008 r. do 4,4% w 2015 r.), co wskazuje, w analizowanym okresie, na dynamiczny
rozwój bazy technicznej sklepów własności zagranicznej (tabela 6).
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Tabela 6. Sklepy należące do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w latach 2008–2015
Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7786

9755

11686

13596

13714

14268

14881

15821

Udział sklepów z kapitałem
zagranicznym w liczbie sklepów
ogółem w kraju
(w %)

2,0

2,6

3,4

3,9

3,8

4,0

4,2

4,4

Udział powierzchni
sprzedażowej sklepów
z kapitałem zagranicznym
w powierzchni sprzedażowej
sklepów ogółem w kraju
(w %)

20,4

22,4

24,1

24,8

26,6

27,7

27,1

28,7

Liczba sklepów z kapitałem
zagranicznym

Uwaga: dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS specjalnie zamawianych przez IBRKK.

Inna jest struktura wielkościowa sklepów przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. W tych ostatnich przeważają wielkopowierzchniowe obiekty handlowe,
a wśród przedsiębiorstw własności krajowej – sklepy małe. W 2015 r. średnia powierzchnia sprzedażowa sklepu przedsiębiorstw detalicznych własności zagranicznej wynosiła 655,9 m2, a dla przedsiębiorstw detalicznych własności krajowej była
istotnie niższa (74,8 m2).

Struktura rodzajowa i rzeczowa nakładów
inwestycyjnych w handlu
W latach 2009–2015 nakłady inwestycyjne zarówno w handlu detalicznym, jak i hurtowym były istotnie niższe niż w 2008 r., który charakteryzował się wysokim poziomem inwestowania w sferę handlu (tabela 7).
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Tabela 7. Struktura nakładów inwestycyjnych w handlu hurtowym i detalicznym
w latach 2008–2015
Nakłady inwestycyjne
Handel; naprawa pojazdów
samochodowych –
ogółem w mln zł
udział w %
w tym:
handel hurtowy
w mln zł
udział w %

2008*

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

21491
100,0

19879
100,0

16759
100,0

17550
100,0

18784
100,0

17376
100,0

12868
100,0

12943
100,0

10302
47,9

9153
46,0

7610
45,4

7625
43,4

8944
47,6

8142
46,9

5730
44,5

5660
43,7

9776
45,5

8969
45,1

7388
44,1

7904
45,0

7957
42,4

7448
42,9

5856
45,5

5761
44,5

handel detaliczny
w mln zł
udział w %

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej (2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
* Dane odnoszą się do sekcji Handel i naprawy
Nie sumuje się do 100,0, ponieważ nie obejmuje wszystkich kierunków wydatkowania środków
w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

W okresie 2009–2013 (wyjątek 2011 r.) wyższe nakłady były w handlu hurtowym,
ale w ostatnich dwóch latach (2014–2015) większe środki skierowane zostały na handel
detaliczny, co doprowadziło do zmiany struktury rodzajowej nakładów inwestycyjnych
w handlu. Zadecydowały o tym nowe kierunki inwestowania podmiotów handlowych
z kapitałem zagranicznym (tabela 8).
Tabela 8. Struktura nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w handlu hurtowym i detalicznym w latach 2014–2015
Rok

Nakłady ogółem w sekcji „Handel;
naprawa pojazdów samochodowych”

w tym:
handel hurtowy

handel detaliczny

Podmioty z kapitałem zagranicznym
2014

100,0

32,9

60,3

2015

100,0

32,7

58,7

Podmioty z kapitałem krajowym
2014

100,0

58,6

27,5

2015

100,0

55,6

29,2

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych przygotowanych przez GUS na zamówienie Instytutu
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Nie sumuje się do 100,0, ponieważ nie obejmuje wszystkich kierunków wydatkowania środków
w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.
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W latach 2014–2015 około 58–60% nakładów inwestycyjnych zagranicznych
podmiotów z kapitałem zagranicznym skierowanych zostało na sferę handlu detalicznego. Inwestycje te związane były przede wszystkim z modernizacją istniejących hipermarketów i pozyskiwaniem mniejszych obiektów handlowych. Była
to reakcja na stosunkowo słabe wyniki ekonomiczne hipermarketów i supermarketów, na tle mniejszych sklepów dyskontowych i convenience stores (tabela 9),
oraz zaobserwowaną tendencją odwracania się konsumentów od zakupów w hipermarketach i preferowania sklepów zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania, o wydłużonym czasie pracy i oferujących asortyment starannie dobrany do
potrzeb lokalnych klientów [Handel 2016].
Tabela 9. Średnioroczna sprzedaż z 1 m2 powierzchni sprzedażowej w zł w wybranych formach handlu detalicznego (w zł)
Formy handlu

2011

2012

2013

2014

2015

Hipermarkety
Supermarkety
Sklepy dyskontowe
Convenience store

16 200
16 700
20 700
17 600

15 200
15 900
21 500
17 900

14 500
15 700
21 700
17 800

15 600
16 000
21 900
19 500

14 300
15 900
22 500
19 600

Dynamika
2015/2011
(w %)
88,3
95,2
108,7
111,4

Uwaga: *Brak danych dla lat 2008–2009.
Źródło: Szafraniec G. (2016), To jest już otwarta wojna, „Wiadomości Handlowe”, nr 10, s. 8.

W krajowych przedsiębiorstwach handlowych zdecydowaną przewagę w latach
2014–2015 miały nakłady inwestycyjne w handel hurtowy, będące wynikiem m.in.
konsolidacji firm hurtowych i ich integracji z handlem detalicznym oraz budową centrów dystrybucyjnych [Tajer 2015].
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na zmiany zachodzące również
w strukturze rzeczowej nakładów inwestycyjnych w sferze handlu (tabela 10).
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Tabela 10. Nakłady inwestycyjne w sferze handlu na środki trwałe, ceny bieżące
w tym:
budynki i budowle

maszyny, urządzenia
techniczne

środki transportu

Nakłady ogółem
w sekcji „Handel;
naprawa pojazdów
samochodowych”.
w mln zł

w mln zł

udział
w%

w mln zł

udział
w%

w mln zł

udział
w%

2008*

21472

10077

46,9

7221

33,6

4116

19,2

2014

12868

5523

42,9

5315

41,3

2005

15,6

2015

12943

5178

40,0

5491

42,4

2247

17,4

Rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez GUS na zamówienie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
* Dane odnoszą się do sekcji Handel i naprawy
Nie sumuje się do 100,0, ponieważ nie obejmuje wszystkich kierunków wydatkowania środków
w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

W latach 2014–2015 zmniejszył się udział nakładów na budynki i budowle
(z 46,9% w 2008 r. do 40% w 2015 r.), rosną z kolei udziały wydatków na maszyny
i urządzenia techniczne (z 33,6% w 2008 r. do 42,4% w 2015 r.). Zmniejszył się także
udział nakładów inwestycyjnych na środki transportu w nakładach inwestycyjnych
ogółem sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” (z 19,2% w 2008 r.
do 16–17% w latach 2014–2015). Udziały wydatków na transport są istotnie niższe
w handlu detalicznym niż w handlu hurtowym, co wynika ze specyfiki funkcji pełnionych przez handel detaliczny i handel hurtowy.
Zmniejszanie się udziału nakładów inwestycyjnych na budynki i budowle wystąpiło zarówno w podmiotach handlowych z kapitałem zagranicznym, jak i w firmach
krajowych (tabela 11). Przyczyniły się do tego zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw handlowych, wprowadzanych pod wpływem silnej konkurencji w handlu,
nowych preferencji zakupowych konsumentów, coraz chętniej kupujących w małych
sklepach zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania, a także rozwój nowoczesnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych [Śmigielska 2003, Spyra 2014]. W latach
2000–2007 zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe inwestowały w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, przede wszystkim w hipermarkety i supermarkety, a ostatnio rozwijają mniejsze jednostki handlowe, tj. sklepy dyskontowe i convenience stores,
które obecnie są preferowanymi przez konsumentów miejscami zakupu artykułów
codziennego zapotrzebowania [Handel 2016] i charakteryzują się najbardziej dynamicznym rozwojem wśród nowoczesnych formatów handlu detalicznego (tabela 12).
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Tabela 11. Nakłady inwestycyjne w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” na środki trwałe ponoszone przez przedsiębiorstwa krajowe i z kapitałem zagranicznym, ceny bieżące

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa
z kapitałem
zagranicznym
2014
2015
Przedsiębiorstwa
z kapitałem
krajowym
2014
2015

w tym:

Ogółem nakłady
inwestycyjne

maszyny,
urządzenia
techniczne

budynki
i budowle

środki
transportu

w mln
zł

w%

w mln
zł

w%

w mln
zł

w%

w mln
zł

w%

7062,3
6731,4

100,0
100,0

2931,3
2620,9

41,5
38,9

3330,8
3146,1

47,2
46,7

796,5
954,7

11,3
14,2

5805,7

100,0

2592,1

44,6

1984,4

34,2

1208,9

20,8

6211,7

100,0

2556,8

41,2

2344,8

37,7

1292,3

20,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS zamawianych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Nie sumuje się do 100,0 ponieważ nie obejmuje wszystkich kierunków wydatkowania środków w sekcji
„Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

Tabela 12. Wybrane formy handlu detalicznego w latach 2010–2015
Wyszczególnienie

2010

Hipermarkety
Supermarkety
Sklepy dyskontowe*
Convenience stores*

562
4461
2313
2409

2011
565
5006
2608
2755

2012
572
5468
2952
3195

2013

2014

592
6210
3297
3928

593
6509
3550
4780

2015
589
6903
3705
b.d.

2015/2010
(w %)
104,8
154,7
160,2
198,4**

Uwaga: *brak danych dla lat 2008–2009.
**Dynamika dla 2014 r. w porównaniu z 2010 r.
Źródło: Kłosiewicz-Górecka U. (2016), Quantitative and Qualitative Changes in the Retailing Network
in Poland in 2011-2016 [w:] Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce 2011–2016, Instytut Badań Rynku,
Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Wprowadzanie convenience stores do portfolio formatów zagranicznych przedsiębiorstw handlowych prowadzi to do tzw. multiformatowości, czyli łączenia w jednym
przedsiębiorstwie handlowym różnych formatów sklepów (np. supermarketów, hipermarketów, convenience stores). Daje to firmie detalicznej większe możliwości zaspokajania potrzeb nowych grup konsumentów i zwiększania udziału przedsiębiorstwa w rynku.
Wzrost zainteresowania zagranicznych przedsiębiorstw handlowych rozwojem
mniejszych formatów handlowych nie spowodował zwiększenia udziału nakładów
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inwestycyjnych na budynki i budowle, a nawet przeciwnie. Obecnie dominują inwestycje w maszyny i urządzenia. Jest to związane m.in. z podjętymi przez zagraniczne
sieci handlowe procesami modernizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (hipermarketów i supermarketów), a także digitalizacją procesów handlowych,
co angażuje środki finansowe z grupy „maszyny i urządzenia”. Zaistniałe wyższe nakłady na tę grupę inwestycji pozwalają pozytywnie zweryfikować hipotezę o zmianie
struktury inwestycji podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym w kierunku
coraz większego udziału nakładów na maszyny i urządzenia. Warto podkreślić, że inwestycje w maszyny, urządzenia i narzędzia bezpośrednio wpływają na sprawność
poszczególnych procesów handlowych. Szczególnie ważną pozycję stanowią nakłady
inwestycyjne na nowoczesne systemy informatyczno-komunikacyjne wspomagające
zarządzanie firmą (w tym zarządzanie sprzedażą) oraz komunikację z klientami i partnerami biznesowymi. Ta grupa nakładów inwestycyjnych rośnie też w zintegrowanych
krajowych firmach handlowych. Jednak generalnie w przedsiębiorstwach własności
krajowej nadal dominujący udział mają nakłady na budynki i budowle. Jest to spowodowane rozwojem krajowych sieci oraz inwestowaniem w centra dystrybucyjne, których powstawanie związane jest z procesami integracji krajowych firm handlowych.
Udział wydatków na środki transportu w krajowych przedsiębiorstwach handlowych jest istotnie wyższy (20,8%) niż w przedsiębiorstwach zagranicznych (11–14%),
gdyż wiele krajowych małych firm i mikrofirm detalicznych oraz hurtowych samodzielnie zaopatruje się w towary, co wymaga posiadania środka transportu. W zagranicznych przedsiębiorstwach handlowych funkcje te realizują wyspecjalizowane
firmy (outsourcing), stąd niższy udział nakładów inwestycyjnych na środki transportu.
Innowacje technologiczne wprowadzane przez zagraniczne podmioty handlowe są przedmiotem zainteresowania krajowych przedsiębiorstw detalicznych i hurtowych, które przejmując je i dostosowując do swoich potrzeb, również uczestniczą
w dokonującym się w sferze handlu postępie organizacyjnym i technicznym. Na
szczególną uwagę zasługują procesy konsolidacji handlu rodzimego. Ich inicjatorem
jest często przedsiębiorstwo hurtowe rozwijające sieci sklepów franczyzowych, zapewniające małym firmom detalicznym z kapitałem krajowym dostęp do nowoczesnych rozwiązań i narzędzi, którymi dysponują duże zagraniczne sieci handlowe, co
daje im zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej.

Podsumowanie
Wartość dodana artykułu polega na identyfikacji skali i struktury nakładów inwestycyjnych zagranicznych przedsiębiorstw handlowych w Polsce i porównaniu jej
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z inwestycjami krajowych przedsiębiorstw handlowych. Jednak występujące ograniczenia, między innymi w dostępie do danych dotyczących skali i struktury nakładów
inwestycyjnych oraz przeprowadzenia badań pierwotnych, a także wykorzystane stosunkowo proste metody analizy nie pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie postawionej hipotezy badawczej. Potrzebne są bardziej pogłębione badania i zaawansowane metody badawcze, aby można było jednoznacznie stwierdzić, że zmieniające
się preferencje zakupowe konsumentów oraz rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych skutkują zmianą struktury nakładów inwestycyjnych podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym w kierunku zwiększonych wydatków
na maszyny i urządzenia, w tym systemy informatyczno-komunikacyjne, wspomagające zarządzanie firmą i komunikację z otoczeniem. Aby jednoznacznie stwierdzić, że
nie jest to jedynie zaobserwowane zjawisko, ale przyszłościowy kierunek inwestowania, należy przeprowadzić dalsze pogłębione badania i analizy. Mogą one dotyczyć
następujących obszarów problemowych:
·· przyczyn zmiany w strukturze wydatków inwestycyjnych podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym,
·· wpływu zmiany w strukturze wydatków inwestycyjnych na konkurencyjność
przedsiębiorstw handlowych,
·· konfrontacji nakładów inwestycyjnych podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym w Polsce z podobnymi analizami w innych krajach Europy Środkowej
(Czechy, Węgry, Słowacja).
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Wpływ korupcji na inwestycje w wybranych
państwach Europejskich
The Impact of Corruption on Investments in Selected
European Countries
Abstract: The impact of corruption on investment is a topic of intensive econometric
analysis. The nature of the impact of corruption on investment is currently being investigated. A panel analysis of the data has examined the curvilinear impact of corruption
on investment. The results of the study confirm the hypothesis that corruption affects
non-linear investment. The consequence of this is that the change in corruption results
in different incremental investments, and this depends on the initial level of corruption
in the economy. In corrupt countries, the reduction of corruption will result in much
larger investment increments than in less corrupt states. The main added value of the
work is to carry out in-depth analysis of the literature of the subject, which has been
evaluated each time and conducted econometric studies with the proposition of a form
of function describing per capita investments.
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Wstęp
Korupcja jest zjawiskiem, którego wpływ na funkcjonowanie gospodarki został potwierdzony. Jednak aktualne badania naukowe nie potwierdzają jednoznacznie charakteru tej zależności. Badania naukowe wskazują, że korupcja wpływa w sposób
bezpośredni i pośredni poprzez kanały wpływu na wzrost gospodarczy. M.in. Mauro [1995, ss. 681–712] udowodnił, że najistotniejszym kanałem wpływu korupcji na
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wzrost gospodarczy jest kanał inwestycji. Jednakże w literaturze nie ma jednoznacznego stanowiska badaczy na temat charakteru wpływu korupcji na inwestycje. Również rozważania teoretyczne wskazują, że w pewnych okolicznościach korupcja może
oddziaływać korzystnie na inwestycje. Problem kierunku wpływu korupcji na inwestycje był wielokrotnie badany i omawiany, lecz nadal pozostaje aktualny i niewyjaśniony
w całości. Literatura tematu nie dostarcza jednoznacznych wskazań, jaki jest kierunek
zależności między korupcją a inwestycjami również w aspekcie rozważań teoretycznych i opisów tych zależności obserwowanych w rzeczywistości gospodarczej.
Kanał inwestycji jest najważniejszym kanałem wpływu korupcji na wzrost gospodarczy, a w szczególności dotyczy to bezpośrednich inwestycji zagranicznych [Delgado, McCloud i Kumbhakar 2014, s. 314]. Zależność ta jest szczególnie dostrzegana
w państwach rozwijających się i rozwiniętych. W przypadku państw mało rozwiniętych z wysokim stopniem skorumpowania urzędników państwowych zależność ta
nie jest tak wyraźna, ponieważ znacznie mniejszy jest napływ inwestycji z zagranicy,
a co za tym idzie, również związana z zagranicznymi inwestycjami dyfuzja kapitału
ludzkiego i nowoczesnych technologii jest znacznie mniejsza [Delgado, McCloud
i Kumbhakar 2014, s. 314].
Część naukowców uzależniała pozytywne lub negatywne oddziaływanie korupcji na inwestycje od dodatkowych czynników. Meon i Well [2010, ss. 244–259] wskazali, że istotne znaczenie w omawianej relacji ma jakość instytucji państwowych.
W przypadku złej jakości instytucji, korupcja może działać pozytywnie na inwestycje,
ponieważ przeciwdziała opieszałości urzędniczej i nieefektywnej biurokracji. Biorąc
pod uwagę, że korupcja jest nierozerwalnie związana z jakością instytucji państwowych, argumentacja ta może być trafna w przypadku państw rozwijających się i słabo rozwiniętych. Państwa rozwinięte gospodarczo cechują się niższym poziomem
korupcji i tym samym prawem oraz instytucjami państwowymi o dobrej jakości.
Ciekawą zależność zauważył Lambsdorff [1999, s. 10] w handlu między państwami
znacznie skorumpowanymi a tymi o mniejszym poziomie korupcji. Eksport do państw
skorumpowanych jest obciążony dodatkowymi kosztami w postaci łapówek. Od płatności łapówek uzależniony jest dostęp do rynku w państwie skorumpowanym, dlatego eksporterzy gotowi do zapłaty dodatkowych „opłat” będą mieli dostęp do ryku
w takim państwie. Zależność ta przekłada się również na inwestycje zagraniczne. Zdaniem Cuervo-Cazurra [2006, ss. 807–822] państwa skorumpowane będą przyciągały
więcej inwestycji od państw również skorumpowanych. Biorąc pod uwagę rozważania Lambsdorff’a należy wskazać, że to trafne spostrzeżenie, ponieważ eksporterzy
z państw skorumpowanych będą częściej skłonni zapłacić łapówkę, by móc handlować w danym państwie. Często przedsiębiorcy czy inwestorzy z państw rozwiniętych
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gospodarczo nie wiedzą, że za dane czynności w państwie o wysokim stopniu skorumpowania należy zapłacić łapówkę i ta niewiedza stanowi barierę wejścia na dany rynek.
Wydaje się również, że w państwach rozwiniętych gospodarczo jest więcej eksporterów czy inwestorów działających zgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi wykluczającymi możliwość korumpowania urzędników.
Celem artykułu jest omówienie i ocena najważniejszych dotychczasowych argumentów postulujących pozytywny lub negatywny wpływ korupcji na inwestycje.
Postawione zostały dwie hipotezy badawcze. Pierwsza dotyczy pytania, czy poziom korupcji wpływa pozytywnie (obniżenie korupcji sprzyja wzrostowi inwestycji)
i istotnie pod względem statystycznym na inwestycje, zaś druga hipoteza badawcza
stawia pytanie o kształt tej zależności. Artykuł składa się z części pierwszej, prezentującej najważniejsze zagadnienia dotyczące wpływu korupcji na inwestycje, które
omówiono i oceniono. Część druga artykułu stanowi wyznaczenie hipotez badawczych i ich empiryczną weryfikację. W tej części znajduje się najistotniejsza wartość
dodana całego artykułu. Całość artykułu jest podsumowana w zakończeniu.

Problem wpływu korupcji na inwestycje
W literaturze podnoszono głównie temat negatywnych skutków korupcji dla inwestycji. Najważniejszym i kluczowym argumentem jest zwiększenie kosztów inwestycji
[Shleifer, Vishny 1993, s. 599]. Argument ten oddziałuje najbardziej na tych inwestorów, którzy są nie tylko nastawieni na uczciwość i transparentność swojego działania,
lecz również chcą osiągnąć zamierzone korzyści finansowe. Inwestorzy zwracający
szczególną uwagę na rentowność przeprowadzonych działań oraz pozyskaną z nich
stopę zwrotu niechętnie będą podchodzić do kwestii dodatkowych opłat obniżających ich zysk, w szczególności gdy są nielegalne. Koszty korupcji można podzielić na
bezpośrednie, czyli te związane z zapłatą nienależnych świadczeń urzędnikowi, a także pośrednie, które są ponoszone już po zawarciu transakcji korupcyjnej. Koszty bezpośrednie są nieodłącznym elementem korupcji, zaś koszty pośrednie wiążą się m.in.
z koniecznością ukrycia wypłaty świadczenia lub przekazania innego dobra na rzecz
nielegalnej transakcji z urzędnikiem. Ukrycie faktu korupcji wymaga zaangażowania
nie tylko samego inwestora, ale również jego pracowników finansowych. Wykrycie korupcji pociąga za sobą dodatkowe koszty związane z karami finansowymi, opłatami
sądowymi lub kolejnymi łapówkami wręczanymi, by ukryć całe zdarzenie. Pojawienie
się dodatkowych kosztów będzie obniżało rentowność całej inwestycji. Ze względu, iż
wielkość kosztów pośrednich jest trudna do oszacowania, może pojawić się ryzyko nieopłacalności całego projektu, gdy koszty przewyższą lub zrównają się z przychodami.
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Korupcja zwiększa również ryzyko przeprowadzanych transakcji inwestycyjnych
[Gruszczewska 2006, s. 85]. Główne ryzyko wynika z wykrycia korupcji inwestora, co
może skutkować wstrzymaniem inwestycji. Konsekwencją wykrycia łapownictwa
może być nieosiągnięcie przychodów z inwestycji mimo poniesionych już kosztów
z nią związanych. Korupcja wiąże się również z ryzykiem całkowitej utraty zainwestowanych środków [Bodislav, Rotaru, Georgescu 2016, s. 171]. Ze względu na zwiększone ryzyko inwestycji w państwach skorumpowanych, część inwestorów zrezygnuje z podejmowania działań w tych krajach lub napotka bariery wejścia na rynek,
których nie będą mogli przejść. Płoskonka [2003, s. 122], nawiązując do badań nad
poziomem inwestycji w państwach skorumpowanych i tych wolniejszych od korupcji, wskazał, że inwestycje krajowe brutto w państwach skorumpowanych są niższe
o 20% niż w państwach o małej skali korupcji.
Jednakże naukowcy nie tylko zwrócili szczególną uwagę na oczywiste negatywne skutki korupcji, pojawiły się argumenty postulujące pozytywne oddziaływanie
korupcji na inwestycje. Ten korzystny skutek korupcji dla gospodarki wynika zazwyczaj z istnienia nieprawidłowości i patologii gospodarczych, które szkodzą inwestycjom znacznie bardziej niż korupcja. Podstawowym uzasadnieniem takiej zależności
jest ominięcie dzięki korupcji nieefektywnych przepisów ograniczających inwestycje. „W krajach, w których przepisy administracyjne są kłopotliwe, korupcja może być
środkiem do osiągnięcia pewnych korzyści przez inwestorów zagranicznych, w ten
sposób (potencjalne zyski) motywują do inwestowania w tych krajach” [Abotsi, Iyavarakul 2015, s. 252]. W przypadku zawiłych lub bardzo restrykcyjnych przepisów
prawa korupcja staje się rozwiązaniem dla przeszkód administracyjnych w inwestowaniu. Korupcja umożliwia inwestorowi poszerzenie swobód działalności gospodarczej. Biurokracja okazuje się czymś znacznie gorszym dla inwestycji (jak i również
dla rozwoju gospodarczego) niż występowanie korupcji. Trafnie tą sytuację określił
Huntington [1968, s. 69] wskazując, iż od nieuczciwej i nadmiernej biurokracji gorsza
jest jedynie uczciwa i nadmierna biurokracja.
Wręczenie łapówki zazwyczaj wiąże się nie tylko z decyzją urzędniczą, jakiej się
spodziewa inwestor, lecz także z przyśpieszeniem tej decyzji. W kontekście przyśpieszenia procesów administracyjnych korupcja również oddziałuje pozytywnie
na inwestycje. Skrócenie bezproduktywnego czasu oczekiwania na zezwolenie lub
licencję ogranicza tworzenie kosztów stałych inwestycji. W tym przypadku koszt
łapówki może okazać się znacznie niższy od kosztów stałych, generowanych przy
oczekiwaniu na urzędnicze zezwolenie. Czas uruchomienia inwestycji jest szczególnie istotny w przypadku inwestycji w nowe technologie, ponieważ najwięcej zyskają
te przedsiębiorstwa, które wprowadzą innowacyjny produkt jako pierwsze.
226

Wpływ korupcji na inwestycje w wybranych państwach Europejskich

Brak zgodności naukowców w kwestii kierunku skutków korupcji skłonił do
przeprowadzenia badań nad nieliniowym wpływem korupcji na wybrane wielkości ekonomiczne. Przykładowo Anokhin i Schulze [2009, ss. 465–476] w badaniu
ekonometrycznym udowodnili nieliniowy charakter wpływu korupcji na przedsiębiorczość i innowacje. Podejście nieliniowe (tę zależność opisuje się także przez
określenie krzywoliniowe) staje się rozwiązaniem łączącym ze sobą występowanie
negatywnych i pozytywnych skutków korupcji. Krzywoliniowa zależność podkreśla
bardzo ważną kwestię, mianowicie różnego stopnia wpływu korupcji na gospodarkę
czy inwestycje w zależności od wielkości korupcji. Zgodnie z tą myślą, mały poziom
korupcji powinien wpływać w niewielkim stopniu na inwestycje, zaś duży poziom
korupcji będzie wpływał znacznie mocniej na inwestycje. Jest to podejście znacznie
bardziej racjonalne od zależności liniowej, ponieważ zjawisko zanikające powinno
mieć coraz mniejszy wpływ, zaś zjawiska będące istotnym problemem (np. duży poziom korupcji) powinny mieć znacznie większy wpływ na gospodarkę, tym samym
ich skutki winny być dużo większe. Dlatego należy wskazać, iż modele opisujące np.
inwestycje za pomocą liniowej funkcji korupcji powinny mieć gorsze statystyki niż
modele z nieliniową funkcją korupcji.
Następna część zawiera postawione hipotezy badawcze oraz ich empiryczną weryfikację. Wyniki badania ekonometrycznego zostały ocenione również pod względem konsekwencji wykrytych zależności dla polityki antykorupcyjnej państw rozwiniętych gospodarczo.

Wpływ korupcji na inwestycje – hipotezy badawcze
i wyniki badania
Hipotezy badawcze postawione na podstawie analizy literatury przeprowadzonej
w poprzedniej części są następujące:
H1: Wpływ korupcji na inwestycje jest istotny statystycznie i pozytywny.
H2: Wpływ korupcji na inwestycje jest nieliniowy i przyjmuje kształt odwróconej litery U.
Pierwsza hipoteza badawcza sprowadza się do sprawdzenia na podstawie odpowiednich statystyk, czy możliwe jest zweryfikowanie istotnego statystycznie
wpływu korupcji na inwestycje. Weryfikacja ta nastąpi na podstawie analizy korelacji oraz statystyki t-Studenta w modelu ekonometrycznym. Pozytywny wpływ korupcji na inwestycje będzie wiązał się z zależnością potwierdzającą wzrost inwestycji wraz z obniżaniem się poziomu korupcji w gospodarce. Druga hipoteza wymaga
zbudowania modelu ekonometrycznego, w którym korupcja będzie przedstawiona
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za pomocą funkcji nieliniowej, np. logarytmicznej lub kwadratowej. Odpowiednie
parametry przy tych statystykach umożliwią potwierdzenie drugiej hipotezy badawczej lub jej zaprzeczenie.
Weryfikację powyższych hipotez przeprowadzono na podstawie makroekonomicznych danych panelowych zgromadzonych dla 25 państw europejskich: Austria,
Belgia, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy,
Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia,
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo. Odpowiednie szeregi czasowe zostały pobrane z bazy Banku Światowego i fundacji Heritage. Dane
obejmują okres od roku 1996 do 2015 (szeregi czasowe długości 20). Analizowano
następujące zmienne makroekonomiczne:
·· Inwestycje w środki trwałe brutto p.c. (źródło: Bank Światowy, skrót: inwestycje) –
są to nakłady inwestycyjne na środki trwałe w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Obejmują inwestycje w takie obiekty, jak urządzenia, maszyny, budowę dróg, szkół
itp. Jest to część całkowitych inwestycji dokonywanych w gospodarce. Wartości są
podane w USD urealnionych na rok bazowy 2010.
·· Wydatki rządowe (źródło: Bank Światowy, skrót: WRZ%PKB) – wydatki na konsumpcję dokonywane przez instytucje państwowe podzielone przez wartość PKB
danego kraju. Wartości są podane w USD urealnionych na rok bazowy 2010.
·· Współczynnik skolaryzacji (źródło: Bank Światowy, wyrażona w %) – współczynnik
liczby studentów na poziomie edukacji podstawowej danego kraju w stosunku do liczby ludności w wieku kwalifikującym do uczęszczania na wskazany poziomu edukacji.
·· Wskaźnik wolności finansowej (źródło: Heritage, skrót: WF) – syntetyczny miernik
opisujący efektywność sektora bankowego i mierzący niezależność sektora finansowego od kontroli państwowej. Przyjmuje wartości od 0 (stan represyjny objawiający się całkowitym nadzorem i zapobieganiem istnienia prywatnych instytucji
finansowych) do 100 (nieznaczna ingerencja państwa w sektor finansowy).
·· Wskaźnik wolności od korupcji (źródło: Heritage, skrót: FFC) – kompleksowy
i syntetyczny wskaźnik mierzący percepcję korupcji w danym państwie. Wskaźnik
bazuje również na danych publikowanych dla Indeksu Percepcji Korupcji Transparency International oraz danych i informacji jakościowych z innych wiarygodnych
i powszechnie uznanych źródeł, natomiast dla państw nieopisywanych przez ten
wskaźnik wykorzystywane są jedynie dane jakościowe. Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 (państwo skorumpowane) do 100 (państwo wolne od korupcji).
·· Wskaźnik kontroli korupcji (źródło: Bank Światowy, baza WDI, skrót: CC) – miernik poziomu kontroli korupcji w danym państwie. Do jego budowy wykorzystywane są mierniki ilościowe i jakościowe najważniejszych instytucji finansowych i gospodarczych na
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świecie. Wskaźnik przyjmuje wartość od 0 (całkowity brak kontroli) do 100 (korupcja
jest całkowicie kontrolowana, państwo jest wolne od problemu korupcji).
Badanie obejmuje dwa różne wskaźniki percepcji korupcji, które powszechnie są
stosowane w literaturze i co do których nie podnoszono istotnych metodologicznie
zastrzeżeń. Weryfikacja hipotez z takimi samymi wnioskami końcowymi dla obydwu
mierników korupcji będzie utwierdzała słuszność wnioskowania na ich podstawie.
W badaniu biorą udział jedynie te państwa europejskie, które posiadały w wybranych bazach danych rekordy dla analizowanych zmiennych. Należy również dodać,
że są to państwa rozwinięte gospodarczo i rozwijające się.
Weryfikacja obydwu hipotez odbędzie się na podstawie modeli ekonometrycznych opisujących inwestycje per capita za pomocą liniowej funkcji korupcji oraz korupcji w postaci funkcji kwadratowej i logarytmicznej. Postać funkcyjna dla liniowego wpływu korupcji na inwestycje jest następująca (wzór 1):

Analizując nieliniowy model inwestycji, zaproponowany przez Pluskotę [2016, s.
277], możliwe jest udoskonalenie tych badań o wskaźnik skolaryzacji i miernik wydatków rządowych. Ostatecznie estymowany wzór dla danych panelowych przyjął
następującą postać (wzór 2 i 3):

Dla odpowiednich wartości współczynników
i
możliwe jest potwierdzenie
hipotezy badawczej nr 2.
Analizę ekonometryczną zależności między korupcją a inwestycjami rozpoczęto
od zbadania współczynników korelacji Pearsona. Wartości współczynników i testu
istotności tej statystyki zostały zawarte w tabeli 1. Testy istotności potwierdzają, że
korelacje między zmiennymi są istotne statystycznie. Szczególnie wysoce jest skorelowany logarytm inwestycji z miernikami korupcji, co potwierdza, że inwestycje
zmieniają się wraz ze zmianą poziomu percepcji korupcji.
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Tabela 1. Macierz korelacji Pearsona dla wybranych zmiennych

ln Inwestycje

ln WRZ % PKB
Współczynnik skolaryzacji
Wskaźnik wolności
finansowej
CC05

FFC

CC05

Wskaźnik
wolności
finansowej

Współczynnik
skolaryzacji

0,7640
(0,0000)***

0,7946
(0,0000) ***

0,2479
(0,0000) ***

0,2925
(0,0000) ***

0,4048
(0,0000) ***
0,2108
(0,0000) ***
0,2172
(0,0000) ***
0,9149
(0,0000) ***

0,3143
(0,0000) ***
0,2594
(0,0000) ***
0,2396
(0,0000) ***

0,0949
(0,0467) **
-0,0758
(0,1122)

0,0407
(0,3948)

ln WRZ %
PKB
0,2950
(0,0000)
***

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu Gretl. W tabeli podano poziomy istotności dla
parametrów: *** - p<0,01, ** - p<0,05, * - p<0,1.

Następnie zbudowano panelowe modele ekonometryczne na podstawie wzoru nr 1. Modele te umożliwiają zweryfikowanie, czy w sposób liniowy korupcja
wpływa na inwestycje. Wyniki analizy zamieszczono w tabeli 2. Do estymacji wykorzystano estymator stałych efektów (FE), wybór estymatora został podyktowany
oceną odpowiednich testów statystycznych. Zastosowanie tego estymatora ma
również sens ekonomiczny, ponieważ ważniejsze okazują się różnice w poziomach
zmiennych między państwami niż różnice tych zmiennych w czasie (co byłoby
związane z zastosowaniem estymatora efektów losowych). Test normalności rozkładu reszt wskazuje, iż reszty nie mają rozkładu normalnego, lecz odchylenia wartości statystyki od wartości granicznej nie są na tyle duże, by drastycznie wpływało
to na niewłaściwy rozkład reszt. Na podstawie modeli zawartych w tabeli 2 należy
potwierdzić słuszność hipotezy nr 1, czyli korupcja w sposób istotny statystycznie
wpływa na inwestycje, a jej wpływ jest pozytywny. Wzrost wolności od korupcji
będzie skutkował wzrostem inwestycji.
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Tabela 2. Estymacja panelowa (ustalone efekty - FE) dla 25 państw w latach 19962015 – liniowy wpływ korupcji na inwestycje

const
ln WRZ % PKB
Wskaźnik wolności finansowej
Współczynnik skolaryzacji
CC05

Model 1

Model 2

7,97761
(13,9937)***
-0,719857
(-5,0023)***
0,00792693
(7,8925)***
0,0129603
(4,3336)***
0,253668
(5,4848)***

8,83103
(17,9263)***
-1,00139
(-7,8854)***
0,00857567
(8,6592)***
0,0157681
(5,4289)***

0,00900721
(6,4840)***

FFC
LSDV R-kwadrat

0,904411

0,906639

Within R-kwadrat

0,294369

0,310818

Kryt. inform. Akaike’a

-172,5419

-184,3350

Test na normalność rozkładu
reszt

11,5763
(0,00306371)

30,4956
(0,00000)

Liczba obserwacji

500

500

Test na stacjonarność reszt (test
Levina–Lina–Chu)

-8,727
(0,0037)

-9,133
(0,0040)

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu Gretl. W tabeli podano poziomy istotności dla
parametrów: *** - p<0,01, ** - p<0,05, * - p<0,1.

Drugim etapem analizy ekonometrycznej była budowa modeli na podstawie
równania 2 i 3. Również w tym przypadku współczynniki modelu panelowego były
wyznaczane za pomocą estymatora efektów stałych. Analizując miary statystyczne, można zauważyć, że lepsze wartości statystyk weryfikujących poprawność modeli przyjęły modele nr 1 i 2 (dla wskaźnika kontroli korupcji) z tabeli 3. Porównując
modele nr 1 i 2 z tabeli 3 oraz model 1 z tabeli 2 należy wskazać, że lepsze własności statystyczne mają modele z nieliniową funkcją korupcji. Hipotezę badawczą nr
2 należy zweryfikować pozytywnie. Współczynniki przyjmują pożądane wartości,
które potwierdzają nieliniowy wpływ korupcji na inwestycje, a funkcja korupcji
przybiera kształt odwróconej litery U.
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Tabela 3. Estymacja panelowa dla zmiennej objaśnianej inwestycje (ustalone
efekty - FE) dla 25 państw w latach 1996–2015
Model 1
const
ln WRZ % PKB
Wskaźnik wolności finansowej

Model 2

Model 3

Model 4

6,80835

7,92573

8,26281

4,12352

(11,4192)***

(14,3701)***

(16,7401)***

(4,2921)***

-0,694147

-0,676812

-0,996675

-0,941023

(-4,9586)***

(-4,8550)***

(-8,0472)***

(-7,6204)***

0,00769003
(7,8673)***

0,00766386
(7,8795)***

0,00867933
(8,9841)***

0,00857059
(8,9332)***

0,0109099

0,0101273

0,0146382

0,0146339

(3,7197)***

(3,4513)***

(5,1515)***

(5,1877)***

CC

1,12445
(6,6252)***

-0,660257
(-4,0141)***

CC^2

-0,132827
(-5,3207)***

0,0353723
(6,5217)***

-0,0208995
(-3,8240)***

Współczynnik skolaryzacji

2,81348
(5,7740)***

ln CC
FFC

-0,000228335
(-5,0202)***

FFC ^2

1,59637
(5,6459)***

ln FFC
LSDV R-kwadrat

0,909842

0,910743

0,911391

Within R-kwadrat

0,334458

0,341107

0,345892

0,354590

Kryt. inform. Akaike’a

-199,7868

-204,8071

-208,4516

-215,1449

4,80776
(0,0903664)

4,21158
(0,12175)

39,9471
(0,00000)

39,5954
(0,00000)

Test na normalność rozkładu reszt
Liczba obserwacji
Test na stacjonarność reszt (test
Levina–Lina–Chu)

0,912569

500

500

500

500

-8,816
(0,0024)

-8,742
(0,0032)

-9,158
(0,0009)

-9,107
(0,0011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu Gretl. W tabeli podano poziomy istotności dla
parametrów: *** - p<0,01, ** - p<0,05, * - p<0,1.

Na podstawie powyższych badań można wnioskować, że charakter wpływu korupcji na inwestycje jest niejednorodny. Początkowe działania mające na celu ograniczenie korupcji w państwach skorumpowanych przynoszą znacznie większe efekty w postaci zmniejszenia korupcji i wzrostu inwestycji niż działania podejmowane
w państwach z niewielką korupcją. Wyniki tego badania odpowiadają na często pojawiające się zagadnienie w literaturze, dlaczego państwa rozwinięte gospodarczo,
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cechujące się małym poziomem korupcji, nie wyeliminowały jej całkowicie. Efekty
działań antykorupcyjnych w państwach z małą skalą korupcji (dotyczy to państw rozwiniętych gospodarczo) przynoszą tak małe efekty, że są one zauważalne dopiero w dłuższym okresie. Należy również pamiętać, że korupcja jest również uwarunkowana kulturowo (jest to czynnik korupcji uważany za trudny do zmienienia) i w niektórych państwach
jej całkowite usunięcie będzie ze względu na aspekt kulturowy bardzo trudne.
Powyższe badanie potwierdziło obydwie hipotezy badawcze. Mimo staranności w zaprojektowaniu badania nie jest ono wolne od mankamentów. Podstawową
wadą analizy jest użycie do badania miernika korupcji, który nie jest faktyczną miarą
korupcji, lecz stanowi jedynie miarę jej percepcji. Można tu tylko wskazać, iż mierniki
te są powszechnie stosowane w badaniach tego typu, a badania te są publikowane
w wysoko punktowanych czasopismach.

Zakończenie
Kwestia wpływu korupcji na inwestycje jest przedmiotem intensywnych analiz w literaturze, jednak nie ma wielu badań nad nieliniowym wpływem korupcji na inwestycje. Analizując literaturę dotyczącą wpływu korupcji na inwestycje, można zauważyć,
że badacze nie są zgodni co do określenia tego wpływu. Pojawiły się racjonalne argumenty przemawiające zarówno za negatywnym oddziaływaniem korupcji na inwestycje, jak i pozytywnymi skutkami korupcji dla inwestowania. Połączenie obu argumentacji znalazło odzwierciedlenie w hipotezie o krzywoliniowej zależności miedzy
korupcją a inwestycjami.
Powyższe badanie potwierdziło, że bardziej właściwą metodą modelowania ekonometrycznego inwestycji jest zastosowanie nieliniowej funkcji korupcji. Potwierdzono również, że wpływ korupcji na inwestycje jest pozytywny. Zgodnie z badaniami, kształt tej funkcji przypiera postać odwróconej litery U, gdzie maksimum tej
funkcji jest zbliżone do wartości maksymalnej wskaźnika percepcji korupcji. Zgodnie
z tą funkcją, początkowe działania związane ze zwalczaniem korupcji w państwach
skorumpowanych będą przynosiły znacznie większe przyrosty inwestycji niż w państwach mniej skorumpowanych. Najmniejsze korzyści z kolejnego usuwania działań
korupcyjnych (wynika to z kształtu funkcji korupcji) będą odnotowywane dla państwa o stosunkowo małej korupcji i wysokim poziomie inwestycji. Wiążę się to po
pierwsze z małym zjawiskiem korupcji, które powinno mieć również mały wpływ na
sytuację gospodarczą kraju. Po drugie, związane jest to z pewnym poziomem korupcji wynikającym z uwarunkowań społecznych. Część społeczeństw jest przyzwyczajona do wręczania łapówek, a co za tym idzie, zmiany ekonomiczne i poprawa
233

Anna Maria Pluskota

sytuacji finansowej nie powoduje usunięcia tego przyzwyczajenia. Czynniki kulturowe korupcji są wysoce trudne do usunięcia, a walka z nimi powinna być toczona na
dwóch płaszczyznach: zaostrzając prawo dla przestępców korupcyjnych i edukując
społeczeństwo o niekorzystnych skutkach korupcji na gospodarki oraz finansów każdego obywatela. Dlatego w państwach wysoce skorumpowanych główny nacisk kładziony jest na zaostrzenie prawa antykorupcyjnego i jego przestrzeganie, zaś w państwach rozwiniętych gospodarczo koncentracja działań powinna być skierowana na
pogłębioną edukację o szkodliwości korupcji dla gospodarki i społeczeństwa.
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Strategiczne decyzje finansowe przedsiębiorstw
według diagramu Ishikawy
Companies’ Strategic Financial Decisions in accordance
to the Ishikawa Diagram
Abstract: The article attempts to employ the Ishikawa diagram for causal analysis in regards to financial result optimization. It has been established that in the financial aspect of
companies’ activities the cause-and-effect investigation is the most significant element of
financial analyses and that it is most often conducted with the use of deterministic methods.
The Ishikawa diagram is employed as an all-encompassing tool for diagnosis before taking
strategic decisions in regards to the expected financial results. The article presents an algorithm for composing the Ishikawa diagram as it applies to financial result optimization. An
exemplary diagram including causes negatively effecting financial results has been composed based on one survey conducted among the management of manufacturing companies.
An additional cause-and-effect diagram has been presented, taking into account groups
of factors such as the changes in production, sales, prices and own costs, that enables the
companies to diagnose the risk of lowering the quality of their financial results.
Key words: causal analysis, Ishikawa diagram, risk of financial result decrease

Wprowadzenie
Temat artykułu dotyczy problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw w obszarze kształtowania wyniku finansowego. Przyjmuje się powszechnie, że wypracowanie dodatniego wyniku finansowego wiąże się z podejmowaniem decyzji przez
menedżerów opartych na wynikach prowadzonych analiz. Potrzebę podejmowania
działań analitycznych mających na celu zdiagnozowanie przyczyn, które mogą mieć
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największy wpływ na jakość wyniku finansowego, wyzwala ryzyko poniesienia strat
w przedsiębiorstwach.
W tym artykule do analizy wyniku finansowego przedsiębiorstw na poziomie strategicznym proponuje się zastosowanie narzędzia zarządzania jakością
w postaci diagramu przyczyn i skutków Kaoru Ishikawy (diagram Ishikawy). Nazywany diagramem rybiej ości (ang. fishbone diagram) stanowi popularne narzędzie w zarządzaniu jakością. Diagram Ishikawy używany jest do ilustrowania
związków przyczynowo-skutkowych, ponieważ pomaga uwypuklić przyczyny
badanego zjawiska w odróżnieniu od skutków, jakie one powodują. W obszarze
kształtowania wyniku finansowego przedsiębiorstw uznać go można w niniejszym artykule za nową metodę badawczą nie tylko ze względu na dużą pojemność informacyjną, ale również ze względu na możliwość hierarchicznego uporządkowania przyczyn decydujących o jakości wyniku finansowego. Zakłada się,
że przyjęcie diagramu Ishikawy do badań nad wynikiem finansowym uzupełni
lukę w stosowanych dotychczas metodach analizy finansowej, bowiem można
go wpisać w problematykę i metody badań przyczynowo-skutkowych już wykorzystywanych.
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie badawcze, czy analizę jakości
wyniku finansowego można poprowadzić według diagramu Ishikawy przed podjęciem strategicznych decyzji z korzyścią dla optymalizacji wyniku finansowego. Przyjmuje się hipotezę badawczą, że diagram Ishikawy może uwydatnić zarówno przyczyny i podprzyczyny zdarzeń gospodarczych obserwowanych w sferze finansowej
działalności przedsiębiorstw, jak i skutki związane z wynikiem finansowym, dlatego
też może stanowić podstawę w podejmowaniu decyzji strategicznych w zakresie optymalizacji wyniku finansowego.
Realizację założonego celu oraz weryfikację hipotezy badawczej ułatwia:
1) określenie problematyki zarządzania strategicznego wynikiem finansowym
i dotychczasowych metod badań przyczynowo-skutkowych wyniku finansowego, 2) opracowanie własne algorytmu sporządzania diagramu Ishikawy
w zakresie optymalizacji wyniku finansowego, 3) sporządzenie zestawienia
głównych przyczyn powodujących zmiany przychodów i kosztów w przedsiębiorstwach oraz 4) przygotowanie autorskie projektu diagramu ilustrującego
negatywne oddziaływanie przyczyn na wynik finansowy oraz diagramu z przyczynami powodującymi ryzyko obniżenia jakości wyniku finansowego według
metody deterministycznej.
Znaczny wkład w rozpoznanie problemu badawczego wnosi scalenie dorobku
teoretycznego z praktyką gospodarczą, gdyż szkice prezentowanych diagramów
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opracowane zostały na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli środowiska prywatnych przedsiębiorców branży produkcyjnej, traktowanej w tym przypadku jako badania pilotażowe.
Obszar badawczy odpowiada analizie problemowej. Podczas pisania artykułu
zastosowano metodę weryfikacji polegającą na sprawdzeniu prawdziwości postawionej hipotezy. W toku prowadzonych badań posłużono się metodą opisową. Natomiast w badaniach ankietowych wykorzystano metodę kwestionariuszową (wywiad
standaryzowany, przy bezpośrednim udziale ankietera).

Problematyka zarządzania strategicznego wynikiem
finansowym przedsiębiorstw i metody badań
przyczynowo-skutkowych
Nadrzędną rolę w przedsiębiorstwach funkcjonujących w gospodarce rynkowej
zajmuje problem związany z zarządzaniem finansami, głównie w obszarze kształtowania wyniku finansowego. W perspektywie długoterminowej wiąże się z koncepcją strategicznego działania, co według Wiktora Gabrusewicza dotyczy podejmowania przez menedżerów decyzji o opłacalności działalności. W najbardziej
powszechnym ujęciu o opłacalności można mówić w momencie osiągania przez
przedsiębiorstwo zysku [Gabrusewicz 2014, ss. 296–297]. W zarządzaniu finansami przedsiębiorstw wskazuje się, iż zysk, jako dodatni wynik finansowy, stanowi
również miarę rozwoju przedsiębiorstw. Jest wielkością absolutną, a w połączeniu
z różnymi wielkościami bilansowymi przedsiębiorstw pokazuje różny poziom efektywności ich działania. Dlatego wszelkie działania dotyczące optymalizacji zysku,
jak sugeruje Edward Nowak, powinny mieć na celu doskonalenie procesów zarządzania, polegających na wykorzystaniu metod analitycznych o dużej pojemności
informacyjnej [Nowak 2008, s. 32].
Przy analizie wyniku finansowego przedsiębiorstwa posługują się wybranymi
metodami badawczymi stosowanymi w zarządzaniu finansami. Do metod o dużej pojemności informacyjnej wykorzystywanych w analizie wyniku finansowego przedsiębiorstw Paweł Antonowicz zalicza analizę przyczynowo-skutkową,
twierdząc, iż jej specyfika może uzasadnić podejmowane decyzje gospodarcze,
czyli wyjaśnić ich skutki oraz wskazać przyczyny analizowanych zjawisk [Antonowicz 2004, ss. 24–41].
Według metodologii nauk ekonomicznych poznawanie relacji między przyczynami i skutkami jest traktowane – jak zauważa Stanisław Stachak – jako najważniejszy, albo nawet jedyny, cel badań ekonomicznych. Wiedza o związkach między
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przyczynami a skutkami pozwala przewidywać nasilenie i kierunki oddziaływania
warunków gospodarowania, a także ułatwia prowadzenie racjonalnej działalności
opartej na prawidłowo dobranych celach gospodarowania [Stachak 2006, s. 108].
Koncepcji badań przyczynowo-skutkowych należy upatrywać w filozofii. Tadeusz Kotarbiński wyróżnia w tym obszarze podstawowe pojęcia: przyczynę, zdarzenie i skutek, z czego relację między przyczyną a skutkiem określa jako związek między zdarzeniami. Twierdzi, że przyczyna jest zawsze jakąś zmianą, zaś skutek bywa
zmianą bądź stanem rzeczy. Zmiany powstają w wyniku zbioru działań w ramach
aktywizacji podmiotu. Uczynienie ich bardziej ekonomicznymi – oszczędniejszymi
bądź wydajniejszymi – określa jako ekonomizację działań, zależną od wykonalności
założonego planu [Kotarbiński 1982, ss. 23–24, 27, 131, 163].
W ekonomii Mark Blaug przyczyną określa czynnik, który wywołał jakieś zjawisko (czynnik wyzwalający) i może mieć wpływ na realizację zamierzonych celów. Zdarzeniem określa natomiast pozytywny bądź negatywny efekt materializacji czynnika wyzwalającego. Z kolei skutek określa jako efekt zdarzenia (jakiegoś
działania) wpływającego na realizację celu. Relacja przyczynowa jest zatem połączeniem dwóch zjawisk współwystępujących w czasie i przestrzeni. Wobec tego
zjawisko, które pojawia się pierwsze, nazywa się przyczyną, a zjawisko późniejsze –
skutkiem [Blaug 1995, ss. 40–41].
Także w analizie ryzyka i zależności przyczynowych w badaniach ekonometrycznych, zdaniem Magdaleny Osińskiej, dużą wartość poznawczą ma badanie przyczynowo-skutkowe, w którym stosuje się podejście głoszące, iż każde zjawisko ma przyczynę, która wyprzedza skutek [Osińska 2008, s. 34].
Z punktu widzenia zarządzania strategicznego na proces decyzyjny mający
na celu optymalizację wyniku finansowego w przedsiębiorstwie można spojrzeć
poprzez planowanie. Obejmuje ono zestaw działań, wśród których, zdaniem
Adama Stabryły, przeważają działania preparacyjne, dające podstawę do podejmowania decyzji dotyczących alokacji środków finansowych, ustalania struktury
asortymentowej oraz skali produkcji czy kształtowania strategii cenowej [Stabryła 2000, ss. 219–223]. W planowaniu wskazać zatem należy na celowość stosowania analizy przyczynowo-skutkowej.
W finansach metody badań przyczynowych stosowane są najczęściej w sytuacji, gdy badane zjawisko może być wyrażone w postaci iloczynu, ilorazu, bądź sumy
określonych czynników. Według Edwarda Nowaka, stosując metody badań przyczynowych, uwzględnia się więc sytuacje podstawową i badaną. Na tej podstawie dokonuje się porównania stanu zjawiska do poprzedniego okresu bądź do wielkości
wzorcowej [Nowak 2016, s. 59].
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Dotychczasowe osiągnięcia metodologiczne w ocenie finansowej przedsiębiorstw wskazują natomiast, że analiza przyczynowo-skutkowa wyniku finansowego w przedsiębiorstwach jest prowadzona głównie według prostych metod badania
przyczynowego – metod deterministycznych, czyli metody podstawień łańcuchowych, metody różnicowania, metody różnic cząstkowych bądź metody funkcyjnej
[Leszczyński, Skowronek-Mielczarek 2004, s. 43; Chomać-Pierzecka 2008, ss. 21–32].
W analizie wyniku finansowego wykorzystuje się tu podstawowe wielkości charakteryzujące strukturę asortymentową, rozmiary produkcji i sprzedaży, ceny produktów
oraz koszty własne. Jak twierdzi Józef Bućko, zastosowanie metod deterministycznych polega na detalizacji syntetycznego wskaźnika w zbiór odchyleń cząstkowych
[Bućko 2015, ss. 9–34].
Warte przytoczenia jest również podejście do badania zmian zysku przedsiębiorstwa według teorii rachunkowości trójwymiarowej. Yuji Ijiri proponuje pomiar
impetu, czyli wielkości określającej zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia zysku.
Zmiany impetu wywołują siły ekonomiczne (przyczyny), a wzrost zysku (skutek)
w przedsiębiorstwie kształtowany jest poprzez wartości impulsów wywołanych
działaniem tych sił ekonomicznych [Ijiri 1986; Micherda 2004, ss. 169–172].
W rachunkowości zarządczej szczególny nacisk kładzie się na świadomość występowania ryzyka poniesienia straty w działalności przedsiębiorstw. Toteż według
koncepcji Teresy Kiziukiewicz decyzje menedżerów powinny dotyczyć jego identyfikacji, eliminacji, albo minimalizacji jego skutków [Kiziukiewicz 2003, s. 24]. Natomiast Bożyna Pomykalska wskazuje, że ryzyko poniesienia straty w działalności
przedsiębiorstw wywołuje zapotrzebowanie na informacje wypływające z analiz
ekonomicznych. Kładzie nacisk na odpowiedzialność przedsiębiorstw za skutki podejmowanych decyzji menadżerskich, co przemawia za potrzebą korzystania z narzędzi wspomagających podejmowanie właściwych decyzji [Pomykalska 2007, s. 19].
Z uwagi na fakt, iż wynik finansowy wiąże rezultaty działalności przedsiębiorstw
w osiąganych przychodach i ponoszonych kosztach w danym okresie, a także, według Edwarda Nowaka, stanowi najważniejsze kryterium podejmowania decyzji
w przedsiębiorstwach i w zagadnieniach optymalizacyjnych stanowi kryterium
rozstrzygające [Nowak 2009, s. 183], to przed podjęciem decyzji dotyczących optymalizacji wyniku finansowego w perspektywie przygotowania strategii warto
wygenerować przyczyny najbardziej oddziałujące na obniżenie przychodów bądź
podwyższenie kosztów. Możliwość wystąpienia ryzyka pogorszenia jakości wyniku
finansowego wyzwala bowiem świadomość jego eliminacji bądź minimalizacji.
Przyjmując w niniejszym artykule, iż w kształtowaniu wyniku finansowego
przedsiębiorstw analiza przyczynowo-skutkowa jest pożądaną i oczekiwaną metodą
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badawczą oraz z uwagi na brak badań w tym zakresie za pomocą diagramu Ishikawy,
uzasadnione wydaje się podjęcie próby jego wykorzystania do analizy przyczynowo-skutkowej wyniku finansowego przedsiębiorstw. Jak wskazuje Kaoru Ishikawa,
diagram ten używany jest do ilustrowania związków przyczynowo-skutkowych, pomaga uwypuklić przyczyny badanego zjawiska w odróżnieniu od skutków, jakie ono
powoduje. Jest to graficzna prezentacja powiązań między skutkami a wielorakimi
przyczynami, które mogą je wywołać [Ishikawa 1982]. Dodatkowo wykorzystanie
diagramu w innych dziedzinach potwierdza możliwość wizualizacji problemu na diagramie, co nie tylko pomaga w procesie poszukiwania przyczyn, ale także zapewnia
ich strukturalne uporządkowanie [Szczęśniak, Zasadzień, Wapienik 2012, ss. 127–128].
Toteż wyodrębnienie elementów składowych diagramu, w postaci poszczególnych
przyczyn wpływających na jakość wyniku finansowego przedsiębiorstw, może stanowić nowe spojrzenie na badany problem. Umożliwi identyfikację przyczyn i ich
postrzeganie jako kluczowych problemów do rozwiązania na poziomie strategicznym przedsiębiorstw.

Algorytm sporządzania diagramu przyczyn i skutków
do analizy wyniku finansowego
Zastosowanie metody analizy przyczynowo-skutkowej według diagramu Ishikawy
przed podjęciem decyzji o możliwościach optymalizacji wyniku finansowego wymaga postępowania badawczego zgodnie z zaproponowanym algorytmem przedstawionym na rysunku 1.
W algorytmie uwzględniono prowadzenie postępowania według metody dedukcyjnej, przy możliwości wskazania grup przyczyn według klasycznego diagramu
Ishikawy. Jednocześnie proponuje się możliwość wykorzystania określonych w analizie finansowej rodzajów przyczyn wykorzystywanych w badaniach wyniku finansowego przedsiębiorstw oraz możliwość zastosowania sił ekonomicznych oddziałujących na wynik finansowy charakterystycznych dla rachunkowości trójwymiarowej.
Analizie przyczynowej towarzyszy wykorzystanie zarówno metody indukcyjnej,
jak i metody dedukcyjnej. Dedukcja zaczyna się od rozpatrywania zjawisk ogólnych
do szczegółowych, czyli od skutków do przyczyn. Za Marią Sierpińską i Tomaszem
Jachną można przyjąć, że w obszarze analizy kształtowania zysku przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej najpierw określa się pożądane wyniki finansowe
przedsiębiorstwa, a następnie bada się czynniki, które mogą kształtować stopień
zmian i wielkość zysku [Sierpińska, Jachna 2009, s. 23]. Można mieć również na uwadze stwierdzenie Johna S. Milla, że prawa opisujące działanie oddzielnych przyczyn
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wyprowadzane są jednak według kanonów indukcji upraszczających badania eksperymentalne: jedynej zgodności, jedynej różnicy, reszt, zmian współtowarzyszących. Dopiero potem wyprowadzane z nich wnioski są weryfikowane w badaniach
empirycznych, co ułatwia myślenie dedukcyjne [Mill 1911, ss. 390–401, 895–896].
Czynności analityczne w zaprojektowanym algorytmie (rysunek 1) rozpoczyna
się zatem od zidentyfikowania skutku – jakości (wielkości) wyniku finansowego.
Następnie analiza prowadzona jest w kierunku poszukiwania przyczyn i podprzyczyn, które miały wpływ na podwyższenie albo na obniżenie jego jakości.
Rysunek 1. Algorytm sporządzania diagramu Ishikawy w zakresie

Źródło: opracowanie własne.
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W poszukiwaniu przyczyn i podprzyczyn wykorzystać można według diagramu Ishikawy pięć głównych grup przyczyn określanych jako zasada 5M: 1) Manpower (ludzie), 2) Methods (metody), 3) Machinery (maszyny), 4) Materials (materiały), 5) Management (zarządzanie). Zgodnie z zasadą 5M+E należy dodać szóstą
przyczynę, ważną dla funkcjonowania przedsiębiorstw: 6) środowisko/otoczenie
(Environment) [Hamrol 2013, s. 157]. Zawartość tych sześciu grup przyczyn przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zawartość grup przyczyn według zasady 5M+E
grupa przyczyn
ludzie

metody

maszyny
materiały
zarządzanie
środowisko/otoczenie

zawartość grupy

kwalifikacje, zadowolenie z pracy, przyzwyczajenia, staż,
samopoczucie
procedury, instrukcje, specyfikacje, normy, technologia,
prawo, know-how
wydajność, bezpieczeństwo, nowoczesność, koszty licencji,
warunki pracy
substytuty, półprodukty, surowce wejściowe, elementy
organizacja pracy, struktura organizacyjna, zmianowość
hałas, oświetlenie, temperatura, wilgotność, promieniowanie,
ciśnienie

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Hamrol 2013].

Przyczyny wskazane w diagramie Ishikawy proponuje sie rozpatrywać przy
jednoczesnym uwzględnieniu czynników, które są fundamentalne w analizie
finansowej. Maria Sierpińska i Tomasz Jachna twierdzą, iż ogół przyczyn, które
wpływają na poziom wyniku finansowego osiąganego przez przedsiębiorstwo,
dzieli się na czynniki wewnętrzne i czynniki zewnętrzne [Sierpińska, Jachna 2009,
ss. 252–253]. Obie grupy oddziałują na przychody i koszty w określonych cyklach
sprawozdawczych. Czynniki wewnętrzne są zależne od samego przedsiębiorstwa, natomiast czynniki zewnętrzne, których źródłem jest jego otoczenie, są od
niego niezależne.
Poszukiwanie przyczyn i podprzyczyn według zasady 5M+E oraz czynników
wewnętrznych i zewnętrznych analizy finansowej warto poszerzyć, przyjmując
równocześnie praktyczne walory trójwymiarowej rachunkowości. Zagadnienie
identyfikacji najbardziej znaczących przyczyn (sił ekonomicznych) – jak twierdzi
Teresa Szot-Gabryś – można odnosić do: inwestycji, prac badawczo-rozwojowych,
kapitału ludzkiego, produkcji, marketingu, konkurencji, warunków ekonomicznych,
interwencji państwa, oddziaływania międzynarodowego oraz sił naturalnych [SzotGabryś 2010, ss. 192–193]. Twórca rachunkowości trójwymiarowej, Yuji Ijiri, wskazuje
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wyraźnie, że siły ekonomiczne także dzieli się na siły wewnętrzne i siły zewnętrzne.
Wyodrębnia on również siły rezydualne, które wkomponowane są w funkcjonowanie przedsiębiorstwa i ściśle z nim zintegrowane [Ijiri 1986, s. 758].
Zgodnie z algorytmem sporządzania diagramu przyczyn i skutków w zakresie
optymalizacji wyniku finansowego (rysunek 1) po wskazaniu przyczyn i podprzyczyn dochodzi do analizy decyzyjnej. Następuje rozpatrzenie materializacji zdarzeń
zaistniałych w przedsiębiorstwie, spowodowanych zdiagnozowanymi przyczynami
oraz określenie skutków zmian w przychodach i kosztach oraz kierunku ich oddziaływania na wynik finansowy. Postępowanie badawcze kończy podjęcie decyzji o eliminacji bądź minimalizacji przyczyn o negatywnym wpływie na wynik finansowy.

Oddziaływanie przyczyn na przychody i koszty
przedsiębiorstw – wyniki badań ankietowych
Powodzenie postępowania badawczego uzależnione jest w głównej mierze
od precyzyjnego wskazania przyczyn i podprzyczyn oddziałujących na wynik
finansowy, określenia materializacji zdarzeń i ich wpływu na przychody bądź
koszty przedsiębiorstw. W celu zidentyfikowania faktycznych przyczyn oraz ich
wzajemnych powiązań powodujących problem jakościowy w obszarze optymalizacji wyniku finansowego przeprowadzono w październiku 2016 roku pilotażowe badania ankietowe wśród menedżerów reprezentujących przedsiębiorstwa
branży produkcyjnej regionu podkarpackiego. Próba badawcza składała się
z przedsiębiorców prywatnych reprezentujących dwanaście przedsiębiorstw,
okres objęty badaniem obejmował zdarzenia od stycznia do września 2016
roku. W badaniach wykorzystano metodę kwestionariuszową 1. Respondentów
poproszono o wskazanie kluczowych przyczyn, które spowodowały w ich przedsiębiorstwach znaczące zmiany w osiąganych przychodach i ponoszonych kosztach działalności w podziale na przyczyny wewnętrzne i przyczyny zewnętrzne. Wszyscy ankietowani za przyczyny wskazali działania określone w planach
Do badań wytypowano przedsiębiorstwa posiadające wspólne cechy: branża produkcyjna, zatrudnienie powyżej 50 osób, spółka kapitałowa, uwzględnienie w planach strategicznych założeń dotyczących
poprawy wyniku finansowego. Próba badawcza została znacznie ograniczona, bowiem ze wstępnie wytypowanych losowo 28 przedsiębiorstw jedynie 12 zgodziło się na przeprowadzenie ankiety. Badania kwestionariuszowe (wywiad standaryzowany przy bezpośrednim udziale ankietera) odbyły się w siedzibach
przedsiębiorstw. Uzyskane odpowiedzi respondentów zostały przez Autorkę opracowane pod kątem zaklasyfikowania przyczyn i podprzyczyn do grupy 5M+E, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych
i zewnętrznych, czynników branych pod uwagę w analizie deterministycznej wyniku finansowego oraz sił
ekonomicznych rachunkowości trójwymiarowej.
1
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strategicznych, które zostały podjęte w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia
wyniku finansowego. Dwukierunkowość oddziaływania przyczyn na zamierzony skutek nie zawsze jednak spowodowała zmaterializowanie powstałego zdarzenia ze skutkiem dodatnim. W wielu przypadkach podjęte decyzje przyczyniły się do spadku przychodów bądź zwiększenia kosztów. Zestawienie wyników
badań ankietowych z uwzględnieniem grup przyczyn 5M+E, zidentyfikowanych
w przedsiębiorstwach przyczyn i podprzyczyn, opisu materializacji zdarzeń, ryzyka zmian w strukturze asortymentowej (A), wielkości produkcji i sprzedaży
(P), cenach (C), kosztach własnych (KW) oraz z uwzględnieniem liczby i wielkości procentowych wskazań respondentów przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Główne przyczyny powodujące zmiany przychodów i kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu podkarpackiego od stycznia do września 2016 roku
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*A – struktura asortymentowa, P – wielkość produkcji i sprzedaży, C – cena, KW – koszt własny
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród dwunastu przedsiębiorstw branży produkcyjnej regionu podkarpackiego z uwzględnieniem przyczyn 5M+E [Hamrol
2013, s. 157], sił ekonomicznych rachunkowości trójwymiarowej [Szot-Gabryś 2010, ss. 192–193], podziału przyczyn na wewnętrzne i zewnętrzne [Sierpińska, Jachna 2009, ss. 252–253].
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Mimo że diagram Ishikawy wykorzystywany jest zazwyczaj do diagnozowania
przyczyn obniżających jakość, to proponuje się rozpatrzenie przyczyn także od strony pozytywnego oddziaływania na wynik finansowy. Przyczyny i podprzyczyny optymalizujące wynik finansowy w badanych przedsiębiorstwach odpowiadają czterem grupom przyczyn Ishikawy: metody, materiały, zarządzanie, środowisko.
W grupie metody respondenci wskazali na: wprowadzenie systemu motywacyjnego jako działania motywujące pracowników (83%), wdrażanie norm i procedur w postaci wprowadzenia dziennych norm produkcji (58%) i w zakresie przepływu informacji
na poziomach produkcja–sprzedaż–zaopatrzenie (25%) oraz na działania marketingowe, ze szczególnym uwzględnieniem utworzenia strony internetowej przedsiębiorstwa (42%). Grupa przyczyn określona jako materiały dotyczy pozyskania materiałów
i półproduktów. Jako podprzyczyny respondenci wskazali: zakup tańszych materiałów
(58%) oraz wprowadzenie do produkcji materiałów atestowanych (33%). Grupę zarządzanie reprezentują dwie przyczyny: polityka sprzedaży, a w tym wyprzedaż produktów nierentownych po obniżonych cenach (33%) i poprawa organizacji pracy, w tym
wprowadzenie systemu pracy zmianowej, czyli zmiany w strukturze organizacyjnej
(25%). (Wyniki badań według liczby wskazań respondentów, zob. tabela 2).
W grupie środowisko wskazano na konkurencję w branży i prowadzenie badań
rynku zbytu dla pozyskania nowych klientów (50%), system finansowy i obniżenie
przez bank oprocentowania kredytów (42%), zmianę dostawcy i pozyskanie nowego
dostawcy z bliskiej lokalizacji (25%), priorytety konsumentów i preferowaną przez
nich wartość użytkową produktów (33%). Wskazane przyczyny spowodowały wzrost
przychodów albo spadek kosztów, co pozwala na akceptację przez zarządzających
materializacji zdarzeń zaistniałych w analizowanych przedsiębiorstwach oraz podjęcie na tej podstawie strategicznych decyzji finansowych utrzymujących postulowaną wielkość wyniku finansowego w dalszej perspektywie czasowej. (Wyniki badań
według liczby wskazań respondentów, zob. tabela 2).
Na podstawie wyników badań ankietowych możliwe jest także sporządzenie
diagramu przyczyn i podprzyczyn, które ze skutkiem negatywnym oddziaływały
na wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw (rysunek 2). Za główne źródła
niepowodzeń respondenci wskazali przyczyny i podprzyczyny podwyższające
koszty bądź obniżające przychody, które w tym przypadku odpowiadają sześciu
grupom przyczyn według zasady 5M+E: ludzie, metody, maszyny, materiały, zarządzanie, środowisko.
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Rysunek 2. Diagram przyczyn i podprzyczyn obniżających wynik finansowy
w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu podkarpackiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2.

Według procentowych wskazań respondentów w grupie ludzie jako główne
przyczyny określono: niskie płace i zwolnienie się pracowników (67%) oraz generujące koszty szkolenia pracowników (67%). Grupę metody utożsamiano z promocją
i reklamą nowego produktu w ramach działań marketingowych (75%) oraz z zaostrzeniem procedur dotyczących bezpieczeństwa pracy (50%) według przyczyny –
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wdrażania nowych norm i procedur. W grupie maszyny wyliczono głównie przyczynę – wyposażenie techniczne, określając jednocześnie podprzyczyny – zakup licencji
i wprowadzenie nowej technologii (58%), awarie przestarzałych maszyn (42%), wdrożenie CNC (25%). W grupie materiały wskazano na przyczynę – pozyskanie materiałów
i półproduktów w odniesieniu do wysokich cen produktów (92%) oraz do reklamacji
produktów (58%). (Wyniki badań według liczby wskazań respondentów, zob. tabela 2).
Największą grupę przyczyn wpływających na obniżenie wyniku finansowego
zaobserwowano w grupie środowisko. W tym obszarze wskazano głównie na konkurencję w branży i wejście na rynek kolejnego przedsiębiorstwa z tej samej branży
(58%), interwencję państwa w postaci prawnego unormowania minimalnej stawki
roboczogodziny (67%) i nakładów na ochronę środowiska (8%), korzystanie z usług
obcych i podniesienie ceny usług transportowych (50%) oraz zmianę dostawcy, przy
uwzględnieniu niewielkiej liczby dostawców (42%) i nieterminowych dostaw materiałów (33%). (Wyniki badań według liczby wskazań respondentów, zob. tabela 2).
Zaobserwowane przyczyny i podprzyczyny powodujące obniżenie wyniku finansowego stanowią potencjalną bazę do przeprowadzania analizy decyzyjnej
w zakresie eliminacji bądź minimalizacji negatywnych skutków. Poszczególne przyczyny postrzegane są w tym przypadku jako problemy do rozwiązania.

Ryzyko obniżenia jakości wyniku finansowego
Z uwagi na ryzyko podjęcia błędnej decyzji finansowej i obniżenia jakości wyniku
finansowego stosownym podejściem do analizy przyczynowo-skutkowej może
być także pogrupowanie przyczyn i podprzyczyn według podstawowych wielkości wykorzystywanych w metodzie deterministycznej analizy wyniku finansowego.
Wskazane przez ankietowanych przedsiębiorców przyczyny i podprzyczyny można
zatem zaklasyfikować do następujących grup: struktura asortymentowa produkcji
(A), wielkość produkcji i sprzedaży (P), cena produktów (C) oraz koszty własne (KW).
Propozycję układu przyczyn, które sprawiły podwyższenie kosztów bądź obniżenie
przychodów, warunkujące decyzje minimalizujące negatywny wpływ na obniżenie
wyniku finansowego na przykładzie wyników badań ankietowych, przedstawiono
na rysunku 3. Decyzje o optymalizacji wyniku finansowego warunkowane mogą być
podjęciem działań minimalizujących ryzyko negatywnych zmian.
W grupie ryzyka zmian w strukturze asortymentowej produktów (A) przedsiębiorcy regionu podkarpackiego wskazali na promocję i reklamę nowego produktu
w ramach przyczyny – działania marketingowe, oraz na zakup licencji i wprowadzenie nowej technologii oddziałujące na przyczynę – wyposażenie techniczne.
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Poniesione nakłady inwestycyjne przyczyniły się w badanych przedsiębiorstwach
do wzrostu kosztów.
Rysunek 3. Diagram przyczyn i podprzyczyn o negatywnym oddziaływaniu na
wyniki finansowe w analizowanych przedsiębiorstwach według grup A, P, C, KW
wobec ryzyka obniżenia jakości wyniku finansowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2.

Ryzyko zmiany ceny (C) utożsamiano z polityką sprzedaży zakładającą podwyższenie cen produktów oraz konkurencją w branży i wejściem na rynek kolejnego przedsiębiorstwa o tej samej specjalizacji. Przyczyny te spowodowały
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odpowiednio zmniejszenie popytu i zmniejszenie ilości zamówień, co miało
wpływ na spadek przychodów.
Zmiany wielkości produkcji i sprzedaży (P) odniesiono do kwalifikacji pracowników
i rezygnacji ze szkoleń, niskich płac i zwolnienia się pracowników, polityki finansowej
przedsiębiorstwa i sprzedaży produktów z odroczonym terminem płatności oraz do
zmiany dostawcy i nieterminowych dostaw materiałów. Przyczyny te spowodowały
zatory w procesie produkcji, opóźnienia w realizacji zamówień. Odnotowano także
trudności płatnicze i brak możliwości natychmiastowego zakupu niezbędnych materiałów do produkcji oraz opóźnienia w realizacji zamówień, na skutek czego odnotowano spadek przychodów.
Negatywne zmiany kosztów własnych (KW) powstały przede wszystkim w wyniku zapłaty za szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników, wdrożenia nowych procedur dotyczących bezpieczeństwa pracy i zakupu dodatkowych ubrań
ochronnych, działań marketingowych generujących koszty promocji i reklamy, awarii technicznych i wprowadzania nowych technologii, zmiany dostawcy i wysokich
cen materiałów oraz podniesienia cen usług transportowych. Wzrost kosztów zidentyfikowano jako najbardziej rozbudowaną grupę przyczyn powodujących obniżenie
wyniku finansowego w badanych przedsiębiorstwach.
Wskazane przez respondentów przyczyny i podprzyczyny o negatywnym wpływie na wynik finansowy stanowią w perspektywie strategicznej podstawę do podjęcia faktycznych działań w zakresie eliminacji bądź minimalizacji ryzyka obniżenia
jakości wyniku finansowego. Są ilustracją problemów do rozwiązania, które w przełożeniu na wielkości liczbowe mogą być wykorzystane w praktyce gospodarczej.

Zakończenie
Teoretyczne rozważania nad wykorzystaniem analizy przyczynowo-skutkowej w badaniach ekonomicznych wyniku finansowego przedsiębiorstw oraz analiza empiryczna
dokonana na podstawie wyników pilotażowej ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli środowiska prywatnych przedsiębiorców branży produkcyjnej wskazują, iż analiza
jakości wyniku finansowego przed podjęciem strategicznych decyzji z korzyścią dla optymalizacji zysku może być poprowadzona według diagramu Ishikawy. Jednocześnie można stwierdzić, że postawiona na wstępie hipoteza – diagram Ishikawy może uwydatnić
przyczyny, podprzyczyny zdarzeń gospodarczych obserwowanych w sferze finansowej
działalności przedsiębiorstw, jak i skutki związane z wynikiem finansowym, dlatego może
stanowić podstawę w podejmowaniu decyzji strategicznych w zakresie optymalizacji
wyniku finansowego – została potwierdzona.
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Zaproponowany w artykule sposób analizy przyczynowo-skutkowej wyniku finansowego wpisuje się w teoretyczne koncepcje strategicznego działania
przedsiębiorstw oraz wychodzi naprzeciw doskonaleniu procesów zarządczych
wskazywanych w literaturze przedmiotu jako celowość stosowania analizy przyczynowo-skutkowej w zarządzaniu finansami. Zastosowana analiza dedukcyjna, zasady identyfikacji przyczyn, skutków oraz sposobu materializacji zdarzeń wpisują się
w metodologię nauk ekonomicznych, teorię badań przyczynowo-skutkowych w ujęciu filozoficznym oraz w dorobek z zakresu analizy finansowej czy też analizy ryzyka.
W toku prac badawczych, na podstawie algorytmu sporządzania diagramu Ishikawy na potrzeby podejmowania decyzji finansowych w zakresie optymalizacji
wyniku finansowego, pokazano, że zidentyfikowanie skutku – jakości wyniku finansowego, stanowi podstawę odniesienia w rozpoznawaniu przyczyn i podprzyczyn,
ważnych dla jego wzrostu bądź spadku oraz dla podejmowanych na poziomie strategicznym działań analitycznych, warunkujących podjęcie trafnej decyzji dotyczącej
optymalizacji wyniku finansowego.
Zauważono, że istnieje możliwość połączenia dorobku teoretycznego z zakresu
oceny finansowej przedsiębiorstw metodą deterministyczną z podejściem do badania zmian zysku według teorii rachunkowości trójwymiarowej, przy jednoczesnym
wykorzystaniu diagramu Ishikawy.
Wskazanie przyczyn i podprzyczyn oddziałujących na wyniki finansowe w ankietowanych przedsiębiorstwach potwierdziło możliwość zaprojektowania diagramu
ilustrującego ich negatywne oddziaływanie. Stwierdzić należy, że hierarchiczne uporządkowanie przyczyn może ułatwić menedżerom diagnozę negatywnych zmian finansowych oraz stanowi niezbędne źródło informacji do analizy decyzyjnej w zakresie eliminacji bądź minimalizacji przyczyn obniżających wynik finansowy.
Zaproponowany na diagramie układ przyczyn i podprzyczyn oddziałujących
na ryzyko obniżenia wyniku finansowego według podstawowych wielkości finansowych wykorzystywanych w analizie przyczynowo-skutkowej metodą deterministyczną potwierdza słuszność takiego porządkowania i utwierdza w przekonaniu
o możliwości zastosowania diagramu do analizy przyczynowo-skutkowej wyniku
finansowego. Przyczynia się do pozyskania informacji ważnych w procesie planowania działań minimalizujących ryzyko oraz do podejmowania decyzji w zakresie ustalania struktury asortymentowej, wielkości produkcji, kształtowania strategii cenowej
oraz kosztów własnych. W układzie hierarchicznym umożliwia selekcjonowanie przyczyn i podprzyczyn o negatywnym wpływie na wynik finansowy, sugerując w perspektywie strategicznej najbardziej problematyczne dla przedsiębiorstw problemy.
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Występowanie zatorów płatniczych w polskich
przedsiębiorstwach giełdowych
Payment Gridlocks among Polish Listed Companies
Abstract: This article addresses the issue of payment gridlock affecting Polish companies.
The aim of this article is to assess the occurrence of payment gridlock in Polish companies,
with particular reference to companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The research
hypothesis assumes that delays in receivables are one of the main factors contributing
to delays in payments of liabilities. The first part of the article presents Poland’s situation
concerning the occurrence of late payments. Basic legal regulations and statistical data on
this phenomenon are discussed. The second part of the article presents the results of the
author’s own research on the relationship between the turnover of liabilities and turnover
of receivables of Polish stock-listed companies in the years 2010–2015. The descriptive
analysis and statistical methods were used to verify the hypothesis. The results of the analysis have shown that delayed payments are a common problem for Polish companies. It
was estimated that 18% of the studied companies had problems with the timely settlement of liabilities due to failure to receive payment on time.
Key words: payment gridlocks, overdue payments, trade credit, insolvency, turnover ratios

Wprowadzenie
Zatory płatnicze są ważnym problemem badawczym ze względu na powszechność
stosowania przez przedsiębiorstwa kredytu kupieckiego oraz ryzyko kredytowe
z nim związane. Zatory powodują wysokie koszty w skali całej gospodarki i mogą
przyczyniać się do rozprzestrzeniania się niewypłacalności.

Olga Krzeczewska

Celem niniejszego artykułu jest ocena zjawiska zatorów płatniczych w polskich
przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto hipotezę badawczą, że opóźnienia w spływie
należności są jednym z głównych czynników przyczyniających się do opóźnień
w spłacie zobowiązań.

Problem występowania zatorów płatniczych
D. Grodzka [2007, ss. 81–100] definiuje zatory jako sytuację, w której podmioty nie
mogą regulować na bieżąco zobowiązań ze względu na brak otrzymania w terminie należności.
Zjawisko zatorów płatniczych jest powiązane ze stosowaniem tzw. kredytu kupieckiego, który polega na odroczeniu terminu płatności w transakcji kupna-sprzedaży.
Kredyt kupiecki udzielany jest kupującemu przez sprzedającego i nie wymaga zachowania ściśle określonej formy prawnej. Stanowi on korzystną alternatywę dla kredytów
bankowych wymagających spełnienia restrykcyjnych warunków narzuconych przez
banki [Marzec, Pawłowska 2012, ss. 29–56]. Dzięki niemu sprzedający może zwiększyć
sprzedaż (udział w rynku), a kupujący obniża koszty, korzystając z tańszego źródła
finansowania niż kredyt bankowy [Mosiejko 2010, s. 162]. A. Bera i M. Tokarski [2011,
ss. 33–41] wskazują jednak, że w Polsce polityka kredytowa jest raczej wymuszona
przez kontrahentów niż świadomie stosowana dla sterowania sprzedażą.
K. Ziętek-Kwaśniewska [2016, ss. 296–307] wskazuje, że praktyka odraczania terminu płatności jest zjawiskiem powszechnym i stanowi ważne źródło finansowania
polskich przedsiębiorstw. Rola kredytu kupieckiego jest znacząca dla funkcjonowania przedsiębiorstw, lecz jednocześnie wiąże się z poważnymi konsekwencjami realizacji ryzyka kredytowego.
Na politykę kredytowania odbiorców składają się działania dotyczące udzielania
kredytu i inkasowania należności [Mosiejko 2010, s. 162]. Przedsiębiorstwa powinny
dążyć do skrócenia inkasa należności (a więc do możliwie jak najszybszego ściągnięcia swoich należności). Długie terminy spływu należności wynikają z opóźnień
w płatnościach od odbiorców oraz ze świadomego udzielania kredytu kupieckiego. W przypadku inkasa zobowiązań przedsiębiorstwo będzie działało odwrotnie,
wydłużając termin spłaty, aby swobodnie obracać środkami pieniężnymi. Niekontrolowane wydłużanie terminu spłaty zobowiązań i ich nagromadzenie może jednak skutkować złożeniem przez wierzycieli wniosku o upadłość danego podmiotu
[Antonowicz 2012, s. 101]. Jak wskazuje P. Antonowicz [2014, ss. 103–104], niebezpieczeństwo wystąpienia zatorów płatniczych będzie wzrastało wraz z wydłużaniem się
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i nakładaniem się na siebie zobowiązań o odległym terminie płatności i należności
o odległym terminie spłaty. Pożądane byłoby, gdyby należności spływały w krótszym czasie, niż następuje spłata zobowiązań.
Skutkiem nierzetelnego regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo jest pogorszenie jego wizerunku, które w efekcie prowadzi do pogorszenia pozycji na rynku.
Objawia się to utrudnionymi relacjami z obecnymi kontrahentami oraz trudnościami
w nawiązaniu współpracy z nowymi odbiorcami [Ziętek-Kwaśniewska 2014, ss. 319–334].
Negatywne skutki nieregulowania płatności w terminie ponoszą zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele. D. Grodzka [2007, ss. 81–100] wskazuje, że długie terminy
płatności, opóźnianie się bądź uchylanie się kontrahentów od regulowania płatności
mogą przyczyniać się do utraty płynności, a w konsekwencji do upadłości.
C.J. Cowton oraz L. San-Jose [2017, ss. 673– 685] wskazują, że z udzielaniem kredytu kupieckiego wiąże się wiele problemów natury etycznej. Pomimo że może się
wydawać, iż jest on jedynie umową pomiędzy dwoma stronami, w rzeczywistości
może on wpływać także na inne podmioty.
Zatory płatnicze są jednym z głównych kanałów rozprzestrzeniania się kryzysu
wśród przedsiębiorstw, a więc tzw. efektu domina (ang. contagion effect) [Masiukiewicz, Nowak 2013, s. 69]. Przedsiębiorstwa mające problemy z terminowością płatności „zarażają” inne podmioty, które do tej pory rzetelnie podchodziły do kwestii
regulowania zobowiązań [Ziętek-Kwaśniewska 2014, ss. 319–334]. Zjawisko to może
doprowadzić do rozprzestrzenienia się niewypłacalności – nie tylko bezpośrednio na
kredytodawców dłużnika, ale także na podmioty powiązane handlowo z tymi kredytodawcami [por. Wyciślak 2013, ss. 70–74].
Nieterminowość spłaty należności skutkuje także ograniczaniem skali działalności przez wierzyciela – ograniczaniem inwestycji, zatrudnienia. Konieczne staje się
także często pozyskiwanie przez niego dodatkowych źródeł finansowania [ZiętekKwaśniewska 2014, ss. 319–334].
W literaturze problem zatorów płatniczych kojarzony jest przede wszystkim
z przedsiębiorstwami z sektora MMSP. D. Grodzka [2007, ss. 81–100] wskazuje, że
duże firmy, jako dysponujące większym kapitałem obrotowym, mogą angażować
większe środki w zarządzanie wierzytelnościami a także mają możliwość rozłożenia skutków opóźnień w spłacie należności na większą liczbę odbiorców. W przeciwieństwie do małych podmiotów mają środki na pokrycie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Zdanie to podziela również K. Ziętek-Kwaśniewska
[2016, ss. 296–307], która zauważa, że problem opóźnionych płatności nie jest homogeniczny i jest różnie odczuwany w zależności od branży, lokalizacji czy wielkości przedsiębiorstwa.
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P. Białowolski i A. Łaszek [2017, ss. 6, 25–26] wskazują, że im mniejszy podmiot, tym
większym problemem są dla niego koszty zatorów płatniczych. Według autorów koszty zatorów płatniczych wiążą się z utrzymywaniem płynności finansowej, z monitorowaniem i windykacją należności oraz rosnącym ryzykiem związanym z opóźnionymi
płatnościami. Dodatkowe koszty wynikają z konieczności ograniczania skali działalności i wielkości inwestycji. Koszty zatorów płatniczych w Polsce w 2015 r. szacowane były
na ponad 100 mld zł. Autorzy wskazują, że duże podmioty ponoszą koszty zatorów
płatniczych na poziomie 3,3% ogółu kosztów, zaś podmioty mikro na poziomie 8%1.
Przez małe podmioty kredyt kupiecki może być postrzegany jako bardzo ważne
źródło finansowania. Badania J. Marca i M. Pawłowskiej [2012, ss. 29–56] wykazały, że
w małych przedsiębiorstwach następuje substytucja kredytu kupieckiego i bankowego. Dla przedsiębiorstw dużych substytucja nie została natomiast potwierdzona
we wszystkich branżach. Można przypuszczać, że zjawisko zastępowania kredytu
bankowego kredytem kupieckim wynika z problemów ze spełnieniem warunków
kredytowych i wysokimi kosztami tej formy finansowania. Zawieranie transakcji
z odroczonym terminem płatności pomiędzy małymi podmiotami powoduje jednocześnie, że są one bardziej narażone na powstawanie zatorów płatniczych.
Na podstawie badań literaturowych można stwierdzić, że kredyt kupiecki jest
istotną formą finansowania stanowiącą alternatywę dla kredytu bankowego. Jego
stosowanie związane jest jednak z ryzykiem powstawania opóźnień w płatnościach,
które mogą nieść poważne konsekwencje finansowe zarówno dla dłużnika, jak i dla
wierzyciela, a w szerszym kontekście mogą prowadzić do powstawania zatorów
płatniczych i rozprzestrzeniania się niewypłacalności przedsiębiorstw.

Regulacje prawne w zakresie płatności
przeterminowanych
Polskie przepisy regulujące kwestie związane z płatnościami przeterminowanymi zawarte są w Ustawie z dn. 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która została wprowadzona w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dn. 16 lutego r. w sprawie zwalczania opóźnień
w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011, str. 1). Od
dnia wejścia w życie ustawa była raz nowelizowana – 9 października 2015 r. Przed
dniem wejścia w życie ustawy z dn. 8 marca 2013 r. obowiązywała ustawa z dn.
12.06.2003 o tym samym tytule.
1
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Zgodnie z ustawą termin zapłaty wynikający z umowy nie może przekraczać
60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi rachunku lub faktury potwierdzającej wykonanie usługi lub dostarczenie towaru. Od zasady tej jednak można odstąpić, jeżeli strony w umowie postanowią inaczej i „ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe
wobec wierzyciela” [Ustawa z 8 marca 2013 r. art. 7 pkt. 2.]. Ocena uczciwości takich ustaleń następuje po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy – przede
wszystkim dobrych praktyk handlowych i właściwości towaru lub usługi [Ustawa
z 8 marca 2013 r. art. 11a]. W sytuacji gdyby termin płatności został ustalony na
więcej niż 60 dni, a okazałoby się to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, wówczas dłużnik musiałby ponieść koszt odsetek ustawowych [Ustawa z 8 marca 2013 r.
art. 7 pkt. 3.].
W przypadku gdy termin zapłaty nie był ustalony, odsetki należą się wierzycielowi już po upływie 30 dni od spełnienia świadczenia [Ustawa z 8 marca 2013
r. art. 6 pkt. 1.]. Odsetki ustawowe przysługują także w przypadku opóźnionych
płatności za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty, gdy świadczenie zostało wykonane, a płatność nie została uregulowana w terminie [Ustawa z 8 marca
2013 r. art. 7 pkt. 1.].
Ustawodawca przewidział także ryczałtowe zadośćuczynienie za koszty odzyskiwania należności handlowych w wysokości odpowiadającej kwocie 40 euro przeliczonej na złote. W przypadku gdyby koszty te okazały się wyższe, wierzyciel może
domagać się wyższej kwoty, niż przewiduje ryczałt [Ustawa z 8 marca 2013 r. art. 10
pkt. 1., 2., 3.].
Według raportu European Payment Report polscy przedsiębiorcy mają niską
świadomość europejskich regulacji w zakresie opóźnień w płatnościach, zaś relatywnie wysoką świadomość polskich przepisów prawnych. Jednocześnie w przeprowadzonym badaniu większość respondentów (79%) wskazało, że krajowe przepisy
utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej [Intrum Justitia 2017, ss. 16, 37].
Jak widać, pomimo wysiłków w celu udoskonalenia prawa pod kątem ograniczenia
występowania zatorów płatniczych przedsiębiorcy nie są usatysfakcjonowani obowiązującymi regulacjami.
Rzetelna regulacja płatności jest istotna z punktu widzenia prawa nie tylko ze
względu na sankcje w postaci odsetek ustawowych od przeterminowanych zobowiązań, lecz również ze względu na ryzyko wystąpienia upadłości. Zgodnie z ustawą o prawie upadłościowym upadłość może być ogłoszona w stosunku do dłużnika, u którego stwierdzono niewypłacalność [Prawo upadłościowe 2003, art. 11
ust. 1 i 2]. Główną przesłanką wystąpienia niewypłacalności jest utrata zdolno-
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ści2 do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych [Prawo upadłościowe
2003, art. 11 ust. 1]. Ustawodawca wprowadził domniemanie, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w spłacie wymagalnych zobowiązań pieniężnych jest
dłuższe niż trzy miesiące [Prawo upadłościowe 2003, art. 11 ust. 1a].

Sytuacja polskich przedsiębiorstw w zakresie
terminowości płatności
Problem opóźnień płatniczych, ze względu na swoją wagę, jest często przedstawiany
w raportach publikowanych przez różnego rodzaju instytucje – zarówno krajowe, jak
i zagraniczne.
Na potrzeby raportu European Payment Report publikowanego przez Intrum Justitia [2017, ss. 16–15, 37] przygotowany został indeks określający ryzyko związane
z płatnościami w poszczególnych krajach EPRI (European Payment Risk Index) biorący pod uwagę moralność płatniczą, ryzyko opóźnienia w płatnościach oraz wpływ
opóźnień w płatnościach na działalność gospodarczą. Wskaźnik może przyjmować
wartości z przedziału -2 (bardzo wysokie ryzyko) i 2 (bardzo niskie ryzyko). Wartość
wskaźnika wyliczona dla Polski (0,11) znajduje się nieco powyżej europejskiej średniej. Dla porównania w czołówce rankingu pod względem wartości tego wskaźnika
znajduje się Dania (0,59), Litwa (0,51) oraz Austria (0,41). Na końcu listy znajdują się
Portugalia (-1,06), Grecja (-0,66) oraz Włochy (-0,56). W badaniu ankietowym przebadane zostały także średnie dopuszczane przez polskich przedsiębiorców terminy
płatności oraz rzeczywiste terminy ich spłaty. Wyniki badania wskazują, że w rzeczywistości w transakcjach business to business – B2B płatności dokonywane są średnio
o 7 dni później, niż zakłada to przewidziany termin płatności (średni czas płatności
oferowany przez dostawców to 27 dni, podczas gdy w rzeczywistości odbiorcy dokonują spłaty średnio po 32 dniach). Co więcej, średnio 2,4% przychodów zostaje
odpisane. Polscy przedsiębiorcy wskazują, że opóźnienia w płatnościach występują
przede wszystkim z powodu problemów finansowych dłużników (45%) oraz ich celowego działania (45%).

Przed nowelizacją Ustawy Prawo upadłościowe z dn. 28 lutego 2003 r., która weszła w życie z dniem
1. stycznia 2016 r., już sam fakt niewykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych mógł oznaczać
stan niewypłacalności. W ówczesnym stanie prawnym teoretycznie wystarczyłyby dwie niezapłacone faktury, by podmiot z punktu widzenia prawa uznać za upadły. Obecnie definicja niewypłacalności została
zliberalizowana i istotna jest zdolność do terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych [por. Sierakowski B. 2015, s. c1–c8].
2
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Badanie przeprowadzone na potrzeby Coface, na przełomie listopada i grudnia 2016 r., wykazało, że kredyt kupiecki jest popularnym źródłem finansowania
polskich przedsiębiorstw. Najczęściej oferowane są krótkie terminy płatności.
Średni termin płatności do 30 dni stosuje 49% badanych przedsiębiorstw, zaś pomiędzy 31 a 60 dni – 17,1% podmiotów. Natomiast najczęściej stosowane (41,8%
odpowiedzi) maksymalne terminy płatności ponad to 120 dni [(wykres 1) [Sielewicz 2017, s. 4].
Wykres 1. Średnie oraz maksymalne terminy płatności stosowane przez podmioty
oferujące kredyt kupiecki w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Sielewicz 2017, s. 4].

Wyniki badań wskazują ponadto, że opóźnienia w płatnościach są powszechne – 64% respondentów doświadczyło opóźnień do 60 dni, zaś 24% podmiotów
posiadało należności przeterminowane o ponad 3 miesiące (wykres 2). Wyniki
badania wskazują, że średnie zaległości płatnicze w Polsce wynoszą natomiast
51,5 dnia [Sielewicz 2017, ss. 4–5].
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Wykres 2. Opóźnienia w płatnościach należności od kontrahentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Sielewicz 2017, s. 4].

Na potrzeby raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, przygotowywanego w ramach projektu badawczego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, opracowano Indeks Należności
Przedsiębiorstw. Na wskaźnik INP składa się sześć komponentów – zarówno obrazujących obiektywną sytuację w obszarze płatności (jak np. okres oczekiwania na
opóźnione płatności), jak i subiektywną ocenę jakości portfela należności (dotyczącą jego stanu i prognoz). Wyższe wartości wskaźnika wskazują na lepszą sytuację. Badania publikowane są kwartalnie od 2009 r. (wykres 3). Jak można zauważyć,
od 2013 r. następuje poprawa w zakresie wartości omawianego indeksu. P. Białowolski [2017, ss. 3–5] wskazuje, że jest to spowodowane wzrostem gospodarczym
obserwowanym od 2013 r., który przełożył się na zmianę zachowań płatniczych
przedsiębiorstw. Można również zauważyć, że w 2013 r. wprowadzona została
ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która
również mogła pozytywnie wpłynąć na sytuację w zakresie płatności.

264

Występowanie zatorów płatniczych w polskich przedsiębiorstwach giełdowych

Wykres 3. Kształtowanie się Indeksu Należności Przedsiębiorców w Polsce

Źrodło: [Białowolski 2017, s. 3].

W badaniu ze stycznia 2017 r. 86,7% przedsiębiorców wskazało, że dotyczy ich
problem nieterminowego spłacania płatności przez kontrahentów. Wśród tych
przedsiębiorców ponad połowa (54,5%) odnotowała udział przeterminowanych
należności w należnościach ogółem na poziomie 0–19%. Udział należności przeterminowanych na poziomie wyższym niż 30% odnotowało 29,6% przedsiębiorstw
mających problem z terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów
(wykres 4) [Białowolski 2017, ss. 4–5].
Najwyższy był odsetek należności przeterminowanych do 3 miesięcy (67,6%),
zaś udział należności przeterminowanych ponad trzy miesiące wyniósł 32,4%.
Przeciętny okres przeterminowania należności wyniósł 3 miesiące i 3 dni, co
jest trzecim w kolejności najlepszym wynikiem w historii badania (wykres 4)
[Białowolski 2017, s. 5].
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Wykres 4. Udział należności nieuregulowanych w portfelu należności polskich
przedsiębiorstw oraz struktura terminowa należności przeterminowanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Białowolski 2017, s. 5].

Najbardziej odczuwalnymi konsekwencjami zatorów, według danych ze stycznia
2017 r., są problemy z regulacją własnych zobowiązań, które dotknęły 27,8% badanych firm, oraz konieczność ograniczenia inwestycji, której doświadczyło 25,2% badanych podmiotów [Białowolski 2017, s. 6].
Wyniki badań publikowane w raportach wskazują, że w Polsce istotnym problemem, dotykającym większość przedsiębiorstw, są nieterminowe płatności. Sytuacja
powoli zmienia się na korzyść, jednak wydaje się, że poprawa nie jest na razie satysfakcjonująca.

Metoda badawcza
Dla potrzeb realizacji celu badawczego przeanalizowano dane finansowe dotyczące
należności i zobowiązań handlowych polskich spółek giełdowych płynące z publikowanych przez nie sprawozdań.
Wykorzystano bazę danych Amadeus, zawierającą informacje dotyczące prywatnych i publicznych przedsiębiorstw europejskich. Badanie objęło spółki zajmujące się tradycyjnie pojętym handlem, produkcją i usługami, z wyłączeniem spółek
z branży finansowej i ubezpieczeniowej, dla których w badanym okresie dostępne
były kompletne dane dotyczące należności i zobowiązań handlowych oraz przychodów ze sprzedaży.
Analizie poddano wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach oraz wskaźnik rotacji
należności w dniach, które wyrażają przeciętny okres spłaty zobowiązań i spływu
należności.
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W badaniu wykorzystano współczynnik korelacji r-Pearsona, która bada istnienie
zależności pomiędzy zmiennymi. W celu określania siły korelacji najczęściej przyjmuje się następującą skalę [Stanisz 2000, s. 176–181]:
·· r = 0 – brak korelacji,
·· 0 < r < 0,1 – korelacja nikła,
·· 0,1 ≤ r < 0,3 – korelacja słaba
·· 0,3 ≤ r < 0,5 – korelacja przeciętna,
·· 0,5 ≤ r < 0,7 – korelacja wysoka,
·· 0,7 ≤ r < 0,9 – korelacja bardzo wysoka
·· 0,9 ≤ r < 1 – korelacja prawie pełna
Ze względu na objętość i przejrzystość artykułu klasyfikacja ta została uproszczona i zawężona do następujących przedziałów:
·· r = 0 – brak korelacji
·· 0 < 0,5 – korelacja słaba
·· 0,5 – 1 – korelacja silna
Chcąc zoptymalizować wielkość badanej próby, ze względu na dostępność kompletnych danych, analizie poddano lata 2010–2015. Z próby wykluczono dodatkowo
32 spółki, dla których w bazie Amadeus wartość zobowiązań handlowych wykazywana była jako 0, co autorce wydało się mało prawdopodobne. Losowe porównania
ze sprawozdaniami tych spółek publikowanymi przez nie na ich stronach internetowych wykazały, że wartości te nie mogą zostać uznane za wiarygodne, wobec czego
spółki te zostały wykluczone z badania. W efekcie badana próba objęła 456 spółek
giełdowych.

Wyniki badania
Dokonano analizy średnich długości terminów spłaty zobowiązań i należności.
Badanie wykazało, że w latach 2010–2015 w badanej populacji w przypadku
większości przedsiębiorstw (75%) występowała dodatnia korelacja wskaźnika
rotacji należności handlowych w dniach i wskaźnika rotacji zobowiązań handlowych w dniach. Oznacza to, że wydłużaniu się terminu spłaty należności towarzyszyć będzie wydłużenie się okresu, po jakim przedsiębiorstwa te będą spłacały
swoje zobowiązania handlowe.
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Wykres 5. Zależność pomiędzy okresem spłaty zobowiązań a spływu należności
mierzonych za pomocą wskaźnika rotacji zobowiązań i rotacji należności w dniach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych z bazy Amadeus.

W przypadku większości (54%) przedsiębiorstw notowanych na GPW dodatnia
korelacja była silna. Można uznać, że podmioty te będą bardziej niż inne narażone
na występowanie zatorów płatniczych w przypadku nieotrzymania na czas płatności należności.
Ujemną korelacją charakteryzowało się 24% podmiotów, w tym 10% silną.
Można domniemywać, że podmioty te postępowały zgodnie z teorią zarządzania przedsiębiorstwem, skracając czas inkasa należności, zaś wydłużając okres
spłaty zobowiązań. Brak korelacji wykazały 3 podmioty, co stanowi niecały 1%
całej próby.
Przeanalizowano występowanie długich terminów płatności zobowiązań i należności w przedsiębiorstwach. Za długi okres spłaty uznano średnie terminy płatności
powyżej 150 dni – w obecnym stanie prawnym faktury z zasady powinny być płacone w ciągu 60 dni (od 2013 r.), 90 dni opóźnienia oznacza zaś domniemanie wystąpienia stanu niewypłacalności dłużnika (od 2016 r.). Należy pamiętać, że nakładanie się
odległych terminów spłaty zobowiązań i należności sprzyja powstawaniu zatorów
płatniczych.
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Wykres 6. Przedsiębiorstwa, które w badanym okresie odnotowały zarówno
wskaźnik rotacji zobowiązań, jak i wskaźnik rotacji należności powyżej 150 dni

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych z bazy Amadeus.

Badanie wykazało, że 102 podmioty (22%) z analizowanej próby w badanym
okresie odnotowały zarówno długi okres spłaty zobowiązań, jak i należności handlowych – powyżej 150 dni3. Wśród tych podmiotów większość wykazała dodatnią
korelację wskaźnika rotacji zobowiązań i należności – 89%, zaś ujemną 11%.
Podkreślić należy, że silną dodatnią korelacją charakteryzowało się 81 podmiotów (79% spośród przedsiębiorstw wykazujących długi okres spłaty zobowiązań
i należności). Dodatkowa analiza wykazała, że dla 69 spośród tych podmiotów wartość współczynnika korelacji zawierała się w przedziale 0,7–1 (67%).

Wnioski
Większość podmiotów (54%) na giełdzie jest narażona na występowanie zatorów
płatniczych, jako że występuje w nich silna dodatnia korelacja terminu spływu należności i zobowiązań.
Badanie wykazało, że 22% podmiotów charakteryzuje się jednocześnie szczególnie długimi okresami spłaty zobowiązań i należności (powyżej 150 dni). Wśród

Przeanalizowano, czy przynajmniej raz w ciągu badanego okresu wystąpił okres spływu należności
i spłaty zobowiązań powyżej 150 dni mierzony wskaźnikiem rotacji należności w dniach i wskaźnikiem
zobowiązań w dniach
3
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nich większość wykazywała silną dodatnią korelację wskaźnika rotacji zobowiązań
i należności w dniach – spółki te stanowiły 79% spółek charakteryzujących się długimi terminami spłaty zobowiązań oraz spływu należności i 18% wszystkich spółek
z próby. Współczynnik korelacji nie określa wprawdzie, która zmienna wpływa na
którą, jednak na podstawie wnioskowania opartego na analizie literaturowej można
ostrożnie oszacować, że przynajmniej 18% badanych spółek dotknął problem zatorów płatniczych wynikających z nieterminowego spływu należności.

Podsumowanie
Badania literaturowe oraz analiza raportów publikowanych przez różnego rodzaju
instytucje krajowe i zagraniczne wskazują, że stosowanie odroczonego terminu płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorstwami jest powszechną praktyką. Jest
to ważne źródło finansowania dla wielu podmiotów.
Dużym problemem dla większości firm są opóźnienia w płatnościach. Dane płynące z raportów wskazują wprawdzie na poprawę sytuacji w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat, jednak zmiany wciąż nie wydają się być wystarczające. Problem
nieterminowych płatności może powodować niewypłacalność oraz rozprzestrzeniać
się i obejmować kolejne podmioty.
Na podstawie badań własnych autorki oraz pośredniego wnioskowania można
pozytywnie zweryfikować hipotezę badawczą, że opóźnienia w płatnościach od
kontrahentów są jednym z głównych czynników przyczyniających się do opóźnień
w spłacie zobowiązań. Oszacowano, że 18% badanych spółek giełdowych ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań ze względu na nieotrzymywanie
płatności należności na czas.
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Różnorodność polityki regularnych wypłat dywidendy
a kondycja finansowa spółek notowanych
na warszawskim parkiecie
Diversity of the Policy of Regular Dividend Payments
and the Financial Condition of Companies Listed
on the Warsaw Stock Exchange
Abstract: This paper is empirical in nature. Its main purpose is to identify and characterize the relationship between the specified policy of regular dividend payments
and a financial condition of a company. This objective was achieved by an empirical
verification of research hypothesis stating that the companies implementing different
policy of regular dividend payments differ significantly in terms of the financial standing. The verification of research hypothesis was based on the financial data of public
companies operating in all sectors of polish economy. The condition for the company
to be included in the sample was to conduct dividend payments for at least five years.
The studies were conducted using descriptive statistics, ANOVA with post-hoc Tukey
-Kramer test and non-linear correlation coefficient. The research showed that more
and more polish companies paid divided regularly. Among them dominated those
paying constant dividend per share. Moreover, statistically significant differences
were observed in the financial condition of the companies that conducted different
policy of regular dividend payments.
Key words: dividend policy, regular dividend payments, financial standing, the Warsaw
Stock Exchange, public companies
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Wstęp
Artykuł ma charakter głównie empiryczny. Jego zasadniczym celem jest wykazanie
i scharakteryzowanie zależności między prowadzeniem określonej polityki regularnych
wypłat dywidendy a kondycją finansową spółek giełdowych. Cel pracy należy
uznać za szczególnie istotny nie tylko w odniesieniu do możliwości inwestycyjnych
przedsiębiorstwa, ale również w kontekście kształtowania się wartości rynkowej
spółki i wartości dla akcjonariuszy. Spółki prowadzące określoną politykę wypłat
dywidendy mogą być atrakcyjne inwestycyjnie nie tylko dla tych inwestorów
giełdowych, którzy zainteresowani są wzrostem wartości rynkowej przedsiębiorstwa,
ale również dla tych, którzy inwestują w akcje spółek publicznych w celu otrzymywania
regularnych i stabilnych płatności dywidendowych. Inwestorzy ci, szukając najlepszej
możliwości alokacji swojego kapitału, porównują sytuację finansową spółek
dywidendowych w celu znalezienia takiej możliwości inwestycyjnej, która zapewni
im zwrot z zainwestowanego kapitału m.in. w postaci dywidendy wypłacanej nie
tylko regularnie, ale przede wszystkim w określonej wysokości. W związku z tym
postawiono hipotezę badawczą stwierdzającą, iż spółki realizujące odmienną
politykę regularnych wypłat dywidendy różnią się istotnie pod względem kondycji
finansowej. Przeprowadzenie badań empirycznych służących weryfikacji tej hipotezy,
podyktowane zostało potrzebą wypełnienia istniejącej w literaturze przedmiotu luki
badawczej, dotyczącej wpływu finansowych determinant polityki wypłat dywidendy
na możliwość otrzymywania przez akcjonariuszy określonych, regularnych i stabilnych
wypłat z zysku netto spółki. Dostrzeżona w literaturze luka badawcza związana
jest z brakiem kompleksowego podejścia badawczego do możliwości wyboru,
kształtowania i prowadzenia zróżnicowanej polityki regularnych wypłat dywidendy
w kontekście standingu finansowego spółek publicznych. Większość publikacji
naukowych z tego zakresu prezentuje jedynie wybrane aspekty polityki dywidendy
związane głównie z rodzajami polityki dywidendy na rynkach kapitałowych [Berceanu,
Duta 2016, s. 7, Zyguła 2015, s. 439, Jabłoński, Kuczowic 2015, s. 69], opodatkowaniem
dywidend [Jacob, Michaely 2017, s. 3176, Moortgat, Annaert, Deloof 2017, s. 213],
strukturą własności [Ben-Nasr 2015, s. 665, Roy 2015, s. 33], jakością zysku [Lawson,
Wang 2016, s. 1685], wartością rynkową spółki [Anton 2016, s. 107, Goel 2016, s. 46,
Hussainey i in. 2011, s. 57] i bogactwem właścicieli [Minimol, Dennis 2017, s. 535],
pomijając jednocześnie ważny aspekt badawczy, jakim są regularność realizowanych
wypłat i stabilność polityki dywidendy warunkowane określoną sytuacją finansową
przedsiębiorstwa. Wydaje się zatem, iż podjęcie badań w tym zakresie należy uznać za
wartość dodaną prezentowanego opracowania.
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Badania przeprowadzone zostały na spółkach notowanych na GPW w Warszawie
w latach 2001–2016. Warunkiem włączenia spółki do zasadniczych badań służących
weryfikacji postawionej hipotezy była wypłata przez nią dywidendy przez co najmniej
pięć ostatnich lat okresu badawczego. Wykorzystane do analizy dane finansowe pochodziły z Notorii Serwis, a informacje o regularności i wysokości wypłat dywidendy
z Roczników Giełdowych i portalu finansowego StockWatch.pl. Empiryczna weryfikacja hipotezy badawczej przeprowadzona została z wykorzystaniem statystyk opisowych, jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA i testu post-hoc Tukey’a-Kramera
[Stanisz 2006, s. 273] oraz stosunku korelacji nieliniowej eta (ηyx) [Domański 2001, s. 172].

Istota, rodzaje i modele polityki wypłat dywidendy
Pod pojęciem „dywidenda” rozumie się szczególną, bo wynikającą z realizacji praw
majątkowych właścicieli spółek kapitałowych, korzyść finansową inwestora. Akcjonariusze mają prawo partycypować w zysku netto przedsiębiorstwa, który został wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym
i przeznaczony decyzją walnego zgromadzenia do wypłaty właścicielom spółki [Kodeks spółek handlowych 2000, art. 347 § 1]. Wypłata dywidendy zwiększa zatem całkowitą stopę zwrotu z inwestycji w akcje. Z drugiej jednak strony, należy ją traktować
jako pewien rodzaj kosztu pozyskania i korzystania z kapitału wniesionego do spółki
przez inwestora [Sierpińska 1999, s. 56].
Jednak nie każda wypłata dywidendy przez spółkę oznacza, że posiada i realizuje
ona określoną politykę dywidendy. O implementacji tej polityki możemy mówić dopiero wtedy, gdy wypłata dywidendy ma charakter długoterminowy [Wypych 2013a,
s. 646], staje się integralną częścią strategii finansowych przedsiębiorstwa i jest traktowana jako instrument skutecznego tworzenia i utrwalania warunków wzrostu
wartości rynkowej spółki [Duraj 2002, s. 82]. Przedsiębiorstwo powinno zatem przyjąć taką politykę wypłat dywidendy, która sprzyjać będzie maksymalizacji wartości
majątku właścicieli, zapewniając jednocześnie spółce możliwość realizacji projektów
rozwojowych. Dlatego też, politykę wypłat dywidendy rozpatrywać należy przez
pryzmat możliwości realizacji strategii inwestycyjnych spółki [Wypych 2013b, s. 381],
a w szczególności decyzji dotyczących sposobu podziału zysku netto przedsiębiorstwa [Bechmann, Raaballe 2007, s. 574].
W literaturze przedmiotu politykę wypłat dywidendy próbuje się systematyzować, uwzględniając formę, czas, częstotliwość i wysokość wypłaty dywidendy [Duraj 2002, s. 87]. Klasyfikacja polityki wypłat dywidendy przeprowadzona w oparciu
o formę dywidendy, pozwala przyporządkować realizowaną na rzecz akcjonariuszy
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wypłatę z zysku netto spółki do jednej dwóch kategorii – dywidendy pieniężnej lub
niepieniężnej1 (tj. rzeczowej bądź w akcjach) [Popielarski, Przychodzki 2007]. Biorąc
pod uwagę kryterium czasu, dywidendę podzielić można na roczną, półroczną lub
kwartalną2. Z kolei klasyfikacja polityki dywidendy ze względu na kryterium częstotliwości wypłat wiąże się nierozerwalnie z ich regularnością i stabilnością. Pod pojęciem regularnych wypłat dywidendy rozumieć należy te, które przeprowadzane są
systematycznie, tj. następują przez kilka kolejnych lat3. Za to stabilna polityka dywidendy związana jest z wysokością regularnych wypłat, która kształtuje się na określonym, tj. stałym, rosnącym lub zmiennym poziomie (zob. rysunek 1).

Modelowe formy prowadzenia polityki wypłat dywidendy
• Polityka stałej wysokości dywidendy na akcję (ang. constant
dividend per share)
• Polityka stałej dywidendy z “dywidendą extra” (ang. constant
dividend per share plus extra dividend)
• Polityka stałej stopy wypłat dywidendy (ang. constant payout
ratio)
• Polityka stuprocentowej stopy wypłat dywidendy
(ang. extreme dividend policy)
• Rezydualna (nadwyżkowa) polityka dywidendy (ang. residual dividend
policy)
Stabilna (ang. stable
dividend policy)

Regularna (ang. regular
dividend policy)

Polityka dywidendy

Rysunek 1. Modelowe ujęcie polityki wypłat dywidendy

• Rezydualna (nadwyżkowa) polityka dywidendy (ang. residual dividend policy)
• Polityka zerowej stopy wypłaty dywidendy (ang. extreme dividend policy)
• Hybrydowa lub kompromisowa polityka dywidendy (ang. hybrid or compromise dividend
policy)

Źródło: opracowanie własne.

W praktyce funkcjonowania spółek kapitałowych wykształciło się pięć następujących modelowych form prowadzenia polityki dywidendy, a mianowicie: polityka
stałej wysokości dywidendy na akcję, polityka stałej stopy wypłat dywidendy, rezydualna polityka dywidendy oraz ekstremalna polityka dywidendy i hybrydowa polityka dywidendy. Ich podstawową charakterystykę przedstawia tabela 1.

Wśród spółek warszawskiej giełdy dominują wypłaty dywidendy pieniężnej [Pieloch 2013, ss. 433–448].
Polskie spółki, zgodnie z przepisami prawa, mogą wypłacać dywidendę jedynie raz w roku. Jeżeli wypłata
dywidendy ma miejsce częściej, wynika ona z wypłaty dywidendy w formie zaliczkowej lub w ratach/transzach. Dywidendę w ratach wypłaca m.in. Żywiec S.A., FAM S.A. czy Apator S.A. [szerzej: Kwestarz 2016].
3
Od 2016 r. GPW definiuje regularne wypłaty dywidendy – zgodnie z metodologią doboru spółek do portfela indeksu WIGdiv – jako te realizowane przez 5 kolejnych lat [www.gpw.pl/Indeks?isin=PL9999999482].
1
2
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Tabela 1. Charakterystyka modeli polityki wypłat dywidendy
Modele wypłat dywidendy

Podstawowe cechy charakteryzujące politykę wypłat dywidendy
•
•
•

Polityka stałej
wysokości
dywidendy na akcję

•

Podstawowe

•

•

•
Polityka stałej stopy
wypłat dywidendy

•

•

Rezydualna
•
polityka dywidendy

zapewnia akcjonariuszom wypłatę stałej dywidendy na akcję
niezależnie od wyników osiąganych przez spółkę [Sierpińska-Sawicz 2013, s. 334];
zakłada regularne, ale relatywnie niskie wypłaty dywidendy
[Rutkowski 2007, s. 81];
wzrost wartości wypłacanej dywidendy jednostkowej ma
miejsce jedynie w przypadku osiągnięcia przez spółkę wyższego
i trwałego poziomu zysku w długim okresie;
w przypadku wysokiej stopy inflacji nominalna wartość
wypłacanej dywidendy może być korygowana o współczynnik
inflacji zapewniając akcjonariuszom otrzymywanie realnych
wypłat na stałym poziome. Jest to tzw. polityka stabilnej stopy
wzrostu lub polityka stale wzrastających wypłat dywidendy
[Zyguła, Oleksy 2016, s. 407];
w sytuacji, gdy zyski spółek wykazują duże wahania, polityka ta
powinna ulec modyfikacji w kierunku polityki stałej dywidendy
z “dywidendą extra”. Zapewni to akcjonariuszom coroczną
wypłatę stałych i niskich dywidend, a w latach, w których spółka
osiągnie ponadprzeciętne zyski netto, również wyższą dywidendę
[Duraj 2002, s. 90].
polega na wypłacie akcjonariuszom stałej, wyrażonej procentowo
części wypracowanego zysku netto. Wysokość wypłacanej
dywidendy jednostkowej zmienia się zatem wraz ze zmianą
wysokości zysku na akcję;
wypłata stałej, z góry określonej części zysku jest możliwa
wyłącznie w długim okresie i w oparciu o tzw. docelowy wskaźnik
wypłat. Natomiast w krótkim okresie spółka stara się utrzymać
dywidendy na stosunkowo stałym poziomie przez akumulowanie
wysokich zysków w postaci zysków niepodzielonych, a następnie
ich wypłatę w postaci dywidendy wtedy, gdy jej sytuacja
finansowa ulegnie pogorszeniu [Duraj 2002, s. 92];
jej zasadniczą wadą jest to, że w latach generowania przez spółkę
niższych zysków netto może prowadzić do obniżenia się kursu
giełdowego akcji [Cwynar, Cwynar 2007, s. 189].
możliwość wypłaty dywidendy oraz jej wysokość uzależnione są
od potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Dywidenda wypłacana
jest jedynie z tej części zysku netto, która pozostała w spółce po
pokryciu jej potrzeb inwestycyjnych [Duraj 2002, s. 92];
jej realizacja może skutkować dużą zmiennością wysokości
dywidendy na akcję, a nawet prowadzić do zaprzestania wypłat
w niektórych latach. Dlatego też rekomenduje się wprowadzenie
w tej polityce pewnych modyfikacji i dążenie do tzw. wygładzania
dywidend [Baker, Smith 2006, s. 2].

277

Aleksandra Pieloch-Babiarz

Modele wypłat dywidendy

Podstawowe cechy charakteryzujące politykę wypłat dywidendy
•

Inne

Ekstremalna
polityka dywidendy

•
Hybrydowa
polityka dywidendy •

dotyczy dwóch skrajnie różnych modeli polityki wypłat
dywidendy, tj.:
a) polityki stuprocentowej stopy wypłat dywidendy – czyli
wypłaty całego osiągniętego zysku netto, co skutkuje
koniecznością pozyskania kapitału zewnętrznego na
sfinansowanie inwestycji. Ekstremalny charakter tej polityki
wynika z możliwości jej realizacji jedynie w krótkim okresie
[Wypych 2008, s. 22];
b) polityki zerowej stopy wypłaty dywidendy – prowadzonej
głównie w spółkach, w których istnieje duże zapotrzebowanie
na kapitał. Polega ona na zatrzymaniu w przedsiębiorstwie
całego wypracowanego zysku netto.
zwana również kompromisową polityką dywidendy [Sierpińska-Sawicz 2013, s. 342];
polega na połączeniu cech co najmniej dwóch różnych polityk
wypłat dywidendy.

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tabeli 1 różnorodne polityki wypłat dywidendy reprezentują
pewne teoretyczne podejście do realizacji wypłat na rzecz akcjonariuszy. W literaturze przedmiotu, wśród modelowych sposobów transferu zysku netto do właścicieli,
wskazuje się najczęściej:
d) politykę stałej wysokości dywidendy na akcję [Aleknevičienė, Domeika,
Jatkūnaitė 2006, s. 20], która charakteryzuje się regularną wypłatą stałej dywidendy jednostkowej. Politykę tę stosują zwykle przedsiębiorstwa duże, dojrzałe,
rozwinięte, których standing finansowy jest bardzo dobry. Realizacja tej polityki
wypłat dywidendy powinna skutkować korzystnymi zmianami w wartości rynkowej spółki;
e) politykę stałej stopy wypłat dywidendy [Moscu, Grigorescu, Prodan 2014, s. 25],
polegającą na wypłacie stałej, wyrażonej procentowo części wypracowanego zysku netto. Oznacza to, iż realizacja tej polityki w spółkach, w których obserwuje się
duże wahania rocznego wyniku finansowego netto, może skutkować niekorzystnymi zmianami w wartości rynkowej spółki;
f) rezydualną politykę dywidendy, którą rozpatrywać należy w ścisłym związku
z polityką inwestycyjną spółki [Jabłoński, Kuczowic 2015, s. 74]. Ta polityka wypłat
dywidendy może skutkować dużą zmiennością wysokości dywidendy na akcję,
a w konsekwencji zmianami w wartości rynkowej spółki.
W długim horyzoncie czasowym realizowana przez spółkę polityka wypłat dywidendy może ulegać określonym zmianom i modyfikacjom w związku z wystąpieniem różnych determinant realizacji polityki dywidendowej [Kowerski 2011, ss. 406].
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Zmiana warunków, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo, implikować może zmianę
w prowadzeniu polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy i prowadzić do implementacji
hybrydowej polityki dywidendy (zob. tabela 1).

Charakterystyka przedsiębiorstw próby badawczej
W latach 2001–2016 liczba spółek notowanych na GPW w Warszawie wzrosła ponad
dwukrotnie (tj. z 230 do 487 podmiotów), a liczba spółek dywidendowych zwiększyła
się przeszło trzykrotnie (tj. z 62 do 199 podmiotów). Średnioroczne tempo wzrostu
liczby spółek giełdowych wyniosło 5,5%, podczas gdy liczba spółek wypłacających
dywidendę wzrastała z roku na rok w średnim tempie równym 8,7%. Najwięcej spółek wypłaciło dywidendę w 2016 r., kiedy to spółki dywidendowe stanowiły ok. 41%
wszystkich podmiotów notowanych na warszawskim parkiecie (zob. wykres 1).
Wykres 1. Liczba i udział spółek dywidendowych w ogóle spółek giełdowych
w latach 2001–2016

Oznaczenia: ND – spółki niewypłacające dywidendy; D – spółki dywidendowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Giełdowych za lata 2001–2016.

Wśród spółek dywidendowych dominowały przedsiębiorstwa wypłacające dywidendę nieregularnie, jednakże liczba i udział spółek regularnie wypłacających
dywidendę wzrosły. Średnioroczne tempo wzrostu spółek regularnie wypłacających
dywidendę wyniosło w badanym okresie 18%. W roku 2005 politykę regularnych wypłat dywidendy (tj. wypłaty w każdym roku z okresu 2001–2005) prowadziło 13 spółek, co stanowiło 16% spółek dywidendowych i 5% wszystkich spółek giełdowych.
Z kolei w roku 2016 spółek tych było już 69 (zob. wykres 2), co stanowiło odpowiednio 34% i 14% spółek.
279

Aleksandra Pieloch-Babiarz

Wykres 2. Liczba i udział spółek realizujących politykę regularnych wypłat dywidendy

Oznaczenia: NRD – spółki wypłacające dywidendę nieregularnie; D – spółki wypłacające dywidendę
regularnie
Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu finansowego StockWatch.pl.

W grupie spółek regularnie wypłacających dywidendę w 2016 r. co czwarta spółka kontynuowała wypłatę od co najmniej 10 lat (17 podmiotów). Wśród nich dominowały te, które dzieliły się z akcjonariuszami zyskiem netto od 16 i 12 lat (po 6 podmiotów). Dużą grupę tworzyły w 2016 r. również te spółki, które wypłacały dywidendę
nieprzerwanie przez 5 poprzednich lat – 16 podmiotów, co stanowiło 23% badanej
zbiorowości (zob. wykres 3).
Wykres 3. Okres kontynuacji polityki regularnych wypłat dla spółek dywidendowych
w roku 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu finansowego StockWatch.pl.
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Wśród spółek, które w 2016 r. regularnie dzieliły się z akcjonariuszami zyskiem
netto, dominowały te, które realizowały politykę stałej dywidendy na akcję (41 podmiotów). Dodać należy, iż w tej grupie spółek w większości przypadków zaobserwowano wzrost wysokości dywidendy na akcję (który związany był z wypłatą tzw.
dywidendy ekstra bądź też wynikał z długotrwałego i stabilnego wzrostu wypracowanego zysku netto spółki), a jedynie w dwóch spółkach jej spadek. Rezydualną politykę wypłat dywidendy prowadziło 13 przedsiębiorstw, 8 spółek wypłacało dywidendę według stałej stopy wypłat dywidendy, a 7 podmiotów co roku transferowało
do właścicieli cały zysk netto (zob. tabela 2).
Tabela 2. Spółki regularnie dzielące się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem
netto w podziale według realizowanej polityki wypłat dywidendy
Polityka wypłat dywidendy
Polityka stałej wysokości dywidendy na akcję
Rezydualna (nadwyżkowa) polityka dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy wypłaty dywidendy
Razem spółki regularnie wypłacające dywidendę

Liczba spółek
41
13
8
7
69

Udział [w %]
59,42
18,84
11,59
10,14
100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Notoria Serwis oraz portalu finansowego StockWatch.pl.

Spółki regularnie wypłacające dywidendę charakteryzowały się dobrą i stabilną
sytuacją finansową. W ostatnim roku regularnych wypłat dywidendy średnia wartość
współczynnika rentowności aktywów całkowitych wyniosła 8%, a kapitału własnego
15% (wartość mediany wyniosła odpowiednio 7% i 10%) (zob. tabela 3).

Tabela 3. Wartości średnie i mediany wybranych współczynników finansowych wszystkich spółek regularnie wypłacających dywidendę
Wyszczególnienie
ROA
ROE
CR
QR
MR

Me
Me
Me
Me
Me

2012
0,09
0,07
0,15
0,11
2,72
1,88
2,00
1,32
0,74
0,35

2013
0,09
0,07
0,15
0,12
2,58
1,81
1,90
1,42
0,83
0,32

2014
0,09
0,07
0,16
0,12
2,74
1,91
2,06
1,56
0,87
0,42

2015
0,10
0,08
0,18
0,12
2,73
1,78
2,05
1,48
0,90
0,35

2016
0,08
0,07
0,15
0,10
2,31
1,77
1,72
1,23
0,57
0,28
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Wyszczególnienie
DR
D/E
E/FA
LTI/TA
lnTA

Me
Me
Me
Me
Me

2012
0,33
0,29
0,56
0,41
1,63
1,09
0,24
0,20
12,64
12,44

2013
0,33
0,31
0,56
0,46
1,73
1,10
0,24
0,17
12,71
12,52

2014
0,34
0,32
0,58
0,47
1,50
1,08
0,24
0,18
12,77
12,44

2015
0,35
0,31
0,61
0,45
1,78
1,11
0,25
0,16
12,84
12,47

2016
0,37
0,37
0,63
0,50
2,15
1,04
0,24
0,18
12,89
12,52

Oznaczenia: ROA – współczynnik rentowności aktywów całkowitych; ROE – współczynnik rentowności kapitału własnego; CR – współczynnik płynności bieżącej; QR – współczynnik płynności szybkiej;
MR – współczynnik wypłacalności gotówkowej; DR – stopa zadłużenia; D/E – współczynnik struktury
finansowania; E/FA – współczynnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym; LTI/TA – udział
inwestycji długoterminowych w aktywach całkowitych; lnAT – wielkość przedsiębiorstwa mierzona
logarytmem naturalnym z aktywów całkowitych
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Notoria Serwis.

Analizowane spółki cechowały się również wysoką płynnością finansową, ale
średnie wartości współczynników płynności finansowej były wyższe niż te wskazywane w literaturze przedmiotu jako referencyjne [Jerzemowska 2004, s. 137]. Ponadto, spółki regularnie wypłacające dywidendę nie były nadmiernie zadłużone.
Średnia wartość DR wyniosła 33–37% i była niższa od referencyjnej wartości stopy
zadłużenia [Jerzemowska 2004, s. 157]. W połowie badanych spółek współczynnik
struktury finansowania ukształtował się na poziomie niższym niż 0,5, a kapitał własny w całości finansował majątek trwały przedsiębiorstwa. Zauważyć również należy,
że analizowane spółki realizowały projekty inwestycje. Średni udział inwestycji długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł ok. 24% (zob. tabela 2).

Prezentacja wyników badań nad sytuacją finansową
spółek realizujących różnorodną politykę regularnych
wypłat dywidendy
Sytuacja finansowa spółek giełdowych prowadzących odmienną politykę regularnych wypłat dywidendy różniła się. Najbardziej rentowne były spółki wypłacające akcjonariuszom cały zysk netto. Natomiast najniższe wartości współczynników rentowności zaobserwowano w przypadku spółek realizujących politykę stałej stopy wypłat
dywidendy (zob. tabela 4).
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Tabela 4. Porównanie średnich wartości wybranych współczynników finansowych
spółek realizujących zróżnicowaną politykę regularnych wypłat dywidendy
Polityka regularnej wypłaty
dywidendy

2012

2013

2014

2015

2016

0,09

0,08

0,08

0,08

0,07

0,09

0,09

0,10

0,10

0,07

0,11

0,13

0,13

0,17

0,17

0,05

0,07

0,07

0,06

0,05

0,13

0,13

0,13

0,15

0,12

0,24

0,21

0,22

0,27

0,21

0,18

0,23

0,21

0,29

0,31

0,08

0,11

0,11

0,10

0,06

3,04

2,79

3,02

3,03

2,47

2,00

2,39

2,43

2,33

2,20

2,86

2,15

2,40

2,30

2,09

2,33

2,61

2,51

2,68

2,17

2,13

1,95

2,17

2,13

1,67

1,61

1,96

2,00

2,07

1,92

2,48

1,88

2,04

2,01

1,82

1,38

1,51

1,57

1,56

1,51

0,87

0,88

0,91

0,98

0,58

0,31

0,83

0,99

1,00

0,47

1,03

0,80

0,75

0,74

0,78

0,43

0,58

0,58

0,48

0,49

ROA
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy

ROE
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy

CR
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy

QR
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy

MR
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy
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Polityka regularnej wypłaty
dywidendy

2012

2013

2014

2015

2016

0,32

0,32

0,33

0,34

0,31

0,38

0,39

0,41

0,41

0,43

0,33

0,32

0,33

0,33

0,34

0,33

0,31

0,30

0,32

0,34

0,56

0,57

0,59

0,61

0,71

0,64

0,69

0,74

0,81

0,83

0,45

0,38

0,43

0,40

0,43

0,53

0,50

0,48

0,55

0,58

1,33

1,29

1,27

1,30

1,19

0,94

0,97

0,95

0,92

0,83

1,76

2,00

1,60

1,86

1,74

1,28

1,34

1,33

1,20

1,14

0,24

0,24

0,26

0,25

0,24

0,30

0,28

0,26

0,29

0,28

0,34

0,32

0,31

0,30

0,40

0,07

0,07

0,05

0,07

0,07

12,47

12,53

12,61

12,67

12,73

13,71

13,82

13,91

13,97

13,98

11,55

11,56

11,59

11,67

11,75

13,00

13,03

13,05

13,12

13,16

DR
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy

D/E
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy

E/FA
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy

LTI/TA
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy

lnTA
Polityka stałej wysokości
dywidendy na akcję
Rezydualna polityka dywidendy
Polityka stuprocentowej stopy
wypłat dywidendy
Polityka stałej stopy wypłat
dywidendy

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Notoria Serwis.

Spółki regularnie dzielące się z właścicielami zyskiem netto charakteryzowały się wysokimi wartościami współczynników płynności finansowej niezależnie od prowadzonej polityki wypłat dywidendy. Najwyższe średnie wartości
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CR zaobserwowano jednakże w przypadku spółek realizujących politykę stałej
wysokości dywidendy na akcję. Z kolei najbardziej zadłużone były spółki prowadzące rezydualną politykę dywidendy. Natomiast najwyższym udziałem kapitału
własnego w aktywach trwałych i najwyższym udziałem inwestycji długoterminowych w aktywach całkowitych charakteryzowały się spółki, które wypłacały
akcjonariuszom cały wypracowany zysk netto. Dodać należy, że spółki te były
w analizowanej grupie podmiotów najmniejszymi przedsiębiorstwami.
Wyniki badań wskazują, iż na realizację polityki stuprocentowej stopy wypłat
dywidendy decydowały się spółki, które wypracowały najwyższe zyski netto.
Zyski te mogły być w całości przeznaczone na wypłatę dla akcjonariuszy m.in.
w związku z tym, iż badane spółki zrealizowały już wcześniej wiele inwestycji długoterminowych. Ponadto, wypłata całego zysku netto była możliwa również dlatego, iż spółki te były dobrze postrzegane przez wierzycieli, tzn. były one w stanie spłacać swoje zobowiązania w terminie, jak również charakteryzowały się
wysokim udziałem kapitału własnego pełniącego funkcję gwarancyjną wobec
kapitału obcego. Z kolei w spółkach stosujących rezydualną politykę dywidendy
zaobserwowano realizację licznych inwestycji rozwojowych, które finansowane
były nie tylko z zysku netto, ale również z kapitałów obcych. W przypadku tych
spółek wypłata dywidendy następowała dopiero po przeznaczeniu środków finansowych na inwestycje, a więc miała ona charakter dywidendy nadwyżkowej.
Porównanie istotności różnic średnich wartości współczynników charakteryzujących sytuację finansową w 2016 r. względem czterech grup spółek prowadzących różną politykę regularnych wypłat dywidendy, przeprowadzone zostało
z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji. Wykazała ona występowanie znaczących różnic w średnich wartościach czterech badanych współczynników, tj. ROA, ROE, DR i LTI/TA (zob. tabela 5).
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Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA i testu post-hoc
Tukey’a-Kramera

Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji

Wyszczególnienie

GR1
vs GR2

F-ratio
p-value

4,67
0,01

0,18
0,90

F-ratio
p-value

3,43
0,02

1,80
0,58

F-ratio
p-value

0,60
0,62

1,47
0,71

F-ratio
p-value

0,15
0,93

0,74
0,90

F-ratio
p-value

1,20
0,32

1,17
0,82

F-ratio
p-value

3,68
0,02

4,65
0,01

F-ratio
p-value

0,71
0,55

0,77
0,90

F-ratio
p-value

1,81
0,16

1,75
0,59

F-ratio
p-value

3,78
0,02

1,65
0,64

F-ratio
p-value

1,79
0,16

2,25
0,39

Wyniku testu post-hoc Tukey’a-Kramera
GR1
GR1
GR2
GR2
vs GR3
vs GR4
vs GR3
vs GR4
ROA
5,03
0,59
4,57
0,41
0,00
0,90
0,01
0,90
ROE
4,14
0,75
2,45
1,86
0,03
0,90
0,32
0,55
CR
1,44
1,19
0,15
0,04
0,72
0,82
0,90
0,90
QR
0,37
0,35
0,22
0,81
0,90
0,90
0,90
0,90
MR
1,54
1,56
2,15
0,64
0,68
0,67
0,43
0,90
DR
1,55
1,24
2,15
2,09
0,67
0,80
0,43
0,46
D/E
1,64
0,77
1,91
1,17
0,64
0,90
0,53
0,82
E/FA
2,35
0,19
3,28
0,96
0,35
0,90
0,11
0,90
LTI/TA
2,54
3,38
3,29
1,87
0,29
0,09
0,11
0,55
lnTA
1,85
0,12
3,23
1,39
0,55
0,90
0,11
0,73

GR3
vs GR4
4,31
0,02
3,74
0,05
0,09
0,90
0,56
0,90
2,37
0,35
0,12
0,90
0,66
0,90
1,77
0,59
4,47
0,01
1,44
0,72

Oznaczenia: GR1 – spółki realizujące politykę stałej dywidendy na akcję; GR2 – spółki prowadzące rezydualną politykę dywidendy; GR3 – spółki prowadzące politykę stuprocentowej stopy wypłat dywidendy; GR4 – spółki realizujące politykę stałej stopy wypłat dywidendy; bold – istotność statystyczna
po poziomie α = 0,05.
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Notoria Serwis.

Test post-hoc Tukey’a-Kramera wykazał, że istotne statystycznie różnice w wysokości współczynnika rentowności aktywów całkowitych wystąpiły między spółki
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realizującymi politykę stuprocentowej stopy wypłat dywidendy a spółkami prowadzącymi każdą inną politykę dywidendy. Z kolei w przypadku współczynnika rentowności kapitału własnego istotne statystycznie różnice zaobserwowano między
spółkami realizującymi politykę stuprocentowej stopy wypłat dywidendy, a tymi
prowadzącymi politykę stałej dywidendy na akcję i stałej stopy wypłat dywidendy.
Natomiast pod względem wielkości zadłużenia istotnie różniły się spółki realizujące
politykę stałej dywidendy na akcję i rezydualną politykę dywidendy. Z kolei średnie
wartości współczynnika LTI/TA były istotnie różne dla spółek prowadzących politykę
stałej i stuprocentowej stopy wypłat dywidendy (zob. tabela 5).
Tabela 6. Wartości stosunku korelacji (ηyx) dla zależności między prowadzoną polityką regularnych wypłat dywidendy a wysokością wybranych współczynników
finansowych
Wyszczególnienie
Stosunek korelacji
p-value

ROE
0,34
0,01

ROA
0,45
0,01

CR
0,19
0,12

QR
0,10
0,42

MR
0,06
0,63

DR
0,36
0,01

D/E
0,25
0,04

E/FA
0,29
0,02

LTI/TA
0,25
0,02

LnTA
0,23
0,06

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Notoria Serwis.

Na istnienie zależności statystycznej między prowadzoną polityką regularnych
wypłat dywidendy a sytuacją finansową spółek giełdowych wskazują wartości stosunku korelacji nieliniowej (ηyx). Istotne statystycznie (na przyjętym poziomie istotności α = 0,05) wartości tego wskaźnika otrzymano w przypadku sześciu współczynników, tj. ROE, ROA, DR, D/E, E/FA oraz LTI/TA. Uzyskane wartości stosunku korelacji
wskazują jednak na występowanie między badanymi zmiennymi zależności przeciętnej lub słabej (zob. tabela 6).

Zakończenie
Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badań empirycznych wskazują, że spółki realizujące różnorodną politykę regularnych wypłat dywidendy różniły się pod względem
sytuacji finansowej. Istotne statystycznie różnice zaobserwowano w przypadku rentowności tych przedsiębiorstw, poziomu ich zadłużenia oraz wielkości realizowanych
inwestycji długoterminowych. Spółki prowadzące politykę stuprocentowej stopy wypłat dywidendy charakteryzowały się wyższą niż pozostałe podmioty rentownością,
wysokim udziałem kapitału własnego w strukturze finansowania oraz wysokim udziałem inwestycji długoterminowych w aktywach spółki. Z kolei spółki prowadzące politykę stałej stopy wypłat dywidendy cechowały się najniższą rentownością i najniższym
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poziomem inwestycji długoterminowych. Natomiast spółki wypłacające nadwyżkową
dywidendę były najbardziej zadłużone. Wskazać również należy, iż badane spółki nie
różniły się istotnie pod względem płynności finansowej. Spółki, które regularnie dzieliły się wypracowanym zyskiem netto z akcjonariuszami, charakteryzowały się wysoką
płynnością finansową, a średnie wartości współczynników płynności finansowej były
wyższe od poziomu zalecanego w literaturze. Sytuacja ta miała miejsce bez względu na
to, jaką politykę wypłat dywidendy prowadzono.
Podjęte w niniejszej pracy zamierzenie badawcze ma charakter wzbogacający i uzupełniający w relacji do innych opracowań z zakresu analizy sytuacji finansowej spółek dywidendowych. Przedstawione w opracowaniu wyniki badań
jedynie w pewnym stopniu zapełniają istniejącą w literaturze przedmiotu lukę
badawczą, dotyczącą zróżnicowania kondycji finansowej spółek prowadzących
odmienną politykę regularnych wypłat dywidendy. Badania z tego zakresu powinny zatem być kontynuowane i rozszerzone m.in. o takie aspekty, jak długość
trwania regularnych wypłat dywidendy, kształtowanie się wartości rynkowej
akcji spółek realizujących różną politykę wypłat dywidendy czy pozafinansowe
determinanty tej polityki (takie jak np. struktura akcjonariatu). Uwzględnienie
w kolejnych badaniach tych aspektów pozwoli uzyskać pełniejszy obraz spółek
regularnie wypłacających dywidendę.
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Wstęp
Z punktu widzenia inwestora giełdowego podjęcie racjonalnej decyzji inwestycyjnej
wymaga dysponowania określonym zasobem informacji o przedmiocie planowanej
inwestycji, a niedobór w tym zakresie jest bezpośrednio związany ze wzrostem ryzyka. O ile informacje o działalności spółek giełdowych są stosunkowo łatwo osiągalne
dla uczestników rynku, o tyle w przypadku zakupu akcji przedsiębiorstwa dotychczas
nienotowanego na publicznym rynku papierów wartościowych skala luki informacyjnej jest na ogół znacząca. Dla inwestorów podejmujących decyzję o zaangażowaniu
kapitałowym w spółkę realizującą pierwszą ofertę publiczną (IPO) prospekt emisyjny
staje się więc najważniejszym źródłem informacji o tym podmiocie.
Zasadniczym celem opracowania jest rozpoznanie zakresu oraz ocena trafności
prognoz finansowych zawartych w prospektach emisyjnych spółek realizujących IPO
na GPW w Warszawie. Podjęta w niniejszym opracowaniu problematyka badawcza
wpisuje się w nurt istniejących już badań nad trafnością prognoz wyniku finansowego [Firth, Smith 1992, Lonkani, Firth 2005] i jednocześnie, przez objęcie swym zakresem innych kategorii finansowych, próbuje uzupełnić istniejącą lukę badawczą.
Zadaniem prospektu emisyjnego jest przedstawienie potencjalnym nabywcom
akcji kompleksowego obrazu danej spółki wraz z generalnymi uwarunkowaniami jej
działania. Dla zapewnienia jak największej wiarygodności publikowanych informacji
od emitentów wymaga się, aby prospekt emisyjny był przygotowany zgodnie z obowiązującymi standardami, a informacje w nim zawarte były prawdziwe, rzetelne
i kompletne1. Wśród licznych informacji publikowanych w prospektach emisyjnych
emitent może umieścić informację o przygotowanych prognozach finansowych.
Analizy empiryczne ukierunkowane są na udzielenie odpowiedzi na dwa pytania
badawcze. Pierwsze pytanie odnosi się do zróżnicowania informacji prezentowanych przez spółki realizujące IPO i brzmi: jakie kategorie finansowe spółki decydują
się ujawnić w prognozach zawartych w prospektach emisyjnych? Regulacje prawne
nie precyzują bowiem, jakie kategorie finansowe mogą być przedmiotem prognozy,
a stopień szczegółowości oraz zakres ujawnianych prognoz finansowych zależy od
indywidualnej decyzji zarządu spółki.
Drugie pytanie natomiast odnosi się do kwestii wiarygodności prognozowanych
informacji finansowych; problem ten ujęto w postaci następującego pytania: jak trafne

W Polsce treść i forma prospektu emisyjnego określone są przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej…, Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 809/2004 oraz Rozporządzeniem delegowanym
komisji (UE) Nr 862/2012.
1
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są prognozy finansowe zawarte w prospekcie emisyjnym? Informacja o tym, której
kategorii finansowej prognoza obciążona jest najmniejszym błędem, ma szczególne
znaczenie dla podmiotów podejmujących decyzję o zaangażowaniu kapitałowym
w nową spółkę giełdową.
Dla realizacji celu opracowania sformułowano hipotezę badawczą stwierdzającą,
że pomiędzy poszczególnymi kategoriami finansowymi występują istotne różnice
w trafności ich prognozy.

Kierunki badań nad znaczeniem prognoz finansowych
w procesie realizacji IPO
Podjęcie przez zarząd spółki dobrowolnej decyzji o publikacji prognoz finansowych
w prospekcie emisyjnym rodzi pytanie o celowość takiego postępowania. Podmiot
publikujący prognozy nie tylko przyjmuje na siebie szereg dodatkowych obowiązków informacyjnych, ale także podejmuje ryzyko, iż opublikowane projekcje finansowe okażą się nietrafione, co w efekcie może negatywnie wpłynąć na wizerunek spółki
i zaufanie inwestorów. Z drugiej jednak strony może ona uzyskać pewne korzyści wynikające z ujawnienia oczekiwanych wyników finansowych.
Literatura poświęcona problematyce prognoz finansowych zwraca uwagę na
zjawisko asymetrii informacji. Publikacja prognoz w pewnym stopniu może ograniczać dysproporcje w dostępie do informacji pomiędzy zarządzającymi spółką a inwestorami zainteresowanymi nabyciem akcji [Chong, Ho 2007, s. 63, Bédard i in. 2016,
s. 236]. Prognozy wyników finansowych stają się zatem sygnałem wysyłanym rynkom
finansowym o przyszłej wartości spółki [Verrecchia 1983], a już sam fakt zamieszczenia prognozy w prospekcie emisyjnym przyczynia się do zmniejszenia niepewności
i ryzyka ponoszonego przez inwestorów [Jog, McConomy 2003, Bédard i in. 2016].
Oczekując pozytywnych efektów decyzji o ujawnieniu prognoz wyników finansowych, nie sposób pominąć kwestii wiarygodności owych prognoz. Stąd też wynikają problemy badawcze rozwijane w literaturze przedmiotu, które przybierają
postać następujących pytań:
·· czy prognozy publikowane w prospektach emisyjnych są trafne?
·· jakie czynniki można uznać za determinanty trafności publikowanych prognoz?
·· czy trafność opublikowanej prognozy ma znaczenie dla rynkowej wyceny spółki?
Studia nad trafnością prognoz generalnie dowodzą, że projekcje wyników finansowych zamieszczane w prospektach emisyjnych są nietrafne, tj. raportowany
w późniejszym okresie wynik finansowy jest wyższy (prognozy pesymistyczne) lub
niższy (prognozy optymistyczne) niż jego wartości prognozowane. Do pierwszej
295

Tomasz Sosnowski, Anna Wawryszuk-Misztal

grupy można zaliczyć badania analizujące IPO spółek w Wielkiej Brytanii [Jelic 2011],
w Kanadzie [Bédard i in. 2016], w Malezji [Jelic i in. 1998, Ammer, Ahmad-Zaluki 2015],
na Tajwanie [Jaggi i in. 2006], w Hongkongu [Chen i in. 2001]. Prognozy optymistyczne zostały natomiast zaobserwowane w przypadku spółek z Nowej Zelandii [Firth,
Smith 1992], Australii [Hartnett, Romcke 2000], Tajlandii [Lonkani, Firth 2005] czy też
Polski [Sosnowski, Wawryszuk-Misztal 2017].
Zaobserwowany brak trafności prognoz skłania badaczy do poszukiwania czynników oddziałujących na poziom błędu prognozy wyniku finansowego. Najczęściej
jako potencjalne determinanty trafności prognozy wskazuje się: wielkość spółki,
jej wiek, okres prognozy, udział dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym po IPO, poziom dźwigni finansowej, zmienność zysku spółki w przeszłości,
rodzaj audytora, branżę, warunki makroekonomiczne [Chan i in. 1996, Jelic i in. 1998,
Hartnett, Romcke 2000, Lonkani, Firth 2005]. Wnioski z badań prowadzonych w tym
obszarze mogą być wykorzystane przez inwestorów do oceny wiarygodności prognoz publikowanych w prospektach emisyjnych.
Kolejny problem badawczy podnoszony w literaturze dotyczy wpływu trafności prognoz finansowych na wycenę akcji spółki w pierwszym dniu notowań [Firth
1997, Chen i in. 2001, Lonkani, Firth 2005, Ammer, Ahmad-Zaluki 2016] i w dłuższym
okresie [Firth 1997, 1998, Sosnowski, Wawryszuk-Misztal 2017]. Wyniki tych badań
wskazują, że stopy zwrotu realizowane przez inwestorów w pierwszym dniu notowań były wyższe w przypadku tych spółek, które opublikowały prognozy obarczone
większym błędem. Z kolei w dłuższym okresie inwestorzy mogli realizować wyższe
stopy zwrotu z inwestycji, gdy spółka prognozowała zyski na poziomie niższym aniżeli faktycznie zrealizowany.
Należy zauważyć, że dotychczasowe badania nad trafnością prognoz ujawnianych w prospektach emisyjnych dotyczą głównie prognozowanego wyniku finansowego netto. W literaturze przedmiotu tylko nieliczne publikacje poświęcone zostały
omówieniu wyników badań nad trafnością prognoz innych kategorii finansowych.
Tymczasem Hartnett i Romcke [2000] zauważają, że prognozy zysku są obarczone
większym błędem niż prognozy przychodów ze sprzedaży.
Wskazane główne kierunki badań zorientowanych na ocenę roli prognoz wyniku finansowego dowodzą istotności tej problematyki w kontekście zdobywania
zaufania inwestorów i możliwości pozyskiwania kapitału przez spółki na publicznym rynku papierów wartościowych.
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Metodyka badań empirycznych
Badania empiryczne ukierunkowane na osiągnięcie przyjętego celu badawczego
zostały zrealizowane na grupie spółek posiadających główną siedzibę działalności
w Polsce, których akcje zostały wprowadzone do publicznego obrotu na GPW w Warszawie w latach 2006–2016 w trybie pierwszej oferty publicznej [art. 3. Ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej…]. Dla zapewnienia względnej homogeniczności podmiotów zakwalifikowanych do badań z próby badawczej wykluczone zostały
jednostki wcześniej notowane na MTS-CeTo oraz NewConnect, banki oraz zakłady
ubezpieczeń. W przypadku trzech jednostek uzyskanie danych wymaganych celem
badania nie było możliwe. Ostateczna próba badawcza składała się z 214 spółek.
Aby odpowiedzieć na pytanie o zakres informacji ujawnianych w prognozach
finansowych spółek realizujących IPO, analizie poddano treść prospektów emisyjnych
tych podmiotów. Z kolei w części badań ukierunkowanej na ocenę trafności
przedstawionych prognoz informacje o faktycznie osiągniętych wielkościach
analizowanych kategorii finansowych pochodziły ze sprawozdań finansowych
dostępnych w bazie Notoria Serwis SA.
Dotychczasowe badania nad trafnością prognoz finansowych posługują się
szerokim spektrum mierników wyrażających skalę błędu prognozy. Należy zauważyć,
że najczęściej błąd ten liczony jest dla wyniku finansowego netto. Różnorodność
wykorzystywanych mierników i używanych nazw niejednokrotnie uniemożliwia
porównywanie wyników otrzymanych przez różnych badaczy. Stosowane najczęściej
w literaturze przedmiotu miary błędu prognozy można podzielić na pięć głównych
grup (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Stosowane miary błędu prognozy wyniku finansowego netto

gdzie:

AE – wynik faktyczny,
FE – wynik prognozowany,
EPS – zysk na akcję,
t – okres będący przedmiotem prognozy, gdzie indeksy -1,-3 oznaczają odpowiednie
okresy wcześniejsze.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Firth, Smith 1992, Chan i in. 1996, Firth 1997, 1998, Jelic i in.
1998, Chen, Firth 1999, Hartnet, Romcke 2000, Cheng, Firth 2000, Chen i in. 2001, Lonkani, Firth 2005,
Lee i in. 2006, Hammami 2014, Ammer, Ahmad-Zaluki 2015, 2016, Bédard i in. 2016.

Pierwszą grupę wskaźników określających skalę błędu prognozy stanowią
miary, wyrażone najczęściej w ujęciu procentowym, dzięki którym można określić
charakter ujawnionych prognoz, tzn. czy prognozy okazały się optymistyczne, czy
też pesymistyczne. Najczęściej w badaniach empirycznych stosowany jest wskaźnik FER (ang. forecast error), który określa, o ile procent rzeczywista wartość danej
kategorii finansowej różni się od jej wartości prognozowanej. W przypadku projekcji wyniku finansowego dodatnia wartość wskaźnika FER charakteryzuje prognozy
pesymistyczne, zaś wartość ujemna – optymistyczne.
Druga grupa mierników to miary trafności prognoz wyrażane wskaźnikami absolutnego błędu prognozy; każdy z nich obliczany jest jako wartość bezwzględna
wybranego wskaźnika błędu prognozy z grupy pierwszej. Wartość AFER (ang. absolute forecast error) informuje, o ile rzeczywista wartość danej kategorii finansowej różni się od jej wartości prognozowanej, bez względu na to, czy błąd wynika
z przeszacowania, czy niedoszacowania prognozy.
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Trzecia grupa to wskaźniki błędu prognozy typowe dla literatury ekonometrycznej,
obliczone jako kwadrat wybranego wskaźnika błędu prognozy z grupy pierwszej. Celem ich zastosowania jest zwrócenie uwagi na prognozy obciążone większym błędem.
Kolejną grupę miar trafności prognozy stanowią wskaźniki, w których błąd prognozy jest skalowany odpowiednią kategorią ekonomiczną. Poszczególne miary, podobnie
jak wskaźniki zaliczane do grupy pierwszej, pozwalają ocenić trafność i charakter prognozy, uwzględniając jednocześnie w swej budowie efekt, np. wielkości przedsiębiorstwa lub rozmiaru oferty, i znajdują zastosowanie w porównaniach międzygrupowych.
Odrębną kategorię wskaźników stanowią miary, których konstrukcja opiera się
na porównaniu błędu prognozy określonego na podstawie zaobserwowanych we
wcześniejszych okresach zmian wartości danej kategorii finansowej z rzeczywistym
błędem prognozy zaobserwowanym dla badanej zmiennej. Otrzymany wynik określa, czy menedżerowie przygotowali bardziej trafną predykcję niż prognoza wygenerowana w oparciu o analizę szeregów czasowych. Dodatnia wartość wskaźnika
oznacza, że opublikowana projekcja jest bardziej trafna od prognozy stworzonej
w oparciu o model błądzenia losowego. Z kolei wartość ujemna tej miary wskazuje
na nietrafność prognozy przedstawionej przez zarządzających.
Uwzględniając wartość informacyjną poszczególnych miar błędu prognozy, postawione pytania badawcze oraz dostępność informacji o analizowanych podmiotach, dla potrzeb realizacji przyjętego celu badawczego w dalszych analizach empirycznych zastosowano wskaźniki błędu prognozy opisane wzorami 1.2, 2.1 oraz 5.1,
w dalszej części opracowania oznaczane odpowiednio jako FER, AFER, SUP.

Wyniki badań empirycznych
Obowiązujące regulacje prawne dają emitentom znaczną dowolność w zakresie
przedstawiania informacji traktowanych jako prognozy finansowe. Swoboda ta dotyczy zarówno tego, czy w ogóle podjąć decyzję o opublikowaniu prognozy, wyboru
kategorii finansowych będących przedmiotem owej projekcji, jak i przyjętego horyzontu prognostycznego. Spośród 214 spółek zakwalifikowanych do próby badawczej
116 (54,21%) podmiotów zdecydowało się na umieszczenie w prospekcie emisyjnym
prognoz finansowych lub szacunków wyników finansowych2, przy czym zaobserwowany horyzont prognozy był dość zróżnicowany (zob. rysunek 1).

Szacunkowe wyniki oznaczają prognozę wyników za miniony okres obrotowy, dla którego nie opublikowano jeszcze wyników [Art. 2 pkt 11 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 …].
2
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Rysunek 1. Publikacja prognoz finansowych w prospekcie emisyjnym oraz
zróżnicowanie horyzontu predykcji wśród nowych spółek giełdowych

Symbolem T0 oznaczono rok, w którym dana spółka zadebiutowała na GPW w Warszawie, natomiast
oznaczenia T-1, T+1, T+2 określają odpowiednio rok poprzedni oraz dwa kolejne lata.
Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektów emisyjnych analizowanych spółek.

Dane przedstawione na rysunku 1 wskazują, że 45,68% spółek deklarujących
przedstawienie informacji o prognozach finansowych w prospekcie emisyjnym
opublikowało szacunkowe dane za okres obrachunkowy poprzedzający rok debiutu giełdowego. Najczęściej, tj. w 91,38% obserwacji, prognozy finansowe dotyczyły roku, w którym przeprowadzano IPO, natomiast 34,48% spółek zdecydowało się
opublikować prognozy finansowe na rok kolejny. Dłuższy horyzont prognostyczny
był relatywnie rzadko spotykany.
Rozważając zakres analizowanych prognoz z punktu widzenia kategorii finansowych będących przedmiotem projekcji, można zauważyć znaczącą różnorodność prezentowanych informacji. Najczęściej publikowano dane o prognozowanej
wysokości przychodów ze sprzedaży (SALES) oraz wyniku finansowym netto (EAT).
Ponadto dość często prospekt emisyjny zawierał informacje o przewidywanej wysokości wyniku z działalności operacyjnej (EBIT) oraz wyniku z działalności operacyjnej
powiększonym o amortyzację (EBITDA). Prognozy innych kategorii finansowych były
relatywnie rzadziej ujawniane w prospekcie emisyjnym (zob. tabela 2).
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Tabela 2. Kategorie finansowe stanowiące przedmiot prognoz ujawnionych
w prospektach emisyjnych
Udział w %
(100% =116)

Liczba spółek

Wyszczególnienie
T-1

T0

T+1

T+2

T-1

T0

T+1

T+2

Przychody ze sprzedaży (SALES)

52

104

37

6

44,83

89,66

31,90

5,17

Zysk netto (EAT)

49

104

36

7

42,24

89,66

31,03

6,03

Zysk z działalności operacyjnej
(EBIT)

36

73

28

6

31,03

62,93

24,14

5,17

Zysk z działalności operacyjnej
powiększony o amortyzację
(EBITDA)

31

70

22

3

26,72

60,34

18,97

2,59

Zysk brutto

16

34

13

3

13,79

29,31

11,21

2,59

Zysk ze sprzedaży

6

11

5

1

5,17

9,48

4,31

0,86

Podatek dochodowy od osób
prawnych

5

6

3

1

4,31

5,17

2,59

0,86

Amortyzacja

5

8

5

3

4,31

6,90

4,31

2,59

Koszty działalności operacyjnej

3

7

4

3

2,59

6,03

3,45

2,59

Zysk brutto ze sprzedaży

2

7

0

0

1,72

6,03

0,00

0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektów emisyjnych analizowanych spółek.

Kolejna część badań ukierunkowana jest na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące trafności prognoz finansowych ujawnianych w prospekcie emisyjnym.
Ze względu na przyjęty cel badawczy oraz liczebność obserwacji w ramach poszczególnych przekrojów analitycznych dalsze prace ograniczono do analizy okresu T0
oraz T+1 oraz najczęściej występujących w tych okresach kategorii finansowych,
tj. SALES, EAT, EBIT i EBITDA.
Od prognoz finansowych zawartych w prospektach emisyjnych wymaga się, aby
były przedstawione w sposób spójny oraz umożliwiający ich porównywalność, a ich
rzetelność podlega ocenie niezależnego księgowego lub biegłego rewidenta [pkt
8 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004]. Istniejące regulacje prawne określają
warunek, jaki musi być spełniony, aby prognozę można było uznać za trafną. Obligatoryjne jest ujawnienie informacji o korekcie przedstawionej prognozy, gdy zostanie
stwierdzone, że przewidywana pozycja różni się o co najmniej 10% względem jej
ostatnio opublikowanej wartości [par 31, ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących…]. Porównując prognozy finansowe z faktycznie zrealizowaną wartością poszczególnych kategorii finansowych
z wykorzystaniem wskaźnika FER, można zauważyć, że trafność prognoz maleje wraz
z wydłużeniem horyzontu prognozy. Zaobserwowana prawidłowość występuje niezależnie od tego, jaka kategoria finansowa jest przedmiotem analizy (zob. rysunek 2).
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Rysunek 2. Trafność prognoz finansowych (wg wskaźnika FER) zawartych
w prospektach emisyjnych

Prognozy trafne: FER

<-10%;+10%>, prognozy optymistyczne: FER<-10%, prognozy pesymistycz-

ne FER>10%.
Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektów emisyjnych oraz sprawozdań finansowych
analizowanych spółek.

Informacje przedstawione na rysunku 2 wskazują, że w roku debiutu giełdowego największy odsetek trafnych prognoz dotyczył przychodów ze sprzedaży. Dla tej
kategorii finansowej aż w 58,65% przypadków odchylenie faktycznych rezultatów
nie było większe niż 10%. Również w kolejnym okresie najwięcej trafnych prognoz
sporządzono dla tej kategorii finansowej. Z kolei dla roku T0 emitenci najczęściej mylili się, prognozując wielkość wyniku finansowego netto. Zaledwie 38,46% badanych
jednostek przedstawiło trafne prognozy. Dla okresu T+1 trafną prognozę zysku netto
zawierało zaledwie 13,89% prospektów emisyjnych, natomiast emitenci najczęściej
mylili się, prognozując EBIT. Analizując nietrafne prognozy, można zauważyć, że niezależnie od tego, dla jakiego okresu sporządzono projekcję i jakiej kategorii finansowej ona dotyczyła, błędne prognozy były najczęściej optymistyczne.
Powyższe spostrzeżenia potwierdzają również analizy, w których wykorzystano wybrane miary statystyki opisowej. Otrzymane niemalże dla wszystkich kategorii finansowych ujemne wartości średniej i mediany wskaźnika FER prowadzą
do konkluzji, iż na ogół opublikowane prognozy okazały się zbyt optymistyczne,
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zaś statystyki opisowe wskaźnika AFER wskazują na brak trafności projekcji finansowych (zob. tabela 3).
Tabela 3. Wybrane statystyki opisowe wskaźników błędu prognozy analizowanych kategorii finansowych
T0
Wyszczególnienie

Średnia

Mediana

FER

-0,0515

-0,0156

AFER

0,1380

0,0753

SUP

1,7669

1,9983

T+1
Odchylenie
standardowe

Średnia

Mediana

Odchylenie
standardowe

0,2120

0,1428

-0,0537

0,9900

0,1684

0,5147

0,2767

0,8537

4,0303

-0,4710

0,2088

3,2149

SALES

EAT
FER

-0,1621

-0,0164

0,5952

-0,5198

-0,3615

1,2571

AFER

0,3405

0,1937

0,5135

0,8250

0,5703

1,0761

SUP

1,7636

1,4153

3,7101

-0,9563

-1,0192

3,3906

EBIT
FER

-0,1974

-0,0698

0,4339

-0,4810

-0,3832

0,5221

AFER

0,3004

0,1708

0,3692

0,5651

0,4341

0,4258

SUP

1,2374

1,6094

3,8357

-1,5452

-1,6158

3,0684

EBITDA
FER

-0,3144

-0,0825

1,0939

-0,3774

-0,2741

0,8157

AFER

0,3959

0,1457

1,0667

0,4816

0,3424

0,7560

SUP

1,2002

1,3166

3,9645

-0,4182

-1,8909

4,0332

Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektów emisyjnych oraz sprawozdań finansowych
analizowanych spółek.

Ponadto informacje zawarte w tab. 3 wskazują, że prognoza przychodów ze
sprzedaży na ogół charakteryzuje się wyższą trafnością w porównaniu do innych kategorii finansowych. Warto również zauważyć pewną prawidłowość w odniesieniu
do otrzymanych charakterystyk wskaźnika SUP: o ile w okresie T0 prognozy menedżerów okazały się bardziej trafne niż wartości wygenerowane na podstawie analizy
szeregów czasowych, o tyle w przypadku okresu T+1 sytuacja wygląda odmiennie.
Dla określenia na ile zaobserwowane różnice wartości miar błędu prognozy dla
poszczególnych kategorii finansowych są istotne statystycznie, przeprowadzony
został test Kruskala-Wallisa, dzięki któremu możliwe jest zweryfikowanie hipotezy
o równości wszystkich median w analizowanych grupach (zob. tabela 4).
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Tabela 4. Wyniki testu Kruskala-Wallisa
Wyszczególnienie
FER
AFER
SUP

T0
Statystyka H
8,2698
18,1197
2,5826

p-value
0,0408
0,0004
0,4606

T+1
Statystyka H
14,0154
7,8965
2,7277

p-value
0,0029
0,0482
0,4355

Źródło: opracowanie własne.

Analiza informacji zawartych w tabeli 3 wskazuje, że w przypadku wskaźników
FER i AFER można oczekiwać występowania istotnie statystycznych różnic pomiędzy poziomem mediany w przekroju rozważanych w badaniu kategorii finansowych,
natomiast analogiczne różnice dla wskaźnika SUP charakteryzują się brakiem istotności statystycznej.
Aby wskazać, które mediany różnią się między sobą istotnie statystycznie, została wdrożona procedura porównań wielokrotnych dla wskaźników FER i AFER
(zob. tabela 5).
Tabela 5. Rezultaty procedury wielokrotnego porównywania średnich rang dla
testu Kruskala-Wallisa
Wyszczególnienie
FER

AFER

EBIT
EBITDA
EAT
EBIT
EBITDA
EAT

SALES
0,2089
0,1459
1,0000
0,0048
0,0205
0,0013

T0
EBIT

EBITDA

1,0000
0,4550

0,3284

1,0000
1,0000

1,0000

SALES
0,0039
0,4444
0,0194
0,4941
1,0000
0,0989

T+1
EBIT

EBITDA

1,0000
1,0000

1,0000

0,8675
1,0000

0,2715

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla prognoz sporządzonych na rok realizacji
IPO mediana wskaźnika AFER dla prognozy przychodów ze sprzedaży w istotnie statystyczny sposób różni się od prognoz pozostałych kategorii wynikowych uwzględnionych w badaniu. Okazuje się zatem, iż najniższa wartość mediany wskaźnika
AFER dla przychodów ze sprzedaży (zob. tabela 3) świadczy o największej trafności
prognoz sporządzonych dla tej kategorii finansowej w porównaniu z prognozami
pozostałych kategorii, tj. EAT, EBIDTA, EBIT. Zaobserwowana wartość poziomu prawdopodobieństwa krytycznego dla pozostałych różnic mediany nie pozwala na sformułowanie analogicznego wniosku (p-value>0,05).
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Z kolei w okresie T+1 istotne statystycznie różnice wartości median na poziomie p‑value<0,05 zaobserwowano dla wskaźnika FER w parach SALES-EBIT oraz
SALES-EAT, natomiast dla miary AFER różnice na poziomie tendencji statystycznej
odnotowano dla pary SALES-EAT. Otrzymany wynik wskazuje na przewagę informacyjną predykcji przygotowanej dla przychodów ze sprzedaży w porównaniu
z prognozą EBIT i EAT.

Zakończenie
Fakultatywność decyzji o publikacji prognoz finansowych w procesie realizacji IPO
sprawia, że zakres informacji prezentowanych w tej części prospektu emisyjnego jest
zróżnicowany, zarówno pod względem okresu prognozy, jak i rodzaju ujawnionych
kategorii finansowych. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż najczęściej spółki decydują się przedstawić inwestorom giełdowym informacje o prognozowanej wielkości
przychodów ze sprzedaży, wyniku finansowym netto, wyniku z działalności operacyjnej oraz wyniku z działalności operacyjnej powiększonym o amortyzację. Z kolei
wielowymiarowa analiza trafności prognoz poszczególnych kategorii finansowych
uwidoczniła występowanie pewnych różnic w poziomie trafności tychże projekcji finansowych; uzyskane wyniki wskazują na przychody ze sprzedaży jako tę kategorię
finansową, która jest obarczona najmniejszym błędem prognozy, a co za tym idzie,
posiada największą wartość informacyjną dla inwestorów podejmujących decyzję
o zakupie akcji spółki w ramach IPO.
Przedstawione rezultaty prac badawczych stanowią przyczynek do dalszych badań poświęconych prognozom finansowym spółek planujących debiut giełdowy.
W kontekście otrzymanych wyników szczególnie ważne wydają się pytania o użyteczność poszczególnych prognoz w procesie ewaluacji wartości nowych spółek
giełdowych oraz o zróżnicowanie czynników wpływających na trafność prognozy
poszczególnych kategorii finansowych.
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Wykorzystanie zysku netto i EVA do predykcji
notowań spółek z rynku NewConnect
Use of Net Profit and EVA to Predict the Prices of Companies
Listed on the NewConnect Market
Abstract: Fundamental analysis, next to technical analysis, is the most popular method
of predicting future stock quotes. Linking the company’s value to its market price is seen
as logical and consistent, but the question remains whether this relationship really exists.
Among a number of studies, Campbell and Shiller [1998] study seems to be one of the
most important. They show that the relationship between profitability and profitability is
the long term 120 months relationship. The question then arises as to whether fundamental analysis, including the use of net profit, is justified under the conditions of the volatile
and risky market for which NewConnect goes. The author formulated hypothesizes that
EVA will better explain future rates of return. The hypothesis was verified using a crosssectional regression analysis. As a result of the studies, there was no connexion between
the net profit and the annual return rates found. Similarly, the relationship between the
economic return represented by the EVA and the annual return rates was not found. The
results undermine the use of fundamental analysis in the process of stock investment.
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Wprowadzenie
Wartość przedsiębiorstwa jest odzwierciedlana na rynku w cenie akcji. Istnieje jednak ryzyko, że rynek w sposób niedoskonały wycenił dane przedsiębiorstwo. Jak

Rafał Wolski

pookazują badania, wskaźniki analizy fundamentalnej oparte na zysku mogą nie być
przydatne w predykcji notowań w okresie krótszym niż 10 lat [Campbell, Shiller 1998.
Kantor, Holdsworth 2014] Prawidłowa wycena jest zatem dla inwestora fundamentem
pozwalającym na dokonanie właściwego wyboru i uzyskanie oczekiwanego dochodu.
By tego dokonać, inwestor posługuje się różnymi metodami i w konsekwencji wskaźnikami. W podejściu fundamentalnym można wykorzystać na przykład zysk netto.
W mniej klasycznym podejściu zysk ten można zastąpić alternatywnymi wskaźnikami,
na przykład ekonomiczną wartością dodaną. EVA to stosunkowo mało rozpowszechnione podejście analityczne, zakładające, że wartość dla inwestorów tworzą czynniki
dodatkowe, nie tylko zysk netto w spółce. Tym samym EVA uznana została za alternatywną metodę pomiaru efektywności zainwestowanego kapitału, traktującą pojęcie
wartości w sposób kompleksowy [Xuefeng, et al. 2012: 17–30]. Biorąc to pod uwagę,
autor postanowił zbadać relacje pomiędzy stopą zwrotu a zyskiem netto i ekonomiczną wartością dodaną w niefinansowych spółkach notowanych na rynku NewConnect.
Analiza relacji zachodzących pomiędzy roczną stopą zwrotu a EVA i zyskiem
netto pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy użycie złożonych wskaźników ma sens
dla inwestora. Być może klasyczne podejście fundamentalne skupiające się na zysku
netto jest wystarczające, a EVA nie jest potrzebna przy analizie kształtowania się rynkowych stóp zwrotu [Griffith 2006: 75–78]. Celem pracy jest wykazanie, czy istnieje
związek pomiędzy stopą zwrotu a zyskiem netto bądź wskaźnikiem EVA. By osiągnąć cel, postawiono hipotezę badawczą: EVA lepiej objaśnia przyszłe stopy zwrotu,
jednak zarówno EVA, jak i zysk netto są silnie skorelowane ze zmianami kursów akcji.
Wykorzystaną w badaniu analizę regresji przekrojowo-czasowej przeprowadzono na danych rocznych pochodzących z raportów finansowych spółek notowanych
na NewConnect, rynku dla przedsiębiorstw rozwijających się, o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Badanie wykonano w latach 2008–2014. Przeanalizowano zależność zysku netto i rocznej stopy zwrotu oraz zależność EVA i rocznej stopy zwrotu.
Realizacja celu artykułu pozwoli uzyskać oryginalną wartość prezentowanych wyników: podważenie powszechnie uznanych metod analizy rynkowej. Otrzymane wyniki
i negatywna weryfikacja hipotezy badawczej stawiają pod znakiem zapytania zasadność
rozpatrywania spółki giełdowej i jej wartości w kontekście wypracowywanych zysków.
Analiza fundamentalna
Analiza fundamentalna odwołuje się do podstaw funkcjonowania spółki. Analityk bada
dokumenty finansowe, by przekonać się, jaka jest jej kondycja. Kolejne etapy analizy
prowadzą do identyfikacji obszarów zagrożeń przekładających się na wzrost ryzyka
związanego z inwestowaniem w dane przedsięwzięcie. Jednak ta sama analiza potrafi
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wskazać na szanse, jakie stoją przed przedsiębiorstwem, dając podstawy do zwiększenia jego dochodowości, co w konsekwencji powinno przekładać się na wzrost kursu
akcji i tym samym wzrost wyceny spółki. Dochodowość może być postrzegana na wiele
sposobów, przy czym w niniejszym artykule skupiono się na dwóch miarach pozwalających zidentyfikować zmiany w rentowności spółki. Miary te to zysk netto oraz wskaźnik EVA – ekonomiczna wartość dodana.
Ekonomiczna wartość dodana
Ekonomiczna wartość dodana jest podejściem, w którym główny nacisk położono na
sedno procesu inwestycyjnego. Dlatego też EVA jest wskaźnikiem nakierowanym na inwestora giełdowego, pokazującym w jaki sposób spółka wypracowuje wartość dla akcjonariusza. Twórcy wskaźnika zaproponowali podejście, w którym zysk przestaje być
w centrum uwagi, a wartość dla akcjonariusza postrzega się w szerszej perspektywie. Ta
perspektywa związana jest z uwzględnieniem w obliczaniu wartości dla akcjonariusza
takich pozycji jak koszt kapitału własnego czy zadłużenie spółki wyrażane odsetkami,
jakie są płacone dłużnikom. [Stewart 1991]. EVA może być wyliczona dla każdej spółki,
jednak z racji wykorzystywanych danych najłatwiej wyliczyć ją dla spółek giełdowych.
W przypadku tych spółek nie ma problemu z ustaleniem średniego ważonego kosztu
kapitału. Koszt ten kalkulowany jest w oparciu o koszt kapitału własnego. Teoretycznie
można by wykorzystać w tym podejściu wskaźnik ROE, prosty do policzenia i niejednokrotnie publikowany wraz z danymi księgowymi. Jednak ROE to rzeczywisty koszt kapitału, odzwierciedlający historyczne wydarzenia w spółce. Tymczasem siła EVA polega
na uwzględnianiu oczekiwań inwestorów i przez to przyszłej, oczekiwanej wartości
spółki. Dlatego też przy ustalaniu kosztu kapitału własnego wykorzystuje się podejście
znane z modeli równowagi, w tym przede wszystkim z modelu CAPM. Ponadto EVA
łączy w sobie dwa podejścia do wyceny przedsiębiorstwa. Podejście fundamentalne,
opierające się na przekonaniu, że na wartość wpływa działalność przedsiębiorstwa
i podejście rynkowe, uwzględniające cenę, jaką inwestorzy są gotowi zapłacić za akcje
danej spółki. Oba podejścia znajdują swoje odzwierciedlenie we wzorze łączącym wynik z działalności z kosztem kapitału [Wolski Bolek 2014: 559–572]. Dzięki EVA wzrost
wartości spółki dla akcjonariuszy stał się mierzalny. Koncepcja ta dostosowuje wyniki
księgowe spółki do jej specyfiki. Eliminuje zakłócenia księgowe, przez co zysk stał się
już nie tylko kategorią księgową, ale zyskał na znaczeniu jako kategoria ekonomiczna
[Johnson, Soenen 2000: 364–369]. Tym samym poziom EVA powinien mieć swoje odzwierciedlenie w cenie rynkowej spółek. Obserwacja wskaźnika może być zatem ważna
dla inwestorów [Hamilton, et.al. 2009: 267–287; Cwynar, Cwynar 2004: 32–34; Cwynar,
Cwynar 2007: 35–38].
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Oryginalny wzór opracowany prze firmę Stern Stewart & Co. z Nowego Jorku prezentuje się następująco:
(1)
gdzie:
NOPAT – zysk operacyjny po opodatkowaniu,
IC – kapitał zainwestowany w spółkę (kapitał własny oraz kapitał obcy),
WACC – średni ważony koszt kapitału.
Wśród ekonomistów popularny jest pogląd, że EVA wymaga korekt księgowych,
by poprawnie odzwierciedlać ekonomiczną wartość dodaną. Z kolei według finansistów korekty nie są potrzebne, a mogą wręcz niepotrzebnie skomplikować EVA
[Hamilton et al. 2009: 267–287]. Oba te stanowiska przewijają się w literaturze, na
co wskazują niektórzy autorzy [Pasionek 2014]. Zgodnie z podejściem przeczącym
potrzebie korekt powraca się do oryginalnego wzoru i prosto liczonej wartości dodanej. [Wolski Bolek 2016: 33–46].
Zysk netto
Drugi z analizowanych wskaźników, zysk netto, jest powszechnie wykorzystywany przez inwestorów w procesie przeprowadzania analizy fundamentalnej. Jeden
z najpopularniejszych wskaźników rynkowych śledzony przez graczy giełdowych
to wskaźnik cena do zysku pokazujący relację pomiędzy ceną rynkową spółki a jej
zyskiem. Innym popularnym wskaźnikiem jest EPS, czyli zysk na akcję. To klasyczne podejście nie uwzględnia żadnych innych czynników poza księgowymi. Jego
prostota i łatwość w aplikacji sprawia, że inwestorzy nie są zainteresowani wykorzystywaniem innych metod. Jednak, jak piszą Campbell i Shiller [1998, 2001],
różne proste modele rynków finansowych na rynkach efektywnych sugerują, że
wskaźniki te powinny być użyteczne w prognozowaniu przyszłego wzrostu dywidend, przyszłego wzrostu zysków lub przyszłego wzrostu wydajności, przez co
i przyszłego wzrostu cen akcji. Stwierdzono jednak, że wskaźniki słabo prognozują każdy z nich.
Z kolei Reschreiter [2009] sugeruje, że oczekiwania co do wzrostu wskaźników
wyceny mają swoje odzwierciedlenie w wysokich cenach akcji. Autor konkluduje,
ze oczekiwania są racjonalne, a ceny akcji nie muszą być wygórowane, bowiem
wskaźniki ulegną racjonalizacji poprzez realny wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Tym samym Reschreiter nie neguje wartości predykcyjnej zysku, jednak zauważa,
ze relacja zysku i ceny występuje w długim okresie.
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EVA a korzyści inwestorów giełdowych
Rozważanie tych kwestii stworzyło podwaliny pod wiele badań. Wskaźnik EVA wydaje się idealny do szacowania wartości spółki giełdowej i w efekcie jej ceny. Problem
ten został powszechnie zauważony.
Griffith [Griffith 2006: 75–78], wykorzystując analizę GARCH (1,1), wykazał, że inwestorzy stosujący w analizie giełdowej między innymi wskaźniki EVA i pokrewny
wskaźnik MVA (rynkowa wartość dodana) muszą liczyć się z poniesieniem strat. Tym
samym zanegowano przydatność wskaźnika EVA w analizie giełdowej.
Hamilton [Hamilton 2009: 75–78] przeprowadził analizę regresji wielorakiej,
sprawdzając, czy spółki które zaadoptowały koncepcję EVA w procesie zarządzania
przynoszą inwestorom większe korzyści niż spółki, które nie zaadoptowały tej koncepcji. Badania wykazały przewagę spółek adoptujących koncepcję EVA, co przekładało się na korzyści ich inwestorów.
Przeprowadzone dotychczas badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o EVA. Warto przy tym wspomnieć, że koncepcja tego wskaźnika nie jest jedynym
podejściem spotykanym przy wycenie spółek giełdowych [Żelazowski 2015: 26–35].
Sama wycena jest ważna dla inwestora, by mógł podjąć decyzję, rozważając, czy spółka jest przewartościowana, czy może niedowartościowana, co stanowi o istocie analizy
fundamentalnej. Niedowartościowanie spółki jest wyraźnym sygnałem do zakupu.

Badanie
Cytowane prace stały się inspiracją do przeprowadzenia badań na polskim rynku kapitałowym. Autor zdecydował się rozpocząć serię badań, budując bazę danych spółek wraz z wyliczonymi współczynnikami EVA i rocznymi stopami zwrotu. Wybrał przy
tym rynek NewConnect, kontynuując wcześniejsze badania z parkietu podstawowego. Seria badań w efekcie końcowym pozwoli na stworzenie w miarę pełnego obrazu
właściwości predykcyjnych powszechnie używanych wskaźników.
Próba badawcza zawierała dane 243 przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki poza spółkami bankowymi i ubezpieczycielami. Przedsiębiorstwa te były
notowane na NewConnect. Okres badawczy obejmował 8 lat, od 2008 do 2014 roku.
Liczba obserwacji w każdym roku zmieniała się w zależności od dostępnych danych,
przy czym różnice między kolejnymi latami wynikały przede wszystkim z samej,
zmiennej natury rynku kapitałowego. Oznacza to, że część spółek inaugurowało notowania w okresie badawczym, inne z kolei były wycofywane z giełdy. Dane księgowe, takie jak zysk netto czy poziom kapitałów własnych, zaczerpnięto z bazy danych
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Notoria. Współczynnik EVA wyliczono indywidualnie dla każdej ze spółek. Notowania giełdowe potrzebne do kalkulacji rocznej stopy zwrotu, jak i współczynnika beta
uzyskano z Giełdy Papierów Wartościowych. Do kalkulacji stóp zwrotu, a także przy
wyliczaniu współczynnika beta posłużono się danymi skorygowanymi o splity, dywidendy i prawa poboru. Do policzenia współczynnika beta wykorzystano regresję
MNK, zauważając, że dla inwestora nie ma różnicy, jakim modelem jest szacowany
współczynnik i że najchętniej wybiera się metody powszechnie stosowane [Wolski 2014: 227–236].
Do wyliczenia współczynnika beta wykorzystano zależność:
(2)
gdzie:
– kowariancja stóp zwrotu z akcji spółki I ze stopami zwrotu z indeksu
szerokiego rynku (WIG),
– wariancja stóp zwrotu z indeksu szerokiego rynku (WIG).
Współczynnik beta wykorzystany został do wyliczenia EVA. Zgodnie ze wzorem zaproponowanym przez Stern Stewart & Co. do obliczenia EVA potrzebny jest
koszt kapitału własnego ukryty w średnim ważonym koszcie kapitału. Koszt kapitału
własnego ustalono na podstawie wzoru zaproponowanego między innymi przez
Sharpe’a [1964]:
(3)
gdzie:
– koszt kapitału własnego,
– stopa oprocentowania aktywów wolnych od ryzyka,
– premia za ryzyko
Premia za ryzyko nie była liczona. Dane pobrano z bazy danych udostępnianej
przez prof. Damodarana [Damodaran, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar, dostęp: 10 października 2016] na podstawie baz danych Bloomberg, Capital IQ, Compustat. Wykorzystano teoretyczną wartość premii za ryzyko, kalkulowaną na podstawie
ratingu Polski w kolejnych latach badania. Nie wykorzystano danych rzeczywistych
z uwagi na oczekiwania inwestorów. Zatem otrzymana premia za ryzyko to wartość
oczekiwana, nie rzeczywiście osiągnięta – podobnie jak sam koszt kapitału włas314
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nego. Za stopę wolną od ryzyka uznawano rentowność dziesięcioletnich obligacji
skarbowych wykorzystywanych w kolejnych okresach badawczych. Z tak przygotowanymi danymi wejściowymi przystąpiono do kalkulacji współczynnika EVA. Ze
względu na dostępność danych w bilansach i rachunkach wyników oryginalny wzór
przekształcono do postaci poniżej.
EVA = (Zysk z działalności – podatek dochodowy)-(kapitał własny*koszt kapitału
własnego + koszty finansowe* tarcza podatkowa)

(4)

Działanie to nie wpłynęło jednak na sam poziom EVA. Zastosowanie we wzorze
kosztów finansowych umożliwia pominięcie kalkulacji kosztu kapitału obcego. Koszty finansowe to nic innego jak iloczyn zaciągniętych zobowiązań i kosztu kapitału
obcego.
Z uzyskanych szeregów danych utworzono zbiór, na którym przeprowadzono
analizę regresji przekrojowo-czasowej. Zmienną objaśnianą była roczna stopa zwrotu, zmienną objaśniającą iloraz zysku i aktywów, bądź iloraz EVA i aktywów. Analizę regresji wykonano dla danych nieopóźnionych oraz opóźnionych o jeden okres.
Opóźnienie zastosowano, by sprawdzić, na ile inwestorzy kierują się danymi bieżącymi, próbując na bieżąco szacować ich wartość, a na ile kierują się historycznymi
wynikami spółki.
W celu przeprowadzenia analizy skonstruowano cztery modele i poddane je regresji liniowej. Wybrane modele zapisano w postaci:
					
				
					
				

(5)
(6)
(7)
(8)

gdzie:
YR – roczna stopa zwrotu z akcji,
EVATA – iloraz EVA i aktywa razem,
NPTA – iloraz zysku netto i aktywów razem.
Jako pierwszą wykonano analizę korelacji Pearsona. Za poziom istotności przyjęto próg 5%. Statystyki spełniające ten warunek zostały w tabelach oznaczone
gwiazdką. Następnie wykonano analizę regresji liniowej.
Otrzymane wyniki zaprezentowano w kolejnych tabelach.
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Tabela 1. Wyniki analizy korelacji Pearsona
NPTA

EVATA

NPTA(-1)

EVATA(-1)

YR

0,01

-0,04

-0,09

-0,09

Istotność (jednostronna)

0,39

0,12

0,01*

0,02*

N

771

771

544

544

* istotne statystycznie na poziomie 0,05.
N – liczebność próby
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza korelacji wykazała brak zależności pomiędzy danymi.
Wskaźniki korelacji w żadnym z wypadków nie przekroczyły poziomu z przedziału -0,1 do
0,1. W przypadku danych opóźnionych o jeden okres brak zależności został potwierdzony
poziomem istotności rzędu 0,01 dla zysku netto i 0,02 dla ekonomicznej wartości dodanej.
Brak korelacji kładzie się cieniem na analizę regresji, już na wstępie sugerując brak zależności pomiędzy zmiennym. Wyniki będące podsumowaniem modelu w pełni potwierdziły oczekiwania.
Tabela 2. Podsumowanie modeli, zmienna zależna YR

0,00

0,00

5,05

Stała, EVATA

0,04

0,00

0,00

0,09

0,01

0,01

0,09

0,01

0,01

Stała, NPTA(1)
Stała,
EVATA(-1)

Statystyka D-W

Błąd standardowy
oszacowania

0,01

df2

Istotność F zmiany

Skorygowane R-kwadrat

Stała, NPTA

Model,
predyktory

1

769

0,78

2,01

1,41

1

769

0,24

2,01

4,78

1

542

0,03*

2,04

4,43

1

542

0,04*

2,04

Zmiana R-kwadrat

R

R-kwadrat

statystyki zmiany

F-zmiany

df1

0,00

0,08

5,04

0,00

0,88

0,01

0,88

0,01

* istotne statystycznie na poziomie 0,05.
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki modelu zaprezentowane w tabeli 2 wskazują na niskie dopasowanie danych do modelu, chociaż model spełnia takie warunki jak brak autokorelacji reszt,
na co wskazuje statystyka Durbina-Watsona we wszystkich przeanalizowanych zależnościach.
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Tabela 3. Wyniki analizy regresji MNK

0,01

0,03

Stała

0,14

0,18

EVATA

-0,03

0,03

Stała

0,00

0,04

NPTA(-1)

-0,02

0,01

Stała

0,00

0,04

EVATA(-1)

-0,02

0,01

0,93

0,35

-0,19

0,53

0,01

0,27

0,78

-0,04

0,06

0,78

0,43

-0,22

0,50

-0,04

-1,19

0,24

-0,08

0,02

0,04

0,97

-0,07

0,08

-2,19

0,03*

-0,03

0,00

0,03

0,98

-0,07

0,08

-2,11

0,04*

-0,03

0,00

-0,09

-0,09

Statystyki
współliniowości
Tolerancja

NPTA

Górna
granica

0,18

95,0%
przedział
ufności dla B
Dolna
granica

0,17

t

Istotność

Stała

Model

Współczynniki
standaryzowane

Beta

B

Błąd
standardowy

Współczynniki
niestandaryzowane

VIF

1

1

1

1

1

1

1

1

* istotne statystycznie na poziomie 0,05.
Źródło: opracowanie własne.

W modelach dwie zmienne objaśniające okazały się istotne statystycznie, zysk
netto opóźniony o rok, oraz ekonomiczna wartość dodana, również opóźniona
o rok. Przy okazji badania współliniowości stwierdzono jej brak.
Biorąc pod uwagę kolejne elementy analizy, współczynniki korelacji, analizę regresji liniowej, można orzec, że modele są źle dopasowane, a zależność pomiędzy stopą
zwrotu a zyskiem netto i EVA bardzo słaba. Mimo to zastanawia fakt, że zmienne objaśniające są istotne statystycznie w przypadku danych opóźnionych o rok, choć model
wskazuje, że zależność ta ma, wbrew oczekiwaniom, charakter negatywny.

Wnioski
Badania jednoznacznie wskazują na brak zależności pomiędzy wskaźnikami a stopą
zwrotu z akcji. Przeprowadzone badania rodzą kolejne pytania. Przede wszystkim
o znaczenie analizy fundamentalnej. Oczywiście wyniki nie mogą być uznane za ostateczne, ale wątpliwości pozostają.
Autor pragnie także zwrócić uwagę, że badanie nie miało na celu zbudowania
modelu opisującego stopy zwrotu z akcji, a jedynie sprawdzenie na ile konkretne
wskaźniki objaśniają te stopy. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w przypadku
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identyfikacji kolejnych czynników współtworzących modele zysk netto na aktywa
razem czy EVA na aktywa razem zyskałyby na znaczeniu.
W świetle przeprowadzonej analizy hipotezę badawczą: EVA lepiej objaśnia przyszłe stopy zwrotu, jednak zarówno EVA, jak i zysk netto są silnie skorelowane ze zmianami kursów akcji, należy uznać za zweryfikowaną negatywnie. Dodatkowo wyniki
prowadzą do powstania kolejnych pytań, w tym przede wszystkim o przydatność
analizy fundamentalnej w procesie inwestycyjnym.
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Wstęp
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
związane z ruchem tych pojazdów, zwane także ubezpieczeniami komunikacyjnymi
OC, zaliczane są do grupy 10. działu II1. Łącznie z ubezpieczeniami autocasco dominują w strukturze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych2. Z racji na
swój obowiązkowy charakter mają istotny udział w dostarczaniu przychodów dla
ubezpieczycieli. Należy podkreślić, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów jest ujednolicony przez dyrektywy unijne i prawodawstwo krajowe, dlatego konkurencja między zakładami ubezpieczeń nie opiera się na
modyfikowaniu produktu, ale przyjmuje głównie charakter konkurencji cenowej. Kalkulacja składek na poziomie zbyt niskim i nieadekwatnym do ponoszonego ryzyka
powoduje negatywne konsekwencje finansowe w postaci pogorszenia rentowności
ubezpieczyciela. Ich zawyżanie prowadzi do utraty klientów, a w konsekwencji do
utraty dotychczasowej pozycji na rynku.
W ostatnim czasie ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia komunikacyjne
OC dokonują gruntownych zmian w swoich strategiach cenowych. Po latach „wojny” cenowej, która doprowadziła do ogromnych strat w działalności technicznej,
począwszy od początku 2015 roku, podnoszą dosyć gwałtownie (skokowo) składki
ubezpieczeniowe, co jest szczególnie dotkliwe dla klientów, a czasem dla nich niezrozumiałe. Głównym celem opracowania jest przegląd najważniejszych przyczyn
tego stanu rzeczy.
Zagadnienie identyfikacji czynników wpływających na wysokość składek
z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC jest podejmowane dość często w literaturze krajowej. W dotychczasowych analizach naukowych dominuje raczej
szerokie spojrzenie badawcze. Analizowano m.in. czynniki o charakterze makroekonomicznym, behawioralnym i prawnym [Jędrzychowska, Poprawska 2011,
ss. 213–221]. Analizowano także kompleksowo czynniki wpływające na wysokość
kosztów odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych OC [Kwiecień (red.) 2011]. Spotykane są konkluzje, iż zakłady ubezpieczeń muszą podwyższać składki ubezpieczeniowe z powodu rosnącego poziomu szkodowości, wzrostu cen części zamiennych i robocizny, a także z powodu zmian uwarunkowań
Załącznik do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [Dz. U.
z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.].
2
W 2016 r. składka z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów stanowiła 36,2% składki przypisanej
brutto działu II, zaś składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC – 20,4%, Raport Roczny Polskiej Izby
Ubezpieczeń za rok 2016.
1
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prawnych dotyczących zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC [Jędrzychowska i inni 2014, ss. 98–110].
W niniejszym opracowaniu analizie poddano jedynie wybrane czynniki, uznane
za najważniejsze, które determinują aktualny wzrost składek z tytułu ubezpieczeń
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zaliczono do nich: zmiany regulacji prawnych wpływających na zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli, stan bezpieczeństwa drogowego, koszty likwidacji szkód oraz oszustwa ubezpieczeniowe i rozwiązania podatkowe. W opracowaniu zweryfikowano hipotezę badawczą, która brzmi:
główną determinantą aktualnych podwyżek składek w komunikacyjnych ubezpieczeniach OC są regulacje prawne (wytyczne i rekomendacje KNF oraz orzecznictwo
Sądu Najwyższego), które przyczyniają się do wzrostu wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń oraz kosztów likwidacji szkód, a w konsekwencji pogłębiają
straty techniczne w tej grupie ubezpieczeń. Niski poziom bezpieczeństwa drogowego, a także wzrost przestępczości ubezpieczeniowej i rozwiązania podatkowe – to
czynniki o mniejszym znaczeniu.
Opracowanie wymagało studiów literaturowych, raportów i opracowań instytucji krajowych i zagranicznych, takich jak: Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), Komisja
Nadzoru Finansowego (KNF), Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjnego (UFG),
Komenda Główna Policji oraz Europejska Federacja Ubezpieczeń i Reasekuracji (European Insurance and Reinsurance Federation). Główne metody badawcze to: analiza
piśmiennictwa, obserwacja zjawisk oraz analiza porównawcza3.
Struktura opracowania jest następująca. W części pierwszej dokonano oceny
poziomu składek z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
w Polsce na tle wybranych państw UE. W części drugiej przeanalizowano przyczyny
i skutki zaniżania tych składek w Polsce w latach 2003–2015. W trzeciej części przeanalizowano skalę wzrostu składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC po
roku 2015 oraz główne czynniki wpływające na ten wzrost.

Ze względu na niemierzalny charakter przyjętych zmiennych niezależnych, nie było możliwe zastosowanie metod ilościowych w badaniu. Bez dostępu do danych na poziomie ubezpieczycieli trudno ocenić
siłę zależności pomiędzy wysokością składek a kosztami likwidacji szkód i stanem bezpieczeństwa na drogach. Wynika to z faktu, że ubezpieczyciele monitorują rynek w sposób ciągły, zmieniając taryfy składek
nawet kilka razy w ciągu roku kalendarzowego, a wypłata odszkodowań z tytułu OC jest opóźniona w czasie m.in. ze względu na roszczenia sporne. Trudno zatem na podstawie zagregowanych danych rocznych
czy kwartalnych ustalić np. opóźnienie w modelu ekonometrycznym. Jeszcze bardziej skomplikowana
byłaby ocena zależności pomiędzy wysokością składek a skalą oszustw ubezpieczeniowych.
3
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Składki z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów
w Polsce na tle rynku europejskiego
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(motor third-party liability – MTPL) wraz z ubezpieczeniami dobrowolnymi pojazdów
(damage motor insurance) stanowią grupę ubezpieczeń komunikacyjnych (motor
insurance). Ubezpieczenia MTPL są obowiązkowe w całej Europie. W 2014 r. składki
przypisane brutto z tytułu tych ubezpieczeń stanowiły ponad połowę (57%) wszystkich składek z ubezpieczeń komunikacyjnych, generowanych na rynku europejskim.
Wykres 1. Średnia składka na czynną polisę MTPL w wybranych krajach w latach
2013–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: European Motor Insurance Markets, November
2015, European Motor Insurance Markets. Addendum, June 2016.

Średnie składki z tytułu MTPL różnią się w poszczególnych krajach. Wynika to ze
zróżnicowanych regulacji wewnętrznych dotyczących odpowiedzialności cywilnej,
częstości zdarzeń i kosztów odszkodowań z tym związanych. Wykres 1 przedstawia
wysokość średniej składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC przypadającej na
polisę w wybranych krajach UE oraz w Szwajcarii i Turcji w latach 2013–2014. Średnia
składka na czynną polisę w tych krajach w roku 2014 wynosiła 180 euro przy umiarkowanym zróżnicowaniu składki (współczynnik zmienności mierzony odchyleniem
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standardowym 53,46%). Najwyższą składkę na polisę zanotowano we Włoszech (średnio 403 euro), a najniższą na Litwie (przeciętnie 62 euro). Można zauważyć, że wyższy niż przeciętny poziom składek przypadających na polisę zaobserwowano na największych rynkach „starej” UE, czyli we Włoszech, Holandii, Belgii i Niemczech. Składki
poniżej średniej europejskiej utrzymywały się w „nowych” krajach członkowskich UE
(Polska, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Węgry), a także w Turcji.
Warto podkreślić, że w 2014 r. ceny ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce należały do jednych z najniższych w UE. Średnia składka na czynną polisę w ubezpieczeniach
komunikacyjnych OC w Polsce wynosiła 113 euro, co stanowiło 63% średniej europejskiej. Należy zauważyć, że w roku 2013 średnia składka na czynną polisę w Polsce była
jeszcze niższa i wynosiła 106 euro, co stanowiło 45% średniej europejskiej.

Przyczyny i efekty zaniżania składek ubezpieczeń
komunikacyjnych OC w Polsce w latach 2003–2015
Do roku 2015 przyczyną niskich składek ubezpieczeń komunikacyjnych była „wojna”
cenowa, prowadzona przez towarzystwa ubezpieczeniowe, której początki sięgają
jeszcze roku 2003. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe Link4, wchodząc na polski rynek ubezpieczeniowy, rozpoczęło sprzedaż ubezpieczeń przez telefon i Internet, co pozwoliło mu na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, a co za tym
idzie, i ceny oferowanych produktów. W kolejnych latach inni ubezpieczyciele, chcąc
być konkurencyjni, także zaczęli obniżać składki za ubezpieczenia komunikacyjne OC
lub utrzymywać je na zbliżonym (niskim) poziomie4 (por. wykres 2), pomimo wzrostu
wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń, zwłaszcza z tytułu szkód osobowych [Kwiecień (red.) 2011].
W latach 2006–2012 średnia składka, przypadająca na czynną polisę OC posiadaczy pojazdów, rosła średnio o ok. 3% rocznie, zaś począwszy od 2013 roku zaczęła
maleć średniorocznie o ok. 5% aż do roku 2015. W latach 2012–2015 średnia realna
(uwzględniająca inflację) składka przypisana brutto, przypadająca na polisę w grupie
10., spadała średniorocznie w tempie ok. 3,5% [PIU 2016]. Począwszy od roku 2016
obserwowany jest silny wzrost składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC.
Średnia składka w tej grupie ubezpieczeń w roku 2016 wzrosła o 16,37% w stosunku
do roku poprzedniego, a w II kwartale 2017 r. o 28,1% w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego.
Wysokość składki jest często decydującym kryterium przy wyborze komunikacyjnego ubezpieczenia
OC, por. [Borda, Jędrzychowska 2012, ss. 71–81].
4
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Wykres 2. Średnia składka na czynną polisę5 w grupie 10. w Polsce w latach
2006–2017 (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KNF, Statystyka rynku ubezpieczeń majątkowych 2006–
2015; PIU, Raport Roczny Polskiej Izby Ubezpieczeń za rok 2016; KNF, Biuletyn kwartalny 4/2017.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja w segmencie osób fizycznych. Tutaj spadek
średniej składki przypadającej na czynną polisę w grupie 10. ubezpieczeń rozpoczął
się już w roku 2012 (spadek o ok. 1%). W roku 2013 spadek ten był już bardzo wyraźny
i wyniósł ponad 6% (por. wykres 3)6 .
W perspektywie pięcioletniej najniższą wartość średniej składki na czynną polisę,
równą 355 zł, odnotowano właśnie w roku 2013. Mediana średniej wartości składki dla
osób fizycznych w tym roku wynosiła 415 zł, a składki większości ubezpieczycieli o największym udziale w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC znajdowały się w obszarze pomiędzy pierwszym a trzecim kwartylem, równymi odpowiednio 270 zł i 420 zł.7

Jest to składka przypisana brutto w okresie sprawozdawczym na czynną polisę (dane do roku 2016) oraz
składka przypisana brutto w okresie sprawozdawczym na liczbę polis zawartych w okresie sprawozdawczym (dane po roku 2015).
6
Niestety nie są dostępne dane na ten temat za lata 2014–2016.
7
PIU, Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011–2013, Warszawa 2014, www.
piu.org.pl. W momencie przygotowywania opracowania nie były dostępne dane o wysokości średniej składki
w grupie 10. osób fizycznych za lata 2014–2015 ze względu na brak danych o liczbie polis według podmiotów.
5
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Wykres 3. Średnia składka na czynną polisę w grupie 10. ubezpieczeń posiadanych przez osoby fizyczne w Polsce w latach 2009–2013

Źródło: PIU, Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011–2013, Warszawa 2014, s. 19.

Po upływie kilku lat „wojny cenowej” na polskim rynku można zauważyć, że
oferowanie „taniego OC” doprowadziło do sytuacji, w której ubezpieczyciele zaczęli generować coraz większy deficyt na tych produktach. Świadczy o tym wynik techniczny w grupie 10. Warto podkreślić, że na koniec 2015 r. odnotowano
największą w historii stratę techniczną, wynoszącą ponad 1 mld zł (por. wykres
4). Rok 2016 zakończył się startą na działalności ubezpieczeniowej w grupie 10.
w wysokości 1,08 mld zł.
Skalę problemu widać również w wartościach wskaźników szkodowości na udziale własnym8 (por. wykres 5).

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym wskazuje, jaką część składki zarobionej zakład ubezpieczeń
przeznacza na wypłatę odszkodowań i świadczeń z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.
8
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Wykres 4. Wynik techniczny w grupie 10. ubezpieczeń w Polsce w latach
2006–2016 (w mld zł)

Źródło: PIU, Analizy i Raporty, Statystyka rynku ubezpieczeń 2006–2015; KNF, Biuletyn roczny. Rynek
ubezpieczeń 2016.

Wykres 5. Wskaźnik szkodowości na udziale własnym w grupie 10. na koniec III
kwartału w latach 2008–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.
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W III kwartale 2016 r. zakłady ubezpieczeń przeznaczyły 90,65% przychodów
z ubezpieczeń w grupie 10. na wypłatę odszkodowań i świadczeń (wraz z uwzględnieniem utworzonych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na niewypłacone odszkodowania i świadczenia). Aby osiągnąć rentowność techniczną, wartość tego wskaźnika
nie powinna przekraczać 70%.
We wrześniu 2015 r. KNF zwróciła uwagę na konieczność prawidłowego kalkulowania składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych,
tak aby były one adekwatne do zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz
kosztów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej9. Polska
Izba Ubezpieczeń zwracała uwagę na ten problem już w połowie 2014 roku. Zdaniem PIU składki z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
powinny być wyższe z powodu powiększającego się zakresu odpowiedzialności
zakładów ubezpieczeń oraz w związku z ustawowym obowiązkiem wyznaczania
przez ubezpieczycieli składki adekwatnej do ponoszonego ryzyka10. Według PIU
trudna sytuacja finansowa w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych jest wypadkową wielu czynników, m.in.: „[...] rozszerzania zakresu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń w związku z nowymi rodzajami szkód i zmianą przepisów prawa,
a także stabilnego poziomu składki, na co wpływa silna presja cenowa i duża konkurencja”. W 2015 r. PIU zwróciła uwagę, że ceny OC w ostatnim czasie zaczęły

wprawdzie rosnąć, ale wciąż zbyt wolno. Jest to zrozumiałe z uwagi na negatywny odbiór podwyżek przez klientów i ich gwałtowny odpływ do firm najbardziej konkurencyjnych cenowo. Analitycy PIU zwracali uwagę na możliwe
duże trudności w osiągnięciu ponownej równowagi finansowej w grupie 10.
i przewidują dalszy wzrost cen tych ubezpieczeń11.

Przyczyny wzrostu cen ubezpieczeń komunikacyjnych
w Polsce
Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych OC w miastach wojewódzkich wzrosły od stycznia 2015 r. do kwietnia 2016 roku o ponad 36% (por. wykres 6). Według multiagencji

Porównaj: KNF, List otwarty przewodniczącego KNF do krajowych ubezpieczycieli prowadzących działalność ubezpieczeniową w grupie 3 i 10, https://www.knf.gov.pl.
10
Zgodnie z PIU: Składki polis komunikacyjnych OC muszą wzrosnąć, strona internetowa Rzecznika Finansowego, http://rf.gov.pl.
11
PIU opublikowała wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw. 2015 r., www.beinsured.pl/analizy-i-raporty/piuopublikowala-wyniki-rynku-ubezpieczen-po-iv-kw-2015-r-,12.html.
9
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AB Port oraz porównywarki internetowej AC/OC mfind.pl średnie ceny polis komunikacyjnych OC wzrosły w 2016 roku o 55%12.
Wykres. 6. Średnia składka za ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego
w miastach wojewódzkich w Polsce w latach 2015–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polisy OC będą coraz droższe, „Rzeczpospolita” 2016, 28
lipca, archiwum.rp.pl.

Według badań Europejskiej Federacji Ubezpieczeń i Reasekuracji (European Insurance and Reinsurance Federation) cena ochrony w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC zależy od wielu czynników, takich jak m.in.: regulacje wewnętrzne13, bezpieczeństwo drogowe (liczba wypadków i kolizji), koszty likwidacji szkód, oszustwa

Porównaj Najtańsze OC w 2017 r. Porównanie cen ubezpieczycieli w polskich miastach, raport https://
www.mfind.pl/akademia/raporty-i-analizy/najtansze-oc-w-2017-roku-porownanie-cen/.
13
Przez regulacje wewnętrzne rozumie się regulacje prawne na poziomie państwowym, dotyczące reguł
ustalenia odpowiedzialności prawnej, rodzajów tej odpowiedzialności oraz procedury odszkodowawczej
w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Regulacje wpływają m.in. na szacowanie ryzyka oraz na wysokość kosztów operacyjnych, a w konsekwencji na wysokość
składki. European Motor Insurance Markets, November 2015, http://www.insuranceeurope.eu.
12
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ubezpieczeniowe, podatki oraz liczba nieubezpieczonych pojazdów14 . W niniejszym
opracowaniu poddano ocenie wskazane przez Federację czynniki w kontekście
wzrostu cen ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce.
Biorąc pod uwagę regulacje wewnętrzne, można stwierdzić, że na wzrost składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC w Polsce miały wpływ wytyczne
KNF z dnia 16 grudnia 2014 r.15. Zawierają one zalecenia dotyczące procesu likwidacji szkód zgłoszonych po 31 marca 2015 r. Dokument zawiera 21 wytycznych, które
zostały podzielone na trzy obszary: organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad
procesem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych; sposób prowadzenia
postępowania likwidacyjnego oraz sposób ustalania wysokości świadczenia.
W dokumencie napisano m.in.:, że „zakłady ubezpieczeń powinny zaprzestać
procederu niedoszacowania składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele mają ustawowy obowiązek ustalania składek w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów
wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń powinien zatem kalkulować składkę w taki sposób, by zapewnić uprawnionemu do świadczenia z umowy ubezpieczenia otrzymanie pełnego świadczenia”. KNF
twierdzi, że zajęła stanowisko w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z powodu zdarzających się nieprawidłowości. Wśród najważniejszych zmian,
jakie zostały wprowadzone do procesu likwidacji szkód, należy wymienić [Lis, Rekomendacja KNF…]:
·· zakaz naruszania zasady pełnego odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC;16
·· zakaz stosowania amortyzacji w odniesieniu do wszystkich uszkodzonych elementów pojazdu;
·· w przypadku gdy ubezpieczyciel stwierdzi, że naprawa pojazdu doprowadziła
do wzrostu wartości tego pojazdu, zanim wydarzyła się kolizja/szkoda, może on
pomniejszyć wartość odszkodowania o kwotę tego wzrostu17;

Według European Motor Insurance Markets, November 2015, http://www.insuranceeurope.eu.
Porównaj: KNF, Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa, czerwiec
2014, https://www.knf.gov.pl.
16
Według rekomendacji nie ma znaczenia, którą z metod likwidacji szkody wybrał klient. Ubezpieczyciel
powinien wypłacić poszkodowanemu ekonomicznie uzasadnioną wartość nowych części i materiałów
służących do naprawy, uwzględniających podatek VAT.
17
Klient musi otrzymać od ubezpieczyciela pisemne wyliczenie, wskazujące na fakt, że pojazd zyskał na
wartości.
14
15
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·· nakaz stosowania identycznych kryteriów przy ustalaniu świadczenia ubezpieczeniowego, zarówno w przypadku szkód częściowych, jak i całkowitych;
·· obowiązek zaproponowania pojazdu zastępczego dla każdego poszkodowanego18.
Z uwagi na brak dostępu do szczegółowych danych, pozwalających wykazać
zależność korelacyjną między wprowadzonymi wytycznymi a wzrostem cen ubezpieczenia komunikacyjnego OC możemy jedynie obserwować dalsze zachowanie
rynku i tempo wzrostu składek po ukazaniu się wytycznych KNF.
W czerwcu 2016 r. KNF wydała kolejne rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń,
dotyczące ustalania i wypłaty zadośćuczynienia19. Rekomendacje zostały podzielone na następujące obszary: organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem
ustalania i wypłaty zadośćuczynienia; sposób prowadzenia postępowania w zakresie
ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia; sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia. Komisja oczekiwała, że zakłady ubezpieczeń zastosują się do rekomendacji do
dnia 31 grudnia 2016 r. albo, stosownie do art. 365 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, poinformują KNF, w jaki
sposób zamierzają osiągnąć cele, dla realizacji których KNF wydała rekomendacje.
Warto podkreślić, że proces ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody
niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to
jeden z najtrudniejszych obszarów działalności ubezpieczeniowej. Dochodzenie zadośćuczynienia jest bowiem związane z wystąpieniem szkody niemajątkowej, którą
ustawodawca określa mianem „krzywdy”. Należy zaznaczyć, że nie ma legalnej definicji „krzywdy”. Przepisy precyzują tylko zdarzenia, w wyniku których może powstać
krzywda, tj.: śmierć najbliższego członka rodziny, uszkodzenie ciała, wywołanie
rozstroju zdrowia, naruszenie dobra osobistego. Problematyczny jest również fakt,
że zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, a cechą charakterystyczną
każdej krzywdy jest jej zmienność w czasie. Ponadto obowiązujące regulacje prawne
nie zawierają żadnych kryteriów, według których należy określać wysokość zadośćuczynienia [Aksanowska, Krupa 2016].
Komisja rekomenduje, aby każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie. Ubezpieczyciele nie powinni
uzależniać decyzji od tego, czy pojazd służy do działalności gospodarczej oraz czy istnieje możliwość
korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Zwrot kosztów powinien być adekwatny do celów, jakim
pojazd służył oraz ekonomicznie uzasadniony. Dodatkowo zakład ubezpieczeń nie powinien ograniczać
czasu korzystania z pojazdu zastępczego do tzw. okresu technologicznej naprawy. Powinien wziąć pod
uwagę inne obiektywne czynniki, które tę naprawę wydłużają i uniemożliwiają poszkodowanemu korzystanie z jego własnego pojazdu.
19
Porównaj: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Warszawa, czerwiec 2016,
https://www.knf.gov.pl
18
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Jak podaje KNF, celem wprowadzenia rekomendacji było zapewnienie przewidywalności oraz wypracowanie jednolitych standardów w procesie ustalania i wypłaty
zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej. Według KNF zachodzą dość duże
rozbieżności w zakresie przyznawanych przez zakłady ubezpieczeń kwot zadośćuczynienia w podobnych sprawach. Według komisji istnieją również duże dysproporcje pomiędzy wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń kwotami zadośćuczynienia a kwotami zadośćuczynienia zasądzanymi w tych samych sprawach przez sądy
powszechne [KNF, Rekomendacje da zakładów ubezpieczeń… ].
Wykres 7. Wartość wypłaconych odszkodowań w grupie 10. według rodzaju szkody

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UFG.

Wydaje się, iż wydane przez KNF rekomendacje oraz zwiększona aktywność kancelarii odszkodowawczych przyczyniły się do wzrostu wypłacanych przez zakłady
ubezpieczeń odszkodowań z tytułu szkód osobowych (por. wykres 7). Suma wypłaconych odszkodowań z tytułu szkód osobowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC w latach 2008–2016 wzrastała średniorocznie o 17,83%, natomiast z tytułu
szkód nieosobowych tylko o 8,5% z roku na rok.
Należy zauważyć, że w przypadku szkód osobowych w badanych latach widoczny był duży wzrost średniego wypłacanego odszkodowania (por. wykres 8). Średnia
wartość wypłacanego odszkodowania z tytułu szkód osobowych w gr. 10. działu II
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w roku 2008 wynosiła 6 114 zł, a w roku 2016 wzrosła do 23 616 zł, co oznacza, że
wartość odszkodowania wzrastała średniorocznie o 18,4%.
Wykres 8. Wartość średniej wypłaty w grupie 10. działu II według rodzaju szkody
w latach 2008-2016 (w zł)

Średnia wartość wypłaty = suma wypłaconych odszkodowań/liczba zaszłych szkód w roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UFG.

Należy zauważyć, że w badanym okresie nastąpił także wzrost wartości wypłaconych odszkodowań z tytułu szkód na mieniu, przeciętnie o 8,5% rocznie. Średnia
wartość wypłaty z tytułu szkód nieosobowych wzrastała w mniejszym stopniu –
o 5,31% rocznie (por. wykres 9).
Według UFG głównym powodem wzrostu wartości szkód osobowych jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Na stałym poziomie pozostają wypłaty
z tytułu urazów i uszczerbków odniesionych w wypadkach komunikacyjnych [Cwalińska-Weychert 2017]. W wielu publikacjach podejmowany jest problem braku standaryzacji wysokości wypłacanych zadośćuczynień. Na przykład przepisy nie definiują osoby bliskiej, co sprawia, że zdarzają się przypadki, w których po odszkodowanie
zgłaszają się aż 23 osoby [Szymaniak 2017].
Zmiany w przepisach i orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 2007–2008
spowodowały, że poszerzony został krąg osób uprawnionych do ubiegania się
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o odszkodowania z polis komunikacyjnych OC oraz został wydłużony okres odpowiedzialności ubezpieczycieli. Do zakładów ubezpieczeń zgłaszają się, domagając
się odszkodowania, osoby, które straciły osobę bliską w wypadku komunikacyjnym nawet ponad kilkanaście lat temu, [Skibińska 2016]. Potwierdzają to dane UFG
(por. wykres 9).
Wykres 9. Suma odszkodowań za szkody osobowe z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów wypłacane w latach 2008–2016 według daty zdarzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UFG.

Począwszy od 2013 roku widoczny jest ogromny wzrost wartości wypłat z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC za zdarzenia, które zaszły przed 03.08.2008 r.
W latach 2013–2016 odszkodowania za tego typu szkody potroiły się (por. wykres 9).
W 2016 r. już ponad jedna trzecia odszkodowań wypłacanych za szkody osobowe
w Polsce dotyczyła wypadków komunikacyjnych sprzed kilkunastu lat. Większość
tych środków nie trafia bezpośrednio do rannych ofiar, lecz do bliskich osób, które zginęły w wypadku drogowym. Od roku 2009 wzrastała systematycznie również wartość wypłat z tytułu szkód, które powstały po 03.08.2008 r. (średnioroczny
wzrost o ponad 20%). Tak duży wzrost wypłacanych odszkodowań z pewnością musi
wpływać na decyzje ubezpieczycieli o podwyższaniu cen ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
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Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC było wprowadzenie w Polsce systemu bezpośredniej likwidacji szkód
komunikacyjnych (BLS). Porozumienie o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód zostało opracowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy
z krajowymi zakładami ubezpieczeń. Celem BLS jest usprawnienie procesu likwidacji szkód z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym
poprawa jakości obsługi poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. System
BLS zaczął funkcjonować 1 kwietnia 2015 r. Początkowo przystąpiło do niego kilku
głównych ubezpieczycieli.
Do porozumienia może przystąpić nieodpłatnie każdy ubezpieczyciel prowadzący działalność na terytorium Polski w zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 4 pkt 1
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przedmiotem umowy jest współpraca
ubezpieczycieli w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód majątkowych z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
która polega na wzajemnym zlecaniu likwidacji szkód oraz na rozliczaniu należności
z tytułu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów likwidacji szkody na
zasadach określonych w umowie, przy wsparciu Centrum Rozliczeń PIU. Umowa BLS
reguluje ponadto [Bagińska 2015]:
·· wymianę informacji o sprawach szkodowych w zakresie w niej określonym;
·· wymianę informacji o umowach OC, zawartych przez zakład ubezpieczeń sprawcy, w zakresie określonym art. 19 ust. 2 pkt 24 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody;
·· rozliczenia pomiędzy zaangażowanymi ubezpieczycielami, wynikające z bezpośredniej likwidacji szkód.
W systemie BLS likwidowane są szkody na mieniu do wysokości 30 tys. zł. Za
zgodą odpowiedzialnego ubezpieczyciela dopuszczalne jest także zlikwidowanie
szkody na mieniu, która w trakcie procesu likwidacji przekroczy warunki określone
w umowie. Oznacza to, że wprowadzony system likwidacji szkód obejmuje szkody
drobne i występujące masowo z wyłączeniem szkód na osobie. System BLS pozwala
ograniczyć do minimum rolę poszkodowanego w dopełnieniu formalności. Jest on
pozytywnie oceniany głównie z powodu zauważalnego skrócenia terminów likwidacji szkód (zasadniczo do dwóch dni), co wydaje się spełniać postulaty sprawności
i szybkości likwidacji szkody oraz efektywnej kompensacji [Bagińska 2016].
Kolejnym czynnikiem oddziałującym na ceny ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest niski poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. W latach 2008–2015 liczba wypadków, kolizji, zabitych i rannych wykazywała tendencję
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malejącą, jednak w roku 2016 ponownie zaobserwowano wzrost liczby wypadków
i kolizji oraz liczby zabitych i rannych w porównaniu do roku 2015 (por. dane w tabeli 1). Zwłaszcza wzrost liczby zabitych o 3% może być przyczyną wzrostu wypłat
z tytułu zadośćuczynienia.
Tabela 1. Liczba kolizji, wypadków, zabitych i rannych w wypadkach komunikacyjnych w latach 2008–2016 w Polsce
rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Wypadki drogowe
49 054
44 196
38 832
40 065
37 046
35 847
34 970
32 967
33 664

Zabici
5 437
4 572
3 907
4 189
3 571
3 357
3 202
2 938
3 026

Ranni
62 097
56 046
48 952
49 501
45 792
44 059
42 545
39 778
40 766

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna
Policji Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2017.

Według Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego społeczny koszt
jednej ofiary śmiertelnej w wypadkach drogowych w roku 2015 oszacowany
został na 2,05 mln zł, ofiary ciężko rannej na 2,3 mln zł, natomiast ofiary lekko
rannej na 26,7 tys. zł. Największy udział w strukturze kosztów związanych z wypadkami drogowymi miały koszty ciężko rannych, które stanowiły 78% [Jaździk-Osmólska 2016].
Jednym z kolejnych czynników wpływających na wzrost składek z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest wzrost przestępczości ubezpieczeniowej dotyczącej tych ubezpieczeń. Jak wynika z raportów PIU na temat przestępczości ubezpieczeniowej, w roku 2015 pracownicy zakładów ubezpieczeń Działu II odnotowali
13 129 czynów przestępczych na łączną kwotę ponad 179 mln zł, a w roku 2016 było
to 9 515 czynów na kwotę ponad 211 mln zł. Oznacza to spadek liczby tych czynów
o 28% (w roku 2016 w stosunku do 2015) oraz wzrost ogólnej kwoty przestępstw
o 18%. Średnia wartość przestępstwa wyniosła około 22 tys. zł. Tendencja wzrostowa
wartości czynów przestępczych w ubezpieczeniach majątkowych utrzymuje się od
kilku lat. Największy udział w tym zjawisku mają od wielu lat ubezpieczenia komunikacyjne OC. W związku z ubezpieczeniami OC posiadaczy pojazdów w roku 2016
zaobserwowano 5 005 (5450 w 2015 r.) czynów przestępczych dotyczących szkód
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w mieniu na łączną kwotę ponad 63 mln zł (54 mln zł w 2015 r.) oraz 1 781 (3 599
w roku 2015) czynów przestępczych dotyczących szkód na osobie na łączną kwotę
ponad 23 mln zł (58 mln zł w roku 2015). Przestępstwa dotyczące szkód majątkowych
i osobowych z tytułu ubezpieczeń grupy 10. stanowiły w 2016 r. odpowiednio 52,6%
i 18,7% ogólnej liczby czynów przestępczych dotyczących działu II, co stanowiło odpowiednio 30,2% i 11,2% wartości czynów tego działu [Majewski 2016].
Pewien wpływ na ceny produktów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia
komunikacyjne, może też mieć nowy podatek od aktywów, obowiązujący od 1 lutego 2016 roku20. Podatek ten został nałożony na krajowe zakłady ubezpieczeń
i reasekuracji, na oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji oraz na główne oddziały zagranicznych zakładów
ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji. Podstawą opodatkowania jest
nadwyżka wartości aktywów podatnika ponad kwotę 2 mld zł. Limit ten dotyczy nie
pojedynczego zakładu ubezpieczeń, ale całej grupy kapitałowej. Stawka podatkowa
wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie, czyli 0,439 % w skali roku.
Szacuje się, że podatek ten zmniejszył zysk netto PZU o ok. 10%.

Podsumowanie
W ostatnich latach ubezpieczyciele w Polsce ponoszą dotkliwe straty z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest
wiele czynników, które doprowadziły do tych strat. Wśród nich najważniejszym jest
trwająca latami „wojna” cenowa, której skutkiem były zbyt niskie i nieadekwatne do
ryzyka ceny ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Składki bazowe były zaniżane,
a stosowane na polskim rynku systemy bonus-malus, które powinny różnicować
składki w zależności od poziomu ryzyka reprezentowanego przez ubezpieczonych,
charakteryzowały się niską efektywnością taryfikacyjną [Szymańska 2014].
Począwszy od początku 2015 roku następuje gwałtowny wzrost cen ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów, co jest szczególnie dotkliwe dla klientów. Jako główną determinantę aktualnych podwyżek uznać należy regulacje prawne (wytyczne
i rekomendacje KNF oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego), które przyczyniają się
do wzrostu wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń oraz kosztów likwidacji szkód, a w konsekwencji pogłębiają straty techniczne w tej grupie ubezpieczeń.
Dodatkowe czynniki to wzrost liczby wypadków i kolizji drogowych oraz zabitych
Reguluje to Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych [Dz.U.
z 2016 roku, poz. 68].
20
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i rannych w wyniku tych zdarzeń drogowych, a także wzrost przestępczości ubezpieczeniowej. Należy przypuszczać, że dalsza zwyżka cen w tym segmencie ubezpieczeń jest nieunikniona, nie tylko z uwagi na potrzebę przywrócenia równowagi
finansowej ubezpieczycieli. Planowany jest powrót do tzw. „podatku Religi”, który
obowiązywał w Polsce w latach 2007–2008. Opodatkowaniu podlegała składka za
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ze stawką podatkową w wysokości 12%.
W 2016 rząd zapowiadał ponowne wprowadzenie tego podatku, a proponowana
stawka podatkowa miałaby wynosić 6%, co będzie wpływać na wzrost kosztów
ubezpieczycieli.
Od początku 2017 r. specjaliści branży ubezpieczeniowej zastanawiają się, jak złagodzić tak dotkliwy dla klientów wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych OC? Nie
wydaje się, żeby było możliwe szybkie zahamowanie tendencji wzrostu składek. Aktualnie rynek „odrabia” straty, które są w dużej mierze skutkiem zakończenia „wojny”
cenowej i dostosowuje się do nowych regulacji prawnych. Tylko dlaczego te koszty
muszą pokrywać sami klienci?
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Wstęp
Samorząd terytorialny w Polsce jest elementem systemu zarządzania państwem. Celem powołania samorządu terytorialnego w naszym kraju było stworzenie kontroli
nad infrastrukturą publiczną [Hausner 2014, s. 85]. Jednostki samorządu terytorialnego z założenia miały dostarczać wysokiej jakości usługi publiczne, których świadczenie powinno być społecznie kontrolowane. Zgodnie z tym celem określone zostały
podstawowe kompetencje i zadania JST.
Każda jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą [Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie wojewódzkim], posiada osobowość prawną oraz dysponuje i zarządza majątkiem. Majątek ten jest źródłem dochodów
JST oraz służy przede wszystkim do wykonywania zadań publicznych powierzonych
jednostce. Zgodnie z cytowaną wcześniej ustawą, „obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności
przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia”. Gospodarowanie
środkami publicznymi nie jest jednak zadaniem prostym, ma złożony charakter, wiele
celów i interesariuszy. Ponadto jest ono ograniczone poprzez regulacje prawne oraz
poddawane nadzorowi. Majątek JST jak każdy jest narażony na różnego rodzaju zagrożenia, których skutkiem mogą być nieprzewidziane wydatki. 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 JST.
Państwo sprawuje nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych głównie
poprzez zamówienia publiczne. Można jednak powiedzieć, że wydatki samorządowe podlegają rygorystycznym regułom prawnym, ale nadzór nad ich efektywnością
jest ograniczony [Kachniarz 2013, s. 42]. Samo pojęcie efektywności nie jest jednoznacznie zdefiniowane w literaturze i najczęściej rozumiane poprzez pryzmat finansowy jako brak marnotrawstwa. W przypadku zawieranych ubezpieczeń, oprócz
ceny, o efektywności wydatkowania środków publicznych na ten cel decydują również ogólne warunki ubezpieczenia oraz suma ubezpieczenia.
Celem pracy jest ocena efektywności wydatków JST ponoszonych na ubezpieczenia w świetle przeprowadzonych badań empirycznych. Ocenie poddano skalę
oszczędności wynikających z zastosowania procedur zamówień publicznych przy
zawieraniu ubezpieczeń przez samorządy oraz konkurencyjność usług ubezpieczeniowych, mierzoną liczbą ofert składanych w jednym zamówieniu.
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Postawiono hipotezę badawczą, że wzrost konkurencyjności na rynku zamówień
publicznych poprawia efektywność wydatków na ubezpieczenia JST.
Do analiz wykorzystano metody statystyki opisowej i matematycznej. Źródłem
danych był Biuletyn Zamówień Publicznych oraz biuletyny Komisji Nadzoru Finansowego. Zwrócono również uwagę na elementy umowy ubezpieczenia, które są istotne przy zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ubezpieczeniach.

Zamówienia publiczne w krajowym systemie prawnym
Przemiany społeczno-gospodarcze, które miały miejsce w Polsce pod koniec XX w.
w istotny sposób zmieniły wzajemne relacje podmiotów gospodarczych i instytucji
publicznych. Przedsiębiorstwa państwowe przekształcano w spółki kapitałowe, których właścicielem był skarb państwa, kolejnym etapem była szeroko prowadzona
prywatyzacja. W efekcie prowadzonych działań, w obrocie gospodarczym funkcjonują podmioty o różnej strukturze właścicielskiej, działające na zasadach wolnorynkowych, a sektor prywatny stał się wiodącą siłą gospodarki kraju.
Jedną z cech odróżniających sektor prywatny od publicznego jest możliwość
obiektywnej oceny jego funkcjonowania w wielu aspektach, w tym finansowym.
Instytucje publiczne, nie posiadają praktycznych narzędzi, mogących ocenić
jakość zarządzania ich budżetem. Nie jest to możliwe nawet w przypadku instytucji publicznych funkcjonujących na zasadach wolnorynkowych np. szpitali. Zasadniczym celem takiego podmiotu musi być realizacja podstawowych zadań,
dla których został on powołany. Za cel wtórny można ewentualnie uznać dodatni
wynik finansowy. Struktura podmiotów publicznych zdominowana jest przez instytucje, które nie prowadzą nawet ograniczonej działalności gospodarczej i finansowane są ze środków uzyskiwanych w ramach podziału wpływów z danin
publicznych. W praktyce zaobserwowano występowanie zjawiska „marnotrawstwa zasobów” [Brzozowska 2011, s. 20], wynikającego z obniżenia koncentracji przy wydatkowaniu środków, których instytucja nie wypracowuje w ramach
wolnokonkurencyjnej gry rynkowej. Pewność decydentów środków publicznych,
dotycząca obecnych i przyszłych dochodów, które otrzymuje na zasadach administracyjnych, brak instrumentów rynkowych weryfikujących podejmowane
decyzje, szczególnie związane z wydatkami, wymuszają wprowadzenie administracyjnych narzędzi, które w ograniczonym zakresie mają za zadanie poprawę
efektywności wydawania środków publicznych.
Obserwując funkcjonowanie rynku, na którym występują przedsiębiorstwa
i instytucje publiczne wchodzące ze sobą w różne relacje, widoczne jest działanie
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dwóch odmiennych systemów regulacyjnych, dynamicznego wynikającego z reguł
wolnorynkowych oraz statycznego, administracyjnego.
Administracyjne mechanizmy wydatkowania środków publicznych są nierozerwalną cechą wszystkich demokratycznych systemów gospodarczych. W realiach
krajowych potrzeba ich wprowadzenia pojawiła się po roku 1989. Prace nad ustawą
o zamówieniach publicznych zakończyły się w roku 1994. Od pierwszego stycznia
1995 r. stała się ona powszechnie obowiązującym prawem [Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych]. Wielokrotne nowelizacje a w szczególności
konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian w systemie zamówień publicznych,
wynikających m.in. z akcesji Polski do Unii Europejskiej, doprowadziły do uchylenia
dotychczasowych regulacji poprzez uchwalenie nowego, obowiązującego do dnia
dzisiejszego aktu prawnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) [Ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych].
Praktyczną konsekwencją wprowadzenia do krajowego systemu prawnego
ustawy Pzp jest rozproszenie źródeł danych o zamówieniach publicznych. Utrudnia
to pozyskiwanie informacji wykorzystywanych przy analizowaniu rynku zamówień
publicznych. Przesłanką decydującą o miejscu publikacji danych dotyczących zamówienia publicznego jest jego wartość szacunkowa. Regulacje wspólnotowe ustalają
próg kwotowy, od którego zamówienia są publikowane w Suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej, którego internetową wersją poświęconą europejskim
zamówieniom publicznym jest TED (Tenders Electronic Daily) [http://ted.europa.eu],
stanowiący część oficjalnego portalu Unii Europejskiej. Są to tzw. zamówienia unijne.
Zamówienia o wartościach nieprzekraczających ustalonych przez Dyrektywy
UE progów są regulowane przez ustawodawstwa krajowe państw członkowskich.
W warunkach polskich postępowania, których wartość szacunkowa nie przekracza
progów unijnych, często określane jako biuletynowe, są publikowane i archiwizowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu administrowanym przez Urząd
Zamówień Publicznych.
Podejmowana analiza danych, związanych z zamówieniami publicznymi, musi
opierać się na informacjach pobieranych z krajowego i wspólnotowego publikatora.

Ubezpieczenia zawierane przez jednostki samorządu
terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego dysponują majątkiem, w skład którego wchodzą m.in. grunty, budynki, infrastruktura, sprzęt elektroniczny, maszyny, urządzenia, czy flota pojazdów. Samorząd zgodnie z ustawą [Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
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o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie wojewódzkim] jest zobowiązany
do starannego zarządzania powierzonym mu majątkiem. Mienie komunalne jest
narażone na różne ryzyko. Zagrożenia mogą wynikać z wielu przyczyn, takich jak
zdarzenia losowe, procesy społeczno-ekonomiczne, zmiany legislacyjne, decyzje
władz samorządowych czy działania osób trzecich. Dodatkowo działalność samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych stanowi zagrożenie dla
jego sytuacji majątkowej, ponieważ generuje ryzyko odpowiedzialności cywilnej.
Do czynników zewnętrznych ryzyka zaliczyć tutaj można zjawiska klimatyczne
(w tym o charakterze katastroficznym jak burze, trąby powietrzne, ulewy, powodzie),
zdarzenia losowe, nierzetelność wykonawców i innych współpracujących z samorządem podmiotów.
Czynniki wewnętrzne to wszelkiego rodzaju awarie, błędy w zarządzaniu wynikające z niewiedzy lub o charakterze korupcyjnym.
Instrumentem finansowej kontroli ryzyka może być jego ubezpieczenie. Ubezpieczenia związane z działalnością gospodarczą należą do grupy ubezpieczeń majątkowych i noszą nazwę ubezpieczeń przemysłowych. Są to ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia inżynieryjne (w tym budowy
i montażu, maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz ubezpieczenia utraty zysku w wyniku ognia i innych
zdarzeń losowych.
Zakres ubezpieczenia mienia obejmuje jego ubezpieczenie od zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty w wyniku zdarzeń losowych. Ubezpieczenie może obejmować określone ryzyko („na ryzyku nazwanym”) lub wszystkie rodzaje ryzyka. W konstrukcji ubezpieczenia na ryzyku nazwanym mienie ubezpieczane jest od szkody
powstałej w wyniku określonych w OWU zdarzeń. Są to najczęściej ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i dewastacji. Ubezpieczenie od ognia obejmuje ryzyko podstawowe (ogień, uderzenie
pioruna, eksplozję i upadek statku powietrznego), które może być rozszerzone o ryzyko. 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].
JST powinny objąć ubezpieczeniem: mienie od skutków różnych zdarzeń powodujących jego uszkodzenie lub zniszczenie oraz kradzieży i wandalizmu, zdrowie
i życie pracowników, działalność jednostki samorządowej (OC). Indywidualne cechy
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posiadanego przez JST mienia mają bezpośredni wpływ na decyzję o zawieraniu
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 przedstawia np. praca [Lisowski, Wojtkowiak 2014, ss. 93–104].
W świetle przeprowadzonych analiz zawieranych przez JST poprzez zamówienia publiczne ubezpieczeń można stwierdzić, że większość jednostek 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. Standardowa polisa może być rozszerzona o klauzule dodatkowe.
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 niedoubezpieczenia [Wierzbicka 2013, s. 266]. W ubezpieczeniach mienia powszechnie stosowany jest proporcjonalny system odpowiedzialności (odszkodowanie pomniejszane jest w stosunku do szkody o stopień niedoubezpieczenia). Aby tego uniknąć, należy przyjąć adekwatny do posiadanego
majątku system ustalania sumy ubezpieczenia (sum stałych, sum zmiennych lub na
pierwsze ryzyko) lub wprowadzić do ubezpieczenia klauzulę Leewaya, ograniczającą zasadę proporcji.
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 wszyst348
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kie zdarzenia. Stosowane jest różnicowanie sum gwarancyjnych według rodzajów
odpowiedzialności lub rodzajów szkód.
Wszystkie wymienione elementy ubezpieczeń powinny być dobrane do potrzeb
JST oraz uwzględnione w specyfikacji zamówienia.
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego [Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń 2016] składka przypisana brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych w roku 2016 wynosiła ogółem 559 285 tys. zł. Niestety nie ma danych na temat
przypisu składki tylko dla JST.

Efektywność wydatków jednostek samorządu
terytorialnego na ubezpieczenia w świetle badań
empirycznych
Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie wylosowanej próby 60 ogłoszeń o zamówieniu publicznym na usługę ubezpieczeniową zrealizowanych przez
JST w roku 2016. Losowość próby, biorąc pod uwagę wartość szacunkową zamówienia, zweryfikowano medianowym testem losowości próby [Domański 1990,
s. 38]. Na poziomie istotności 0,05 brak było podstaw do odrzucenia hipotezy
zerowej, że próba jest losowa. Należy podkreślić, że jedno zamówienie często dotyczyło kilku rodzajów ubezpieczeń. Strukturę zrealizowanych zamówień według
ubezpieczyciela (liczba polis zawartych przez danego ubezpieczyciela do liczby
polis ogółem w próbie) w porównaniu do udziału zakładów ubezpieczeń w składce przypisanej brutto Działu II zamieszczono na rysunku 1. Największy udział pod
względem liczby zawieranych umów ubezpieczenia przez JST w 2016 r. w przeprowadzonym badaniu miało PZU SA (24%), na drugim miejscu znajdowało się
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW (22,67%), na trzecim INTERRISK
TU SA (14,67%). Nie dziwi tutaj dominacja PZU, które liderem na rynku ubezpieczeń majątkowych jest od lat, chociaż udział składki przypisanej brutto tego
ubezpieczyciela w składce Działu II maleje z roku na rok. Jednak w przypadku
innych zakładów ubezpieczeń udział w liczbie zawieranych przez JST ubezpieczeniach nie pokrywa się z udziałami w rynku tych ubezpieczycieli.
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Rysunek 1. Udział składki przypisanej brutto wg zakładów ubezpieczeń w składce Działu II oraz udział w zawieranych przez JST ubezpieczeniach wg zakładów
ubezpieczeń [%] w roku 2016

Źródło: „Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń”, 4/2016 oraz BZP.

Finanse publiczne nierozerwalnie związane są z administracyjnym przymusem
dotyczącym pozyskiwania środków pieniężnych oraz administracyjnym mechanizmem ich alokacji. Wyeliminowanie instrumentów rynkowych w warunkach wywoływania popytu na szeroko pojęte dostawy i usługi, wprowadza zagrożenie w postaci nadużyć, malwersacji i korupcji przy wydatkowaniu środków publicznych. 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].
W niniejszej pracy efektywność będzie rozumiana jako oszczędność, skuteczność
(brak strat) w wydatkowaniu środków publicznych.
Ważne z ekonomicznego punktu widzenia są dwa parametry każdego zamówienia publicznego: wartość szacunkowa zamówienia i cena najkorzystniejszej oferty.
350

Efektywność i konkurencyjność zamówień publicznych na ubezpieczenia realizowanych przez jednostki samorządu…

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 przeprowadzonym badaniu dla potrzeb oceny skuteczności (efektywności)
przeprowadzanych zamówień publicznych zaproponowano wskaźnik „strat” postaci [Szymański 2014] :
(1)
gdzie: WN – cena wybranej oferty (wartość najkorzystniejszej oferty), WZ – wartość
szacunkowa zamówienia (brutto).
Wskaźnik „strat” opisany wzorem (1) mniejszy od jedności oznacza, że zamówienie oprócz swojego głównego celu (realizacji zamówienia w ogóle) przyniosło
dodatkowo oszczędności. Im wskaźnik „strat” jest mniejszy, tym lepiej dla zamawiającego (odwrócenie relacji w zaproponowanym mierniku spowodowałoby utratę informacji w przypadku zamówień skrajnie „nieoszczędnych”).
Wśród analizowanych zamówień 12,07% stanowiły zamówienia o wskaźniku strat
powyżej o wartości powyżej 1, czyli zamówienia nieoszczędne, pozostałe 87,93% to
zamówienia oszczędne.
Należy jednak zauważyć, że istotne znaczenie dla zamawiającego ma skala potencjalnych oszczędności, będących różnicą pomiędzy ceną szacunkową a ceną wybranej oferty. Biorąc to pod uwagę zamówienia podzielono na pięć rodzajów według wskaźnika „strat”:
(1) zamówienia o wskaźniku „strat” do 0,3, tzn. najbardziej oszczędnych,
(2) zamówienia publiczne o wskaźniku „strat” z przedziału (0,3;0,6], czyli zamówienia umiarkowanie oszczędnych,
(3) zamówienia o wskaźniku „strat” z przedziału (0,6;1), czyli zamówienia o niewielkiej oszczędności,
(4) zamówienia o wskaźniku „strat” z przedziału (1;1,3], czyli zamówienia przynoszące niewielkie „straty”,
(5) zamówienia o wskaźniku „strat” powyżej 1,3, czyli zamówienia przynoszące
wysokie „straty”.
Na rysunku 2 przedstawiono strukturę zamówień według określonych rodzajów
wskaźnika „strat”.
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Rysunek 2. Struktura zamówień na ubezpieczenia JST według wartości wskaźnika
„strat” [%]

Źródło: obliczenia własne na podstawie BZP.

Na podstawie przeprowadzonych badań największy udział w próbie miały zamówienia o niewielkiej oszczędności wydatkowanych środków publicznych (75%).
Zamówienia o umiarkowanej oszczędności stanowiły 11% wszystkich badanych zamówień, najbardziej oszczędne to tylko 2% realizowanych przez JST zamówień na
ubezpieczenia. 5% to zamówienia przynoszące wysokie straty, 7% zamówienia przynoszące niewielkie straty.
Średni wskaźnik „strat” dla analizowanych zamówień na ubezpieczenia JST wynosił 0,82, co oznacza, że przeciętne oszczędności były niewielkie. Zróżnicowanie
wskaźnika strat mierzone współczynnikiem zróżnicowania wynosiło ok. 33%, czyli
było niewielkie. Zamówienia pod względem wskaźnika „strat” charakteryzowały się
bardzo silną asymetrią dodatnią, co oznacza, że większość zamówień miała wskaźnik
„strat” poniżej mediany równej 0,79.
Przeciętna wartość oszczędności wynosiła 20 478 zł, przy bardzo silnym zróżnicowaniu (278%) i bardzo silnej asymetrii dodatniej, mediana oszczędności była równa
3 125 zł. Średnia wartość „straty” wynosiła natomiast 8 279 zł, przy bardzo silnym
zróżnicowaniu (260%) i bardzo silnej asymetrii ujemnej.
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Oceniając konkurencyjność na rynku zawieranych przez JST ubezpieczeń w procedurze zamówień publicznych można poddać analizie liczbę składanych ofert
w jednym zamówieniu. W próbie w jednym zamówieniu składano od 1 do 6 ofert,
średnio 2,91 ofert na zamówienie przy współczynniku zmienności wynoszącym 48%
(umiarkowane zróżnicowanie zamówień pod względem liczby ofert na zamówienie)
oraz niewielkiej asymetrii dodatniej.
Zachodzi istotna statystycznie umiarkowana korelacja liniowa o kierunku ujemnym pomiędzy liczbą ofert w zamówieniu a wysokością wskaźnika „strat” (współczynnik korelacji liniowej Pearsona równy -0,37), co oznacza, że im większa konkurencyjność, tym mniejsze średnie straty dla JST. Tym samym postawiona we wstępie
pracy hipoteza badawcza została pozytywnie zweryfikowana.
Bez znajomości specyfikacji zamówienia nie można ocenić OWU (Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia) oraz górnych granic odpowiedzialności ubezpieczycieli
w zawieranych ubezpieczeniach.

Zakończenie
Oszczędność można traktować jako uzyskanie określonego produktu lub usługi za cenę
niższą od oczekiwanej, określanej jako rynkowa, a w nomenklaturze zamówień publicznych definiowanej jako wartość szacunkowa zamówienia. Można także przyjąć, że
oszczędnością jest uzyskanie w ramach przewidzianej kwoty, dostawy lub usługi o walorach przewyższających pierwotne oczekiwania zamawiającego. Służą do tego tzw.
kryteria pozacenenowe, umożliwiające przeprowadzenie automatycznej kompensaty
wzrostu kosztów poprzez uwzględnienie wybranych parametrów jakościowych zamówienia. Z uwagi na uwarunkowania rynku zamówień publicznych, kryteria pozacenowe
są niechętnie stosowane przez zamawiających, a ich użycie wymuszone jest przepisami
Uzp [Dz.U.2014.1232 z dnia 2014.09.18]. W praktyce zamawiający, wypełniając dyspozycję ustawową. stosują kryteria pozacenowe symbolicznie, dając im niską wagę lub
stosują kryteria „martwe” [Szymański 2015, s. 308]. W przypadku usług ubezpieczeniowych, kryteria pozacenowe mają za zadanie uwzględnienie różnic w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Polegają na akceptacji klauzul dodatkowych i innych postanowień
szczególnych. W praktyce, w badanej próbie, klauzule dodatkowe były dostosowane do
warunków rynkowych, większość ofert spełniała dodatkowe kryteria, a ich przeliczeniowa wartość była na tyle niska, że nie wpłynęła na wybór najkorzystniejszej oferty.
Zamówienia publiczne powinny być gwarancją oszczędnego wydawania środków publicznych. W przypadku ubezpieczeń zawieranych przez JST, stosowanie
ustawy Pzp spełnia ten cel, dając wymierne oszczędności finansowe. Jednocześnie
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na osiągane oszczędności ma wpływ dostępność rynku zamówień dla wykonawców, która jest wypadkową uregulowań prawnych na szczeblu krajowym i wspólnotowym. Duże biurokratyczne wymogi przygotowywania oferty ograniczają liczbę
potencjalnych wykonawców szczególnie w warunkach zamówień o niskich wartościach. Efektywność wydatkowania środków publicznych na usługi ubezpieczeniowe
może być większa przy większej konkurencyjności na rynku ubezpieczeniowym.
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