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Wstęp
Człowiek funkcjonuje w coraz bardziej dynamicznym środowisku. Coraz częściej nie jest
w stanie nadążyć za zmianami, które dokonują się w jego otoczeniu. Czasami jest zagubiony w gąszczu pojawiających się nowych technologii, nowych sposobów pozyskania finansowania, natłoku informacji docierających z zewnątrz. Występujące co pewien
okres kryzysy powodują niepewność w jego życiu osobistym i zawodowym, a także
w prowadzonej przez niego działalności. Wybranymi aspektami funkcjonowania rynku,
przedsiębiorstwa czy człowieka zajęli się studenci studiujący finanse czy zarządzanie,
o czym pokrótce niżej.
Problemy z dostosowaniem się do nowych warunków mają przede wszystkim
osoby starsze oraz osoby o niskich dochodach. O wykluczeniu finansowym nie tylko
w Polsce, ale i na świecie, opowiada pierwszy z artykułów. Problem z dostępem do
usług finansowych mają ludzie nie tylko w krajach uboższych, ale i w tych rozwiniętych, gdyż wiąże się on nie tylko z niskimi dochodami, ale i poziomem wiedzy, wiekiem
czy miejscem zamieszkania. Wprawdzie rozwój nowych technologii daje wiele możliwości ich wykorzystania, czy jednak zmniejszy skalę wykluczenia finansowego?
O zasobności gospodarstw domowych oraz o decydujących o niej czynnikach traktuje następny artykuł. To odpowiedź na pytanie: jaki jest majątek Polaków i jakie czynniki powodują jego wzrost. Znajdziemy tu nie tylko analizę majątku, ale także i zadłużenia
gospodarstw w oparciu o badania NBP.
Patrząc na zasobność gospodarstw domowych, nie można pominąć jednego ze
źródeł tego majątku, czyli wynagrodzenia. Co ma wpływ na jego wysokość, zwłaszcza
w odniesieniu do wynagrodzenia młodych Polaków? Czy młodzi ludzie w innych krajach mają lepsze czy gorsze zarobki? Na te pytania odpowiada kolejny artykuł.
Z gospodarstwami domowymi, z ich finansami można powiązać shadow banking.
Czy ta bankowość jest bezpieczna, czy też niesie ze sobą zagrożenia? Ten artykuł to badanie wzajemnych związków podaży i formy bankowości, jaką jest bankowość równoległa. To analiza cech tej bankowości, jej pozycji na rynku, ale także tego, co ze sobą niesie:
korzyści i zagrożeń.
Na sytuację finansową gospodarstw domowych wpływ ma cena ropy naftowej.
Ostatnie wydarzenia związane z pandemią spowodowały duże zmiany na rynkach
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surowców, a zwłaszcza ropy naftowej. Zmniejszenie popytu doprowadziło do powstania olbrzymich zapasów, a to spowodowało spadek cen. Jak to się przekłada na
wydobycie, ceny paliw oraz stosunki gospodarcze między krajami produkującymi
ropę? Jak zachowuje się OPEC? Te ciekawe kwestie porusza następny artykuł, pokazujący nie tylko dane statystyczne.
Na dochody gospodarstw domowych czasami ma także wpływ prowadzona działalność gospodarcza. A może także inwestycje emocjonalne? Kolejny z artykułów jest
próbą pokazania możliwości wykorzystania pasji, zainteresowań do stworzenia opłacalnej działalności w ramach inwestycji emocjonalnych. Niemal każdą pasję, hobby można
przekształcić w opłacalny biznes. To analiza dotycząca opłacalności hodowli i wykorzystania alpak i kóz miniaturowych.
Nie każdego stać na podjęcie działalności gospodarczej, ale czy nie można wykorzystać do tego nowoczesnych sposobów finansowania? Od ponad dekady żyjemy w boomie technologii blockchain, daje to wiele możliwości oraz bezpieczeństwo przy transakcjach internetowych. Powstające nowe start-upy poszukują chętnych inwestorów w celu
sfinansowania projektów. Jedną z takich nowoczesnych form pozyskania kapitału jest
crowdfunding. Artykuł ten przedstawia więc możliwości wykorzystania funduszy społecznościowych do finansowania działalności gospodarczej.
Finansowanie działalności może odbywać się także w oparciu o fundusze unijne
i o tym jest kolejny artykuł. Na jakie działanie można uzyskać środki pomocowe? Artykuł stanowi opis założeń finansowych unijnej polityki spójności i zakresu przyznawanych środków pieniężnych według poszczególnych inicjatyw wspieranych przez
Wspólnotę.
Gospodarstwa domowe funkcjonują na terenie jednostek samorządu terytorialnego. Od odpowiedniego zarządzania finansami tych jednostek zależy jakość życia mieszkańców tego obszaru. Jak zarządzać finansami JST (ryzykiem finansowym), czy tak jak
w przedsiębiorstwach, czy nieco inaczej? Artykuł pokazuje różnice w podejściu do zarządzania ryzykiem. Przedstawia on wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego na podstawie m.st. Warszawy, koncentrując się głównie na
szeroko pojętym ryzyku finansowym.
Ostatni z artykułów związany jest z ryzykiem oszustw księgowych w przedsiębiorstwach. Oszustwa w obszarze rachunkowości to nic nowego i, jak wiele przestępstw gospodarczych, przyczyniają się one do zakłócenia funkcjonowania jednostek gospodarczych, nawet z konsekwencją w postaci upadłości. Autorka skupia się
na metodach oszustów, sposobie ich wykrywania oraz na skali tych przestępstw. To
także próba wskazania, czy istnieją sposoby zapobiegania lub ograniczania ryzyka
ich wystąpienia.
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Przedstawiony zbiór artykułów to pokłosie badań, rozwijania własnych zainteresowań studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz ich prezentacji na studenckim
seminarium naukowym.
Szczególne podziękowania studenci składają Panu Profesorowi Janowi Krzysztofowi
Solarzowi za cierpliwe wczytywanie się w teksty i wskazywanie ich słabości, a także zespołowi redakcyjnemu za trud włożony w korektę niniejszych artykułów.

dr Elżbieta Klamut prof. SAN
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Zjawisko wykluczenia finansowego w Polsce
i na świecie
The Phenomenon of Financial Exclusion in Poland
and Worldwide
Abstract: Financial exclusion affects many people and is caused by various factors including: income, level of knowledge, place of residence, age, property status, etc. The increase
in access to new technologies (internet, mobile phones) raises the question: will it reduce
financial exclusion and eliminate it? It is also a comparison of the scale of the phenomenon
of financial exclusion in Poland and worldwide.
Key words: financial exclusion, technologies, banking

Wstęp
Od wielu lat przedmiotem badań naukowych jest człowiek, problematyka jego życia,
zabezpieczenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych, finansowania, czyli pieniądze
potrzebne do funkcjonowania. Potrzeby te zmieniają się w zależności od etapu życia
człowieka. W różnych okresach różnie plasuje się zapewnienie owego zabezpieczenia
finansowego, od obowiązku rodzicielskiego, poprzez odpowiedzialność osobistą, po zabezpieczenie emerytalne na starość. Dysponowanie pieniędzmi, ich gromadzenie i zarządzanie poprzez nieodpowiednie decyzje finansowe może niejednokrotnie doprowadzić do wykluczenia finansowego. Każdy człowiek w danym okresie swojego życia, przy
zmieniających się potrzebach życiowych, poziomie konsumpcji dóbr i usług, może stać
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się osobą wykluczoną. Na ten stan oddziałuje wiele czynników (poziom wiedzy, dochody, wiek, miejsce zamieszkania, status majątkowy, sytuacja rodzinna, a nawet postawy
życiowe). Poziom wykluczenia finansowego z roku na rok spada. Mają na to wpływ postępująca technologia (ułatwiony dostęp do telefonów komórkowych, Internetu itd.) oraz
wprowadzenie wielu pomocnych rozwiązań w tym zakresie, jednakże mimo wdrażania
coraz to nowych strategii problem wykluczenia finansowego nadal istnieje.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zjawiska wykluczenia finansowego w Polsce i na świecie z uwzględnieniem jego wielowymiarowości oraz przedstawienie stanu
wiedzy finansowej Polaków (znajomości zjawisk związanych z wykluczeniem finansowym i czynników, które mają wpływ na jego występowanie). Na potrzeby artykułu przyjęto hipotezę badawczą: wraz z pojawieniem się nowych technologii w powszechnym
użytkowaniu maleje skala zjawiska nowowykluczonych. Realizacji tego problemu badawczego posłużą badania literaturowe, a także statystyczne.

Wykluczenie finansowe – wprowadzenie
Wszystkie towarzyszące nam w życiu codziennym potrzeby i nawyki determinują jego
poziom oraz wymagają dużych nakładów finansowych. Wraz z upływem czasu potrzeby
życia codziennego zmieniają się, dlatego ważne jest posiadanie umiejętności, które pozwolą nam na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, proces ten nazywamy zarządzaniem. Istnieje wiele sposobów na określenie tego zjawiska, lecz w praktyce
oznacza to działanie polegające na planowaniu, podejmowaniu decyzji, organizowaniu
oraz kontrolowaniu w zakresie realizacji celu [Griffin 2005, s. 6]. Każdy człowiek powinien
umieć przewidzieć swoje potrzeby na różnych etapach swojego życia, a także zapewnić sobie ich finansowanie. Na proces zarządzania finansami gospodarstwa domowego
ma wpływ wiele czynników np. wysokość dochodów, jakie dana rodzina uzyskuje, liczba
osób w rodzinie, okres życia, w jakim dana jednostka się znajduje, ryzyko będące wyborem między różnymi alternatywami, w efekcie podejmowanych wiążących decyzji, a nie
ślepego losu lub przeznaczenia. Można rozróżnić kilka aspektów ryzyka, zaczynając od
obiektywnego, subiektywnego i właściwego. To ostatnie odnosi się do zdarzeń o charakterze katastroficznym i jest związane z żywiołami natury, pożarami czy powodziami. Subiektywne wiąże się z niedoskonałościami człowieka, jego stronniczością oceny,
a obiektywne jest zwane niepewnością dnia jutrzejszego oraz jego przewidywalnością.
Pokrywanie wszystkich potrzeb w czasie spadku dochodów bieżących, a także wzrostu
cen towarów i usług, niesie za sobą pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Jednym z nich
jest prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska nowowykluczenia, które powstaje na
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skutek niezachowania odpowiedniej ostrożności w kontaktach z pośrednikami finansowymi. Ponadto może to również przerodzić się w wykluczenie finansowe, polegające
na utrudnionym dostępie do usług finansowych, przelewów, kredytów czy korzystania
z konta bankowego i oszczędzania https://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/
gazety_lokalne_fkt/sgl_odc_10.pdf. Brak możliwości korzystania z usług i produktów
oferowanych przez system finansowy może być istotnym czynnikiem prowadzącym do
wykluczenia społecznego. Może też dochodzić do sytuacji świadomego podjęcia decyzji
o wykluczeniu cyfrowym (bankowym), kiedy osoby, szczególnie te starsze, traktują bank
jako potencjalną instytucję, która okradnie ich z posiadanych pieniędzy. Zmuszanie do
usług elektronicznych może zwiększać analfabetyzm cyfrowy poprzez niechęć do nich
i obawę, że nie poradzimy sobie w tym zdalnym świecie. To może powodować wykluczenie wielu osób ze świata finansów.
Niski poziom dochodów oraz utrudniony dostęp do kredytów bankowych powodują
znaczne problemy finansowe wśród wykluczonych. W przypadku, kiedy bank odmówi
udzielenia kredytu, niektóre osoby decydują się na skorzystanie z usług instytucji parabankowych, a nawet pośredników działających nielegalnie, nazywanych potocznie
„lichwą”. Te niby finansowe podmioty oferują swoje usługi, zachęcając ludzi brakiem
potwierdzeń dochodów, brakiem żyrantów, lecz proponowane przez nich pożyczki
zazwyczaj wiążą się z wysokimi kosztami narzucanymi w chwili uruchomienia oraz potrzebnymi większymi środkami pieniężnymi do spłaty zadłużenia. Prowadzą do jeszcze
większych kłopotów finansowych i znaczących braków w budżecie domowym. Narażone na tego rodzaju zagrożenie są osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, między
innymi kobiety samotnie wychowujące dzieci oraz emeryci i renciści. Niepewność jutra
u tych osób potęguje obawa przed utratą zdrowia, a tym samym brak pieniędzy na dalszą egzystencję. Równocześnie mogą być to też tacy, którzy nie mają stałego zatrudnienia lub są osobami bezrobotnymi. Zwykle ludzie ci posiadają też niskie wykształcenie
i zamieszkują małe miejscowości, gdzie trudno o odpowiednią i dobrze płatną pracę.
Ich niskie dochody, które oddziałują na regulowanie bieżących zobowiązań, są niewystarczające.
Z wykluczeniem finansowym często łączy się bieda oraz niski stopień edukacji ekonomicznej. Trudno jest uwolnić się od błędnego koła, ponieważ brak dobrych nawyków finansowych przekazuje się kolejnemu pokoleniu. W wielu przypadkach osoby dotknięte takim problemem nie mogą sobie pozwolić na podwyższenie edukacji swojej
lub swoich dzieci z powodu braku pieniędzy, a dodatkowo przebywanie w określonym
środowisku wręcz uniemożliwia im podnoszenie kwalifikacji, narażając niejednokrotnie
na ośmieszenie przez ludzi zamieszkujących dany rejon. Osoby wykluczone finansowo
często trafiają do szarej strefy, z której nie potrafią lub nie chcą wyjść. Ponadto wielu
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ludzi o niskim poziomie wiedzy ekonomicznej nie ma szans na korzystanie z usług finansowych, ubezpieczeniowych i prawnych oraz inwestowania na giełdzie lub w fundusze
inwestycyjne. Wszystkie te czynniki mogą powodować, iż taka grupa osób jest wykluczona z możliwości racjonalnego zarządzania ryzykiem finansowym codzienności [Solarz 2012b, ss. 66–89]. Brak zaufania do instytucji finansowych, małych lokalnych banków
oraz obawa przed ich bankructwem zwiększają niechęć ludzi do czynnego uczestniczenia w instrumentach bankowych.
Dawniej klienci korzystający z usług finansowych powierzali swoje pieniądze zaufanym instytucjom, dzięki czemu nie musieli posiadać dużej wiedzy w zakresie finansów.
Osoby pracujące w bankach, bankierzy, wykonywały zawody zaufania publicznego. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej, gdyż obecne rynki finansowe są rynkami masowymi,
których głównym celem jest maksymalizacja zysku i pomnażanie pieniędzy, często przy
braku zachowania norm moralnych. Podejście przedmiotowe, a nie podmiotowe, do
klienta, czyli człowieka, potęguje strach i brak chęci do korzystania z usług bankowości
elektronicznej oraz całego szeregu oferowanych przez nią usług. Korzystając z usług finansowych pośredników, musimy brać aktywny udział w zarządzaniu ryzykiem finansowym codzienności. To na nas jako uczestników spada ryzyko uczestnictwa na tym rynku.
A w dobie zamykania placówek i ograniczania się tylko do wirtualnego świata, utrudniamy wielu osobom drogę do aktywnego uczestnictwa i konsumowania produktów
bankowych. Właśnie z tego powodu kluczowe jest zachowanie ograniczonego zaufania
do usług oferowanych na rynku.
Ważną kwestią, decydującą o korzystaniu z usług finansowych, są rozwiązania
prawne. Osoby bezdomne nie mają możliwości założenia konta w banku z prozaicznego powodu: braku miejsca zamieszkania, a nie braku dochodów. Zazwyczaj osoby
aktywne zawodowo mogą liczyć na posiadanie konta w banku, które w obecnym prawie, podporządkowanym przepisom unijnym, pozwala na otwieranie bezpłatnych kont
rozliczeniowych. Ponadto istotnym faktem jest również dyskryminacja wiekowa, która
uniemożliwia młodzieży i seniorom korzystanie z niektórych produktów finansowych.
Pracujący na umowie zleceniu studenci nie mogą starać się o kredyt hipoteczny w banku np. z uwagi na brak wiarygodności kredytowej. Natomiast starsi traktowani są jako
osoby o zbyt krótkim okresie życia, jaki im pozostał, chociaż obecnie zauważalny jest
trend wydłużania się życia człowieka. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna długość życia mężczyzn w 2018 roku wyniosła 74 lata, natomiast średnia
długość życia kobiet wyniosła 82 lata. Jeszcze w 1990 roku przeciętny Polak żył 66 lat,
natomiast kobieta 75 lat. Pokazuje to wydłużanie się życia ludzi, którzy mogą być aktywni w dostępie do usług finansowych, lecz niekiedy banki zapominają o nich i pomijają
ich jako potencjalnych klientów, skazując na niebyt w zakresie finansów. Obecnie dostęp
12
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do kredytu bankowego nie jest tak łatwy, jakby mógł się wydawać. Przyczyną trudności
może być brak historii kredytowej bądź brak odpowiedniego zabezpieczenia. Wypracowane przez banki procedury dotyczące ubiegania się o kredyt są zautomatyzowane,
brak w nich spojrzenia na osobę ubiegającą się o kredyt jako na człowieka, co powoduje,
że kredytobiorcy są traktowani jako maszynki do robienia pieniędzy, nie mieszczą się
w schematach podejmowania decyzji kredytowych i dostają decyzje odmowne.

Analiza aktywności korzystania z usług finansowych oraz
badanie wiedzy finansowej Polaków
Dobrym sposobem na zbadanie stopnia wykluczenia finansowego jest przeanalizowanie
„włączenia finansowego”, czyli wyznaczenie, jaka część społeczeństwa aktywnie korzysta
z usług finansowych. Według raportu redakcji Bankier.pl i PRNews.pl, Polska bankowość
w liczbach na koniec II kwartału 2019 r., polskie banki obsługiwały 48,6 mln klientów, prowadząc 33,6 mln kont osobistych. Zgodnie z danymi z lat ubiegłych padł rekord w udzielaniu kredytów hipotecznych. W II kwartale 2019 roku banki udzieliły finansowania na
zakup nieruchomości na łączną kwotę 16,5 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych była
największa od II kw. 2008 r. Całkowitą wartość kredytów pod zabezpieczenie mieszkaniowe, udzielonych dla gospodarstw domowych, przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w I i II kw. 2019 r.
oraz II kw. 2018 r.
Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie
Bank

II kw. 2019

I kw. 2019

II kw. 2018

Zmiana k/k

Zmiana r/r

PKO Bank Polski

4 200 000 000

3 500 000 000

4 000 000 000

700 000 000

200 000 000

ING Bank Śląski

2 951 000 000

2 103 000 000

2 301 000 000

848 000 000

650 000 000

Bank Pekao

2 604 736 000

2 293 334 000

2 483 261 000

311 402 000

121 475 000

mBank

1 840 300 000

1 223 000 000

864 000 000

617 300 000

976 300 000

Santander Bank
Polska
Bank Millennium

1 530 000 000

1 500 000 000

1 570 000 000

30 000 000

-40 000 000

1 039 000 000

856 000 000

864 000 000

183 000 000

175 000 000

977 000 000

879 176 975

396 036 522

97 823 025

580 963 478

BNP Paribas
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Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie
Bank

II kw. 2019

I kw. 2019

II kw. 2018

Zmiana k/k

Zmiana r/r

Bank Pocztowy

128 375 099

131 989 029

58 738 879

-3 613 930

69 636 220

Citi Handlowy

120 000 000

83 000 000

85 000 000

37 000 000

35 000 000

RAZEM:

15 390 411 099 12 569 500 004 12 622 036 401 2 820 911 095

2 768 374 698

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu redakcji Bankier.pl i PRNews.pl, Polska bankowość
w liczbach na koniec II kwartału 2019 r.

Niekiedy nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych jest warunkiem ich
przetrwania. Dodatkowo niezrozumienie prawnych zapisów, które zabezpieczają konsumentów przed stosowaniem nieuczciwych praktyk przez instytucje bankowe, potęguje
poziom niewiedzy i braku odpowiedzialności za nieprzemyślane zakupy. Na takie zachowania wpływają mała znajomość podstawowych zagadnień rynkowych, finansowych,
a niekiedy wręcz celowe niestosowanie zdobytej wiedzy oraz braki w zastosowaniu wiedzy matematycznej w praktyce. Nadmierna ochrona konsumenta w postaci dodatkowych zapisów prawa prowadzi do nieodpowiedzialności ludzi oraz chęci życia na koszt
innych. Podstawowe zjawisko ekonomiczne, jakie powinni poznać ludzie, jest takie, iż nic
w gospodarce nie jest za darmo i wszystko ma swoją cenę.
Bankowość mobilna nadal przeżywa gwałtowny rozwój, szczególnie wśród osób
młodych, pozwala na oszczędzanie czasu w dobie jego wiecznego braku. W ankietowanych na koniec II kwartału 2019 r. bankach z tej formy obsługi korzystało już 12,2 mln
osób (co najmniej raz w miesiącu logujących się z urządzenia mobilnego). Gdy poddamy
analizie prezentowane dane dotyczące banków, okaże się, iż sytuacja wygląda dużo lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Jednak wraz z możliwością skorzystania z usług finansowych powinna polepszać się edukacja finansowa, a tutaj mamy wiele do nadrobienia.
Według badania Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020, przeprowadzonego w lutym 2020 roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW, zaprezentowanego podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, ponad
połowa Polaków sądzi, że ich świadomość finansowa jest mała lub bardzo mała. Znaczna część z nas czyta zapisy umieszczane w umowach, jednakże przyznaje, że niewiele
z nich rozumie. Według raportu, co drugi Polak ma problemy z podstawową wiedzą ekonomiczną. W porównaniu do badania z 2019 r., w 2020 r. wzrósł odsetek osób oceniających poziom swojej wiedzy finansowej jako „raczej małą” lub „bardzo małą” – z 49%
do 52%, co stanowi wzrost o 3 p.p. r/r. Jednocześnie z 9% do 12% wzrósł odsetek osób
deklarujących „raczej dużą” i „bardzo dużą” znajomość tego obszaru, co stanowi wzrost
o 3p.p. r/r. Gorzej oceniają się mężczyźni (57%) niż kobiety (48%). Poniższy wykres ilustruje wyniki przedstawionych badań.
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Wykres 1. Samoocena stanu wiedzy finansowej Polaków w latach 2019–2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020,przeprowadzonego przez Indicator w lutym 2020 roku na zlecenie WIB i Fundacji GPW.

Wiedza dotycząca finansów nadal jest mała. Aż 92% badanych uważa, że zajęcia
z tego obszaru powinny być obowiązkowe. Swoje podstawy znajomości ekonomii
bardzo nisko oceniają młodzi ludzie w wieku 18–24 lat (83% wskazań) oraz mieszkańcy wsi (71% wskazań). A zatem nie bez przyczyny jedynie 8% Polaków nie widzi potrzeby przeprowadzania obowiązkowych zajęć z obszaru finansów na którymkolwiek
z etapów nauczania. Jednocześnie 31% badanych uważa, że to właśnie nauka w szkole
średniej powinna być odpowiednim czasem do tego, 24% jest za wprowadzeniem takich zajęć już w szkole podstawowej, a 12% nawet w przedszkolu. U osób młodych
może wynikać to z braku „mody na dany temat” i braku wsparcia oraz zachęty od
znajomych, a także stwierdzenia, że jeszcze zdążą się zapoznać z tą wiedzą w razie
jej potrzeby. Duże problemy z tym zagadnieniem mają mieszkańcy wsi, gdyż często
wynika to ze słabej dostępności do instytucji bankowych lub finansowych w ich okolicy, co zwalnia je z posiadania takowej wiedzy. Może wynikać też z braku dostępu do
usług elektronicznych i dostępu do Internetu, co w dobie takiej cyfryzacji jest nadal
zjawiskiem zauważalnym. Polacy w aż 54 procentach najsłabiej oceniają swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa, która jest ogromnie istotna w obecnych czasach, a często pomijana. Ufne podejście do swoich finansów w elektronicznym świecie, brak zabezpieczeń w postaci zakupu dodatkowych zabezpieczeń cyfrowych, są
barierą dla bankowości zdalnej i stanowią zachętę dla nieuczciwych użytkowników
świata on-line. Następnie krytycznie spoglądamy na znajomość obszarów finansów
publicznych (41%) oraz przedsiębiorczości (34%).Jednocześnie pozytywną informacją
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jest to, iż w stosunku do 2019 r. dane wskazują na znaczącą poprawę wiedzy z zakresu
oszczędzania (spadek wskazań negatywnych z 34% do 5%) oraz kredytów i pożyczek
(z 44% do 12%). Wyniki przedstawia poniższy wykres.
Wykres 2. Niedobory wiedzy finansowej Polaków w 2019 i 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020, przeprowadzonego przez Indicator w lutym 2020 roku na zlecenie WIB i Fundacji GPW.

Sytuacja dotycząca włączenia finansowego na świecie wygląda dość zaskakująco. Zgodnie z danymi wyliczono, że nawet 600 mln ludzi na świecie nie posiada konta
w banku. Z opublikowanego raportu Mastercard pt. Rozplątać sieć wynika, że 60% ludzi
nieobjętych dziś usługami bankowymi mieszka w 15 krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Wśród nich najwięcej wykluczonych finansowo żyje w Chinach (204 mln), Pakistanie (69 mln), Bangladeszu (50 mln), Indonezji (49 mln) i Wietnamie (43 mln).
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Wykres 3. Liczba osób niekorzystających z usług bankowych w poszczególnych
krajach

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Unravelling the web of inclusion, Mastercard, Oslo Financial Inclusion Summit on 28 March 2019.

Jak wynika z raportu, sporo osób nie posiada konta w banku, ale ma telefon komórkowy. Technologie mobilne mogą dać szanse na natychmiastowy dostęp do korzyści wynikających z włączenia finansowego. Istotną kwestią, poruszaną przez autorów raportu,
jest fakt, iż samo zapewnienie dostępu do usług finansowych nie jest wystarczające, aby
nieubankowieni stali się ich aktywnymi użytkownikami. Okazuje się, iż w skali globalnej 20
proc. osób posiadających rachunek bankowy nie używało go od co najmniej roku, a duża
część pozostałych robiła to tylko okazjonalnie. Innym ważnym zagadnieniem jest duża
luka w dostępie do usług finansowych kobiet i mężczyzn. Luka ta mogłaby być mniejsza,
gdyby technologie mobilne i cyfrowe stały się centralnym kanałem świadczenia usług
finansowych. W krajach rozwijających się różnica między liczbą posiadaczy rachunków
bankowych obu płci wynosi osiem punktów procentowych (67% mężczyzn w porównaniu z 59% kobiet). W wielu krajach, jak np. Maroko i Peru, osiąga ona liczbę dwucyfrową,
a w Pakistanie i Bangladeszu nawet 30 p.p. Według raportu kobiety rzadziej realizują lub
przyjmują płatności cyfrowe, częściej korzystają z nieformalnych produktów finansowych,
a w sytuacjach awaryjnych mają mniejszy dostęp do dodatkowych funduszy.
Jedna z amerykańskich fundacji – Brookings Institution w 2017 roku opublikowała
dokument Financial And Digital Inclusion Project Report, w którym ocenia stan wykluczenia, a zwłaszcza poziom włączenia finansowego (financial inclusion) na rynkach wschodzących. W badaniu wzięło udział 26 krajów, zwracając uwagę na cztery kwestie: dostęp
do telefonów komórkowych, zaangażowanie instytucjonalne, środowisko regulacyjne,
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poziom społecznego wykorzystania mobilnych finansów. Według GSM Association, organizacji zrzeszającej operatorów sieci telefonii komórkowej drugiej i trzeciej generacji,
na koniec 2016 roku 65 proc. światowej populacji miało dostęp do telefonów mobilnych.
Szacowano wówczas, iż poziom ten do 2020 roku może wzrosnąć do minimum 73 proc.
W krajach rozwijających się będzie to 90 proc. nowych abonentów na świecie. Głównym
problemem jest jednak w dalszym ciągu dostęp do szerokopasmowego Internetu – nie
ma go blisko 1,3 miliarda osób, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Rozwój mobilnych finansów może przekładać się bezpośrednio na wzrost gospodarczy. Upowszechnienie telefonii mobilnej, a także mobilnych finansów w dużym stopniu, choćby z powodów wsparcia inwestycji w infrastrukturę, zależy od zaangażowania
władz państwowych oraz odpowiednich regulacji. Ich celem byłoby zapewnienie kompatybilności systemów różnych operatorów, co umożliwiałoby dokonywanie operacji
finansowych niezależnie od uwarunkowań technicznych. Ważne jest też wdrażanie narodowych strategii społecznego i finansowego wykluczenia.
Według raportu, walka z finansowym wykluczeniem powinna połączyć się z koniecznością określania dokładnych celów w zakresie ograniczania finansowego wykluczenia
i współpracy z organizacjami międzynarodowymi, jak na przykład Sojuszem na rzecz
Finansowego Włączenia. Warto zwrócić uwagę na przypadki krajów biednych i objętych
konfliktami. Między innymi jest to Afganistan, gdzie tamtejszy Bank Centralny (Da Bank)
zaoferował wizję „dostępu do wygodnych, właściwych i bezpiecznych usług finansowych dla wykluczonych i biednych warstw społecznych”.
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Rysunek 1. Włączenie finansowe w poszczególnych krajach w oparciu o cztery
wymiary włączenia finansowego

Źródło: Raport projektu Brookings, Financial and Digital Inclusion 2017 [Lewis, West 2017].

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Kenia, która tradycyjnie prezentuje wysoki poziom
cyfrowych finansów. Druga jest Brazylia, Meksyk zaś został najwyżej oceniony z punktu
widzenia zaangażowania władz w zmniejszanie finansowego i mobilnego wykluczenia,
jednakże nie udało się to w zakresie adopcji mobilnych finansów (58 proc.). Słabiej jest
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w Nigerii, Pakistanie i Peru, gdzie zaangażowanie instytucjonalne i regulacje oceniono na
100 proc. Niestety poziom adopcji to jednak jedynie 44 proc.
Według Brookings, aby doszło do upowszechnienia mobilnych finansów, ważne
jest, aby wszystkie kraje uznawały włączenie finansowe jako główny czynnik trwałego
wzrostu gospodarczego i poziomu życia, współpracowały w zakresie wsparcia innowacji finansowych wdrażanych przede wszystkim przez fin-techy oraz stosowały wysokie
standardy cyberbezpieczeństwa reprezentowane przez wszystkie podmioty działające
na rzecz ograniczenia wykluczenia finansowego.

„Nowi wykluczeni”
„Nowi wykluczeni” to pojęcie, które do literatury przedmiotu wprowadził J.K. Solarz [Solarz 2012a, ss. 40–65]. Jego zdaniem są to osoby, które poprzez naśladowanie wzorców
konsumpcji pochodzących z innych zamożniejszych państw, postanowiły skorzystać ze
zbędnych dla nich usług finansowych. Ponadto nadmierna konsumpcja dóbr i usług na
kredyt stała się dla nich „błędnym kołem” życia ponad stan ich możliwości finansowych
w dłuższym okresie. Nowo wykluczeni, z angielskiego underbanking, to osoby, które myślą, że znają się na bankowości.
Tradycyjni wykluczeni to osoby, którzy nie mają zagwarantowanego dostępu do
usług finansowych jako dobra użytku publicznego. Ludzie ci nie mają możliwości uzyskania kredytu na zakup domu, działki czy samochodu z powodu niskich dochodów lub ich
braku. Chęć posiadania mieszkania na własność wraz z niską świadomością finansową,
mogą przynieść wiele negatywnych skutków dla ludzi ubogich. Ich działania w zakresie
finansów nie są w odpowiedni sposób przeanalizowane. Nie potrafią oni odpowiednio
zidentyfikować ryzyka czy stopy zwrotu. Dodatkowo mają problem z porównywaniem
ofert różnych pośredników finansowych oraz nie korzystają z profesjonalnych źródeł informacji. Brak wiedzy, kto płaci doradcy finansowemu, naraża te osoby na podejmowanie błędnych i kosztownych decyzji finansowych. Ponadto zdarza się, iż potrafią celowo
unikać inwestowania, a nawet nie planują oszczędzać na przyszłość. Brak zaufania do
instytucji finansowych i inwestowania pieniędzy jako sposobu ich pomnażania wynikać
może z faktu zarobkowania w szarej strefie oraz chęci ukrycia dochodów przed opodatkowaniem. Takie ograniczenie zaufania mogą mieć osoby samozatrudniające się, które
mogą mieć utrudniony dostęp do zakładania kont bankowych.
„Nowi wykluczeni” nie są zaliczani do marginesu społecznego. Bywa tak, że są to
osoby wykształcone, z dość dobrymi kompetencjami finansowymi. Underbanked to
osoby, które chciałyby spełnić swoje marzenia o własnym domu, jednakże wpadają
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w „pułapkę własności”, kupując własny dom, chcą pracować we własnych firmach lub
zakupują takie dobra, których cena przekracza ich możliwości finansowe. Często osoby
te chcą pokazać swoim znajomym, że dobrze im się powodzi, a życie ponad stan wprowadza ich w spiralę zadłużenia. Obecnie zjawisko „nowego wykluczenia” dotyczy osób,
które zdecydowały się na kredyt hipoteczny w walucie obcej, między innymi we franku szwajcarskim. Z uwagi na podwyższający się kurs franka, wartość kredytu do spłaty
przewyższa wartość nabytego mieszkania. Zarobkowanie w innej walucie niż spłacany
kredyt niesie za sobą ryzyko walutowe. Owe ryzyko jest nazywane ryzykiem zewnętrznym. Jest ono zależne od uwarunkowań ekonomicznych rynku danego państwa, globalizacji procesów gospodarczych. Człowiek ma niewielki wpływ na tego rodzaju ryzyko,
ponieważ związane jest z procesami politycznymi, narzucanymi przez rynek i sytuacje
makroekonomiczne, poziom stóp procentowych, zmiany przepisów podatkowych, niestabilnością waluty i w perspektywie czasu zawsze dotyka jednostkę.
Istotnym zagrożeniem dla „nowowykluczonych” są kredyty konsumenckie. Mają one
różny charakter. Ich najbardziej rozpowszechnioną przez kredytodawców cechą jest to,
iż większość z nich nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia. Możliwość korzystania
z tego rodzaju kredytu może stać się pewnego rodzaju zamiennikiem dochodów danego gospodarstwa domowego i pozwolić na zakup dobra luksusowego. Pełni on również
funkcję szansy na zdobycie pieniędzy w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej, utraty
pracy lub choroby. Może być również traktowany jako źródło finansowania nauki, pokrycia kosztów wynajęcia pokoju lub mieszkania. Kredyt konsumencki daje także możliwość ukazania wysokiego statusu społecznego np. poprzez zakup nowego modelu
telefonu komórkowego czy wyjazdu na drogie wakacje, co może pozornie wskazywać
przynależność do wyższej sfery społecznej. Faktem jest, że tego rodzaju kredyt może
powodować ogromne zadłużenie gospodarstw domowych. Brak uzyskiwania dochodów na wysokim poziomie potęguje zjawisko zadłużania się, mogące skutkować ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.
Według danych Biura Informacji Kredytowej, prawie co czwarty Polak do 24 roku życia jest zadłużony [Money.pl 2019, Młodzi lubią kredyty. Młode pokolenie Polaków zadłużone po uszy, https://www.money.pl/pieniadze/mlodzi-lubia-kredyty-mlode-pokoleniepolakow-zadluzone-po-uszy-6431533632407681a.html, dostęp: 15.12.2019].
Najczęściej korzystają oni z kredytów gotówkowych na dowolny cel. Zbyt daleko
idący konsumpcjonizm i tak zwany owczy pęd napędzają rynek pożyczkowy. O tego
rodzaju produkt może się starać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. W przypadku ubiegania się o chwilówkę nie potrzeba przedstawiać swoich dochodów ani
dokumentów dotyczących zdolności kredytowej. Brak realnego przeliczenia kwoty,
jaką oddają osoby za pożyczkę, zamydlenie oczu niską ratą, rozłożoną na długi okres
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spłaty, powodują zachętę do przystępowania do oferty. Dlatego młodzi ludzie tak
chętnie korzystają z takiego finansowania i popadają w długi. Faktem jest, iż młode
pokolenie zaciąga kredyty, aby mieć pieniądze w danej chwili. Nie myśli zatem o przyszłości i konsekwencjach oraz nie ocenia swojej zdolności finansowej. Wiąże się z tym
również niewystarczająca wiedza z zakresu bankowości. Pragnienie życia ponad stan,
spełnianie marzeń i pragnień czy zakup nowego sprzętu na raty sprawiają, że ludzie
łatwo zadłużają się i uzależniają od posiadania dużych pieniędzy. Jednakże nie należy
zapominać o kwestii, iż młodzi ludzie zwykle zatrudniani są na tzw. „śmieciowe umowy”, dlatego poprzez kredyt starają się poprawić swoją sytuację materialną.

Podsumowanie
Wykluczenie finansowe to zjawisko przedstawiające brak zdolności określonej grupy
podmiotów lub osób do korzystania z niezbędnych usług finansowych. Za jego uwarunkowania uznajemy między innymi zróżnicowanie dochodów, niski poziom wiedzy,
miejsce zamieszkania, a nawet narodowość. Na zjawisko to mają wpływ nie tylko zachowania finansowe, ogromną rolę odgrywają aspekt społeczny i socjologiczny. To on
w dużej mierze kreuje postępowanie ludzi w świecie finansów. To on też popycha ludzi
do danych działań. Wiedza socjologiczna o zachowaniach ludzi w różnych sytuacjach powinna skłonić do lepszego poznania i pochylenia się nad życiem poszczególnych osób
jako jednostki, a nie traktowania wszystkich jako wielkiej masy, pozwalającej na pomnażanie zysków instytucji finansowych. Zgodnie z przytoczonymi badaniami, Polacy coraz
aktywniej korzystają z usług finansowych, jednakże w dalszym ciągu towarzyszy temu
niska wiedza ekonomiczna. Aby zwiększyć wiedzę finansową i stosować ją w życiu codziennym, Polacy powinni ją zdobywać już na etapie kształcenia ustawicznego. To państwo powinno dołożyć więcej starań, by rozwijać edukację dzieci i młodzieży, co przełoży się na lepsze i bardziej odpowiedzialne zarządzanie przez nich swoimi finansami i da
oddźwięk w gospodarce państwa. Wydaje się oczywiste, iż wykreowane pojęcie „nowi
wykluczeni” jest trafne, potrzebne i wciąż na czasie. Statystyki pokazują, że grupa osób
objętych tym zjawiskiem wciąż się powiększa i wraz z rozwojem technologii, zbiorowość
ta może być znacznie liczniejsza. Usługi finansowe we współczesnym świecie są nieodzownym elementem rozwoju, dlatego ważne jest, aby wśród Polaków wzrosła wiedza na
temat finansów i racjonalnego zarządzania ryzykiem codzienności.
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Zasobność majątkowa gospodarstw domowych
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Household Wealth in Poland
Abstract: Are Poles rich or do they not have much? What is their wealth? Do demographic
and social factors affect possession? The paper is an analysis of the wealth of households by
using the index of their income. The macroeconomic situation, which had an impact on the
financial situation of households has been presented in the paper and their net assets have
been illustrated. Based on the data of the National Bank of Poland, tangible goods, financial
assets and liabilities of these households have been analyzed.
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Wstęp
Gospodarstwa domowe różnią się od siebie swoim majątkiem, w tym posiadanymi aktywami i zobowiązaniami. Wpływ na sytuację majątkową mają różne czynniki, powodujące
zwiększenie lub zmniejszenie danego majątku. Głównym celem artykułu jest przedstawienie przeciętnego majątku gospodarstw domowych w Polsce.
Każde gospodarstwo domowe dla sprawnego funkcjonowania powinno dysponować odpowiednim zasobem majątku. Ocenia prawidłowości działalności gospodarstwa
domowego wymaga zbadania jego wielkości, struktury oraz efektywności.
Zasobność majątkowa gospodarstw domowych w Polsce, czyli przeciętny (mierzony
medianą – wartością środkową pewnych liczb w danym zbiorze, nie jest to średnia arytmetyczna) majątek netto gospodarstwa domowego w 2016 roku wyniósł 264 tysiące
złotych. Majątek netto jest przedstawiany jako wszelkie aktywa, w tym rzeczowe i finansowe, pomniejszone o zobowiązania (pasywa). Na wysokość majątku gospodarstw
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domowych wpływają czynniki demograficzne, społeczne itp., a także między innymi
to, czy dana rodzina mieszka na obszarach wiejskich czy w miastach (gospodarstwa
małomiasteczkowe, średnio miejskie lub wielkomiejskie). Majątek ten będzie się także
inaczej kształtował w gospodarstwach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza
lub przy zatrudnieniu, dużą rolę odgrywa również wiek osoby referencyjnej oraz jej wykształcenie.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie majątku gospodarstw domowych w Polsce. W pracy przyjęto następującą hipotezę badawczą: wielkość dochodów jest istotnym
wskaźnikiem wielkości zasobności majątkowej gospodarstw domowych w Polsce. W realizacji celu artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono definicję gospodarstwa domowego oraz jego funkcje. Następnie przedstawiona została sytuacja makro-ekonomiczna,
mającą wpływ na sytuację majątkową gospodarstw domowych oraz zobrazowano majątek netto danych gospodarstw. W dalszej części artykułu zostały przedstawione aktywa
rzeczowe i finansowe oraz wszelkie zobowiązania. Zastosowaną metodą badawczą jest
analiza raportu z 2016 roku, sporządzonego przez Narodowy Bank Polski.

Gospodarstwa domowe – wprowadzenie
Gospodarstwa domowe są różnie definiowane w literaturze ekonomicznej. Należą do
jednych z podstawowych podmiotów ekonomicznych, składających się na gospodarkę narodową. Przy definiowaniu gospodarstwa domowego pojawia się często słowo
„rodzina”, jako najstarsza instytucja ekonomiczna świata [Bywalec 2012, s. 16]. Rodzina,
czyli grupa osób ze sobą spokrewniona (osoby niespokrewnione również mogą tworzyć
gospodarstwa domowe), wspólnie zarządza posiadanym majątkiem, aby zaspokoić potrzeby każdego członka tejże grupy. Stanisław Fornalczyk wyjaśnia, że „gospodarstwo
domowe stanowi dobrowolny związek ludzi wspólnie zamieszkujących i podejmujących
decyzje finansowe dotyczące sposobu darowania i wydawania zarobionych pieniędzy”
[Fornalczyk 2004, ss. 156–157].
W Polsce obowiązującym modelem rodziny nadal jest heteroseksualna para
małżeńska, posiadająca minimum jedno dziecko, która ze sobą mieszka i wspólnie
dzieli się posiadanymi zasobami. Istotnym czynnikiem wpływającym na budowę
rodziny są względy kulturowe oraz powiązane z nimi wyznania religijne [Cichowicz
2014, ss. 13–14]. Rodzina pełni różne funkcje: materialno-ekonomiczną, seksualną,
opiekuńczo zabezpieczającą, legislacyjno-kontrolną, socjalizacyjną, rekreacyjno
-towarzyską, emocjonalno-ekspresyjną, klasową, kulturową oraz prokreacyjną.
Funkcja prokreacyjna w dzisiejszych czasach nabrała prywatnego znaczenia i zależy
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wyłącznie od partnerów. W konsekwencji desakralizacji rodzicielstwa, dziecko zaczęło być traktowane jako inwestycja, która niekiedy „konkuruje” z dobrami konsumpcyjnymi. Gospodarstwa domowe często stają przed dylematem posiadania
lub nie drugiego bądź trzeciego dziecka z obawy o brak zasobów finansowych,
a więc brak możliwości zapewnienia dobrych warunków wychowawczych. Dziecko
traktowane jest jako potrzeba rodzicielska wiążąca się z pewnymi ograniczeniami,
chociażby w zakresie osiągania indywidualnych celów [Cichowicz 2014, s. 17].
Gospodarstwa domowe, pomimo nieograniczonych potrzeb, powinny dobrze zarządzać posiadanymi środkami finansowymi. Ograniczenia te mają wpływ na decyzje
podejmowane podczas pozyskiwanych dóbr i usług, jak również podczas oszczędzania
z myślą o przyszłości. Zarządzanie finansami gospodarstwa domowego należy rozumieć
jako wszystkie czynności członków gospodarstwa, mające na celu pozyskanie środków
pieniężnych oraz ich wydatkowanie adekwatne z założonymi celami.
W publikacjach naukowych wyróżnia się cztery podstawowe funkcje zarządzania,
są nimi:
·· planowanie,
·· organizowanie,
·· motywowanie,
·· kontrolowanie [Bywalec 2012, s. 159].
W literaturze przedmiotu wyodrębnione zostały dwie funkcje gospodarstw domowych. Pierwszą z nich jest funkcja wytwórczo-zaopatrzeniowa, czyli wszelkie działania
podjęte w celu zwiększenia majątku (np. budowa domu, wytwarzanie produktów do
spożycia, szycie, usługi medyczne, darowizny, dziedziczenia itp.) [Bywalec 2012, s. 18].
Drugą – funkcja gospodarstwa domowego, w tym przypadku mowa jest o wszystkich
czynnościach mających na celu zaspokojenie potrzeb członków gospodarstwa domowego za pomocą dóbr materialnych oraz usług.
Kolejnym ważnym aspektem jest klasyfikacja gospodarstw domowych według różnych kryteriów. Pierwszym z nich jest podział ze względu na liczbę osób, wchodzących
w skład gospodarstwa domowego:
·· gospodarstwa jednoosobowe,
·· gospodarstwa wieloosobowe (2-, 3-osobowe i więcej).
Kryterium ze względu na miejsce zamieszkania:
·· gospodarstwa wiejskie,
·· gospodarstwa miejskie – w tym przypadku literatura przedmiotu wyróżnia gospodarstwa wielkomiejskie, średnio miejskie oraz małomiasteczkowe.
Gospodarstwa domowe można również podzielić ze względu na kryterium pokoleniowe:
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·· gospodarstwa rodzinne jednopokoleniowe,
·· gospodarstwa rodzinne dwupokoleniowe,
·· gospodarstwa rodzinne trzy- i więcej pokoleniowe [Bywalec 2012, s. 20].

Majątek netto gospodarstw domowych
Majątek według Czesława Bywalca jest „podstawową, wyjściową kategorią konstrukcji
bilansu gospodarstwa domowego […]. Zdefiniowanie go jest bardzo ważne zarówno
z techniczno-ekonomicznego, jak i prawnego punktu widzenia. W tym pierwszym przypadku jest wyjaśniana jego fizyczna postać oraz wartość pieniężna. W przypadku drugim (aspekt prawny) chodzi przede wszystkim o określenie praw podmiotów, czyli osób
fizycznych i osób prawnych do posiadania majątku, jak również zasad i sposobów jego
nabywania, użytkowania oraz zbywania” [Bywalec 2012, s. 132].
Majątek służy do pozyskania celów w gospodarstwie domowym i przedstawia wartość danego gospodarstwa. Posiadając większe zasoby majątkowe, gospodarstwo domowe lepiej realizuje swoje cele.
Bilans gospodarstw domowych można przedstawić za pomocą schematu (zob. rys. 1).
Tabela 1. Schemat bilansu finansowego sektora gospodarstw domowych
w Badaniu Zasobności Gospodarstw Domowych (BZGD)
Bilans gospodarstwa domowego
AKTYWA
Aktywa rzeczowe
Główne miejsce zamieszkania
Inne nieruchomości
Pojazdy
Przedmioty wartościowe
Majątek z prowadzenia działalności gospodarczej
Aktywa finansowe
Depozyty
Fundusze inwestycyjne
Akcje
Obligacje
Należności
Dobrowolne programy emerytalne/ ubezpieczenia na życie
Inne aktywa finansowe

PASYWA
KREDYTY MIESZKANIOWE
Kredyty mieszkaniowe pod główne miejsce
zamieszkania
Kredyty mieszkaniowe pod inną nieruchomość
KRETYDY INNE NIŻ MIESZKANIOWE ORAZ POŻYCZKI
INNE ZOBOWIĄZANIA
MAJĄTEK NETTO: AKTYWA – PASYWA

Źródło: [NBP 2016, s. 8].

Wielkość oraz wartość majątku gospodarstw domowych ulega ciągłym modyfikacjom, stale się powiększa lub zmniejsza.
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Powiększenie takiego majątku powstaje wskutek:
·· wytworzenia składników majątkowych (np. budowę domu, uzyskanie dyplomu zawodowego lub świadectwa ukończenia szkoły, rejestrację patentu),
·· wzrostu płac i zysków z działalności gospodarczej członków gospodarstwa domowego oraz świadczeń społecznych,
·· zakupu składników majątku (np. domu lub mieszkania, mebli, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni szlachetnych, obligacji, akcji, jednostek funduszy powierniczych, wykupu koncesji),
·· uzyskania spadku lub darowizny składników majątkowych (np. ziemi, mieszkań,
mebli, trwałych artykułów gospodarstwa domowego, gotówki),
·· ulepszenia (modernizacji) składników majątkowych w wyniku przeróbek, rozbudowy, poszerzenia funkcjonalności itp., co zwiększa jego wartość użytkową,
·· zwiększenia wartości nominalnej składników majątkowych w wyniku zmian cen (inflacji lub deflacji) na danych rynkach (np. wzrost lub spadek rynkowej ceny mieszkań,
samochodów, mebli, dzieł sztuki, papierów wartościowych),
·· nabycia zobowiązań, głównie długoterminowych i zwrot należności (np. zaciągnięcie kredytu i/lub pożyczki, odzyskanie długu),
·· losowych wydarzeń (np. nagrody, wygrane na loteriach i grach losowych, znalezienie
wartościowej rzeczy) [Bywalec 2012, s. 180].
Na majątek netto wpływa wiele czynników społeczno-ekonomicznych oraz demograficznych. W literaturze przedmiotu można znaleźć czynniki, różnicujące wielkość, dynamikę
oraz strukturę dochodów, istotą jest także miejsce zamieszkania osób, tworzących gospodarstwo domowe. Na wysokość i szybkość zmian dochodów ma wpływ tempo rozwoju gospodarczego danego województwa, a przede wszystkim pozycja członków gospodarstwa
domowego na rynku pracy [Sikorski 2004, s. 153]. Najważniejszą cechą kształtującą dany
majątek jest wzrost dochodów przypadających na dane gospodarstwo – im dochód jest
większy, tym większy majątek netto. W gospodarstwach domowych na dochody rozporządzalne (suma wszelkich dochodów pomniejszona o podatki i składki) składają się:
·· dochody z pracy najemnej,
·· dochody z indywidualnego gospodarstwa rolnego,
·· dochody z pracy na własny rachunek, poza indywidualnym gospodarstwem rolnym
oraz dochody z wykonywania wolnego zawodu,
·· dochody z tytułu własności,
·· dochody z wynajmu nieruchomości,
·· dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
·· dochody ze świadczeń pozostałych,
·· dochody pozostałe [Bywalec 2012, s. 145].
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W 2016 r. zaobserwowano znaczący wzrost dochodu (jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy) w porównaniu z poprzednimi latami, a więc gospodarstwa domowe mogły
w pewnym stopniu zwiększyć swój majątek. W badanym okresie znacząco wzrosły aktywa finansowe w ujęciu realnym o ok. 18% [NBP 2016, s. 13]. Wzrosły również zobowiązania gospodarstw domowych przy stosunkowo niskich oprocentowaniach, gospodarstwa domowe chętniej korzystały z tej formy finansowania:
·· kredyty i pożyczki o ok. 13%,
·· kredyty konsumpcyjne o ok. 15%,
·· kredyty mieszkaniowe o ok. 13,5%.
Gospodarstwa domowe są podstawowym podmiotem ekonomicznym, który wpływa na gospodarkę narodową, tak jak przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, instytucje finansowe, administracja państwowa oraz samorządowa [Sikorski 2004, s. 145].
W 2016 roku produkt krajowy brutto wzrósł w ujęciu realnym o 6,8%, co wiązało się
z większym popytem na rynku pracy, skutkując zwiększeniem osób pracujących. W wyniku tego miesięczne wynagrodzenie znacznie wzrosło (zwiększył się dochód gospodarstw domowych).
Majątek netto (mierzony medianą) gospodarstw domowych w Polsce, wg raportu
NBP, wynosi 263,6 tys. zł. O kształtowaniu się tego majątku w dużej mierze decydują aktywa rzeczowe, czyli główne miejsce zamieszkania danego gospodarstwa domowego.
Finansowe aktywa mają niewielki udział w całości tego majątku. Zobowiązania w skład
których wchodzą różne zadłużenia gospodarstw domowych – zaciągnięte kredyty hipoteczne, konsumpcyjne, pożyczki itp. – stanowią stosunkowo niewielkie obciążenie
majątku, które wynosi 10 tys. zł.
Przeciętny (mediana) skład majątku netto gospodarstwa domowego to:
·· majątek netto – 263,6 tys. zł,
·· aktywa rzeczowe – 293,0 tys. zł,
·· główne miejsce zamieszkania (GMZ) – 265,4 tys. zł,
·· inna nieruchomość – 119,8 tys. zł,
·· majątek z prowadzenia działalności gospodarczej – 144,9 tys. zł,
·· aktywa finansowe – 15,3 tys. zł,
·· zadłużenie – 10,0 tys. zł.
Kolejnym istotnym czynnikiem, mającym wpływ na majątek gospodarstwa domowego, jest wykształcenie posiadane przez jego członków. W niektórych przypadkach gospodarstwo, w którym osoba posiada wyższe wykształcenie, majątek netto (341,4 tys. zł)
jest dwukrotnie wyższy od gospodarstwa, gdzie osoba pełniąca rolę jego głowy posiada
tylko wykształcenie co najmniej podstawowe (150,2 tys. zł) (zob. rys. 1).
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Rysunek 1. Majątek netto zależny od wykształcenia osoby referencyjnej

Źródło: [NBP 2016].

Wykształcenie, czyli zasoby wiedzy udokumentowane zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia szkół czy kursów, należy traktować jako czynnik zachowań gospodarstw domowych, ale może być także traktowany jako składnik majątku gospodarstwa
domowego. Składnik ten nabiera większego znaczenia, gdy wiedza, będąca kapitałem
intelektualnym (główny składnik kapitału ludzkiego), jest decydującym czynnikiem wytwórczym [Bywalec 2012, s. 187]. Osoby z wyższym wykształceniem przeważnie zajmują
wyższe stanowiska w pracy bądź wykonują wolny zawód, co sprzyja zwiększaniu się dochodu danej osoby.
Według danych statystycznych gospodarstwa bardziej majętne to takie, które prowadzą własną działalność gospodarczą (672,2 tys. zł), a mniej majętne gospodarstwa są
osób pracujących (255,8 tys. zł) czy też emerytów (211,8 tys. zł).
Kolejną cechą kształtującą majątek jest wiek głowy rodziny. Wraz z wiekiem rośnie
majątek (zaczynając od 143,9 tys. zł, do około 54 lat, gdy wynosi wtedy 355,1 tys. zł),
aby potem się zmniejszać. Majątek netto jest mniejszy dla gospodarstw najstarszych
(216,9 tys. zł). W gospodarstwach najstarszych ich członkowie zazwyczaj przestają być
aktywne zawodowo i utrzymują się ze świadczeń społecznych, w następstwie czego ich
dochody ulegają zmniejszeniu.
Czynnik demograficzny wyraźnie różnicuje wartość majątku, jaka przypada na gospodarstwo domowe. Gospodarstwa zamieszkałe na wsi dysponują znacznie większym
majątkiem (363,4 tys. zł) od gospodarstw miejskich (231,9 tys. zł). Różnica ta wynika zapewne z posiadania na obszarach wiejskich znacznej ilości nieruchomości oraz pojazdów
(w tym maszyn rolniczych). Miasta podzielono na mniejsze – do 200 tys. mieszkańców
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(231,9 tys. zł) oraz duże – powyżej 200 tysięcy mieszkańców (254,0 tys. zł) Główne miejsce zamieszkania jest podstawowym składnikiem majątku gospodarstw domowych.
Najmniej zamożni rzadko są w posiadaniu zamieszkałej przez nich nieruchomości (ok.
3%). Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw domowych rośnie
rola samodzielnej budowy nieruchomości, a spada rola kupna swojego miejsca zamieszkania. Część gospodarstw domowych wchodzi w posiadanie zamieszkiwanej nieruchomości poprzez spadek lub darowiznę (ok. 20% gospodarstw).
W 2016 roku zaobserwowano znaczny wzrost całkowitego majątku netto gospodarstw domowych. W tym czasie znacznie zwiększył się przyrost posiadania aktywów
finansowych przez gospodarstwa domowe (o ok. 94%), zauważono również wzrost zadłużenia (o ok. 23%). Pasywa występujące w gospodarstwach domowych stanowią, na
przykładzie przeciętnego gospodarstwa domowego, niewielkie odciążenie tego majątku – o ok. 10 tysięcy złotych. W następstwie tego udział aktywów rzeczowych w majątku
zmniejszył się o ok. 4%.

Aktywa rzeczowe i finansowe
Wyróżnia się dwie grypy aktywów gospodarstw domowych – aktywa rzeczowe i aktywa
finansowe. Aktywa rzeczowe stanowią większość posiadanych aktywów ogółem. Wraz
ze wzrostem dochodu, gospodarstwa domowe są w posiadaniu większej wartości aktywów rzeczowych, jak i finansowych. Składnikami aktywów rzeczowych są nieruchomości
stanowiące główne miejsce zamieszkania, przedmioty wartościowe, pojazdy, inne nieruchomości poza głównym miejscem zamieszkania oraz aktywa wynikające z prowadzonej
działalności gospodarczej. Bardziej majętne gospodarstwa domowe posiadają większy
odsetek innych nieruchomości w porównaniu do tych mniej zamożnych. W grupie najuboższej właścicielami głównego miejsca zamieszkania jest 3,4% osób. Pozostałe osoby
mieszkają w mieszkaniach, które są w posiadaniu banków. Paradoksalnie aktywa finansowe w najbiedniejszych gospodarstwach są dwukrotnie wyższe niż w pozostałych grupach majątkowych [Solarz 2019, s. 67].
W krajach europejskich, podobnie jak w Polsce, najbardziej rozpowszechnionymi aktywami rzeczowymi są nieruchomości stanowiące miejsce zamieszkania gospodarstw
domowych (79,3%) oraz pojazdy (65,8%), o posiadaniu których w znacznym stopniu decyduje wysokość dochodów.
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Tabela 2. Aktywa rzeczowe gospodarstw domowych w 2016 r. z podziałem na wiek
osoby referencyjnej
Aktywa rzeczowe
Ogółem
Wiek osoby
referencyjnej
16–34
35–44
45–54
55–64
65+

Główne
miejsce
zamieszkania

Inne
nieruchomości

Majątek
z prowadzenia
własnej
działalności
gospodarczej

Pozostałe

mediana (tys. zł)
224,0
364,0
377,5
307,8
226,7

268,9
299,8
305,7
265,7
216,7

148,0
150,0
102,2
125,3
75,2

112,2
149,2
146,8
147,8
135,4

12,0
16,3
15,0
13,6
7,0

Źródło: [NBP 2016].

Analizując tabelę 2, można zauważyć ogólny wzrost posiadanych aktywów rzeczowych do 54 roku życia osoby referencyjnej, a następnie ich stopniowe zmniejszanie się.
Inną sytuację można zaobserwować przy innych nieruchomościach, ponieważ ich wartość jest większa u osób młodych oraz osób w średnim wieku, do 44 roku życia. Znacząco
spada posiadanie aktywów rzeczowych u osób będących w wieku referencyjnym (65+,
będących na emeryturze), które wyrównuje się z poziomem najmłodszej grupy osób.
Rysunek 2. Działalność gospodarcza gospodarstw domowych wg liczby posiadanych
firm

Żródło: [NBP 2016]
Z powyższego rysunku wynika, że prawie 90% gospodarstw domowych prowadzących działalność gospodarczą posiada jedną firmę, zdecydowanie mniej gospodarstw
jest właścicielami dwóch lub trzech firm.
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Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się większą powszechnością posiadania głównego miejsca zamieszkania – jest to aż 79,3%, gdzie w strefie euro
odsetek ten wynosi 61,2%. Polacy też znacznie bardziej przywiązują się do miejsca zamieszkania.
Kolejną grupą aktywów są aktywa finansowe, wśród których depozyty stanowią
zdecydowanie największą część – 74,1%, a inwestycje w papiery wartościowe – 9,9%.
Gospodarstwa domowe posiadają również oszczędności na dobrowolnych kontach
emerytalnych oraz polisy ubezpieczeniowe.
Dobowolne oszczędzanie jest świadomą formą odkładania części środków finansowych, czyli rezygnacją z wydatkowania części dochodów na bieżącą konsumpcję. Jan
Solarz stwierdza, że „członkowie gospodarstw domowych muszą zdecydować, w jakiej
formie przechowywać dla siebie i dla przyszłych pokoleń nagromadzone bogactwo:
w formie środków niefinansowych czy finansowych. […] Ważnym elementem tego procesu jest wybór formy dostepu do środków finansowych oraz skala planowania finansowego oraz korzystania z usług finansowych” [Solarz 2012, s. 171]. W Polsce aż 65% gospodarstw domowych oszczędza, z czego 23% robi to reguralnie.
Bardziej zamożne gospodarstwa domowe posiadają więcej aktywów finansowych,
w szczególności biorą udział w inwestycjach o wyższym ryzyku, np. w fundusze inwestycyjne, akcje czy obligacje. Również w tym przypadku wykształcenie odgrywa ważna
rolę – w gospodarstwach z wyższym wykształceniem zaobserwowano większy udział
w aktywach finansowych, w tym funduszach o wysokim ryzyku. W porównaniu z latami
wcześniejszymi (2014 r.) odsetek gospodarstw domowych posiadających aktywa finansowe wzrósł o 1,9 punktu procentowego.
W Polsce powszechność posiadania aktywów finansowych, jako formy przechowywania majątku przez gospodarstwo domowe, jest znacznie niższa niż w innych krajach
europejskich, ponieważ usługi bankowe są mniej rozpowszechnione niż w Europie.
Należy zauważyć, że rodziny nie dążą do przezornościowego oszczędzania, jedynie
osoby z w wyższym wykształceniem podejmują pewne tego próby – takie gospodarstwa domowe zazwyczaj zamieszkują bogatsze części kraju [Solarz 2019, s. 136].

Zadłużenie
Zadłużenie to wszelkie zobowiązania (pasywa) bilansu gospodarstw domowych. Dług
może przybierać różne formy: zobowiązania pieniężnego, zobowiązania rzeczowego lub
zobowiązania mieszanego. Zadłużenia gospodarstw domowych to najczęściej dług pieniężny, czyli kredyt lub pożyczka. Przeznaczane są one na różne cele inwestycyjne bądź
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konsumpcyjne [Bywalec 2012, s. 210]. Powszechność obciążenia długiem gospodarstw
domowych w Polsce, w porównaniu do krajów europejskich, jest niska. W naszym kraju
zadłużonych gospodarstw domowych jest 40,5%, w tym 13,9% gospodarstw posiada kredyty hipoteczne, a 32,9% kredyty konsumpcyjne oraz pożyczki. Wykres 3 przedstawia skład
procentowy gospodarstw domowych z podziałem na zadłużonych tylko kredytem mieszkaniowym (7,6%), zadłużonych kredytem mieszkaniowym i kredytem innym niż mieszkaniowy (6,3%) oraz zadłużonych tylko kredytem innym niż mieszkaniowy (zob. rys. 3).
Rysunek 3. Odsetek zadłużonych gospodarstw domowych

Źródło: [NBP 2016].

Mediana wartości zadłużenia wynosi 10 tys. zł.
Analogicznie do czynników podawanych wcześniej w artykule, relatywnie mniejsze
prawdopodobieństwo posiadania jakiegokolwiek zadłużenia dotyczy mniejszych gospodarstw domowych, osiągających niskie dochody lub takich, gdzie głowa gospodarstwa posiada co najwyżej podstawowe wykształcenie lub jest starsza. W tym przypadku
mniejsce zamieszkania nie ma wpływu na zadłużenie gospodarstw domowych (gospodarstwa wiejskie, gospodarwstwa miejskie), w obydwu przekrojach odsetek zadłużonych znajduje się w przedziale 35–45% badanej grupy.
Majatek netto nie ma wpływu na zadłużanie się gospodarstw domowych, odsetek
zadłużonych jest stały we wszystkich grupach majątkowych. Natomiast analizując dochód netto, zauważalny jest wzrost zadłużenia wraz ze wzrostem dochodu gospodarstwa domowego. Poziom ten jest wyraźnie niższy dla mniej zarabiających i wyższy dla
lepiej zarabiających.
W 2016 roku zaobserwowano wzrost zobowiązań w porównaniu z rokiem 2014.
Wzrost ten dotyczy zarówno kredytów hipotecznych, konsumpyjnych, pożyczek, jak
i innych form zadłużenia.
35

Kinga Maciejak

Prawdopodobieństwo posiadania kredytu hipotecznego wzrasta wraz ze wzrostem
dochodu oraz posiadaniem wyższego wykształcenia. Wiekszość kredytów mieszkaniowych jest zaciągnięta przez gospodarstwa o dochodach powyżej przeciętnej, o wieku osoby referencyjnej do 44 lat lub osoby posiadające dzieci. Coraz większy wzrost zobowiązań
zaobserwowano u gospodarstw młodych z wyższym wykształceniem oraz zarabiających
najwięcej, ponieważ takie gospodarstwa najczęściej zadłużają się kredytem hipotecznym.
Wartość całego długu z tytułu kredytów hipotecznych wzrosła w 2016 roku o ok.
26% w porównaniu z rokiem 2014 . Gospodarstwa domowe w Polsce, w porównaniu do
krajów strefy euro, zadłużają się niemal dwukrotnie rzadziej, a wartość spałcanego kapitału jest dwukrotnie niższa przy tego typu kredytach. Według mediany w Polsce jest to
26,4 tys. euro wobec 77,6 tys. euro w pozostałych krajach europejskich.
Pozostała część kredytów i pożyczek jest większa od kredytów mieszkaniowych,
m.in. dlatego, że ich wartość jest relatywnie niższa oraz posiadają zdecydowanie krótszy
termin zapadalności. Dostępne są więc dla szerszej grupy konsumentów.
W przypadku posiadania kredytów innych niż mieszkaniowe, odsetek gospodarstw
domowych w Polsce w 2016 r. był na poziomie 32,9%, a więc nieco wyższy niż w krajach
strefy euro (28,2%). Mediana wartości tych kredytów w Polsce prezentuje się na niższym
poziomie, ok. 0,7 tys. euro, w porównaniu z zadłużonymi krajami ze strefy euro, gdzie
wartość ta wynosi 5 tys. euro.
Analogicznie do kredytów mieszkaniowych nie zauważono w przypadku pozostałych kredytów wyraźnej relacji między skłonnością do zaciągania kredytów, a poziomem majątku gospodarstwa domowego.

Zasoby majątkowe a dzietność czy pandemia
Nieco za wcześnie mierzyć skutki trwającej pandemii, ale już można zauważyć, że ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki mają i będą mieć coraz większe konsekwencje
dla gospodarstw domowych. Brak pracy, ograniczenie wynagrodzeń i wzrost cen będą
powodowały ograniczenie konsumpcji, a także inwestycji w dobra majątkowe. Pytania,
które już teraz są zadawane w gospodarstwach to jak spłacić kredyt, gdy nie ma się pracy
i oszczędności czy jak wyżyć z jednej pensji skoro wszystko drożeje. Obecnie nie widać
dużych oznak kryzysu, ale wiele przedsiębiorstw (małych i dużych) już planuje ograniczenie liczby pracowników, punktów sprzedaży czy nawet likwidację działalności. Spowoduje to znaczny wzrost bezrobocia i z rynku pracownika stworzy się rynek pracodawcy.
Brak wynagrodzeń będzie miał istotny wpływ na finanse gospodarstw domowych. Czy
gospodarstwa domowe będą wyzbywały się majątku? Dziś jeszcze trudno opowiedzieć
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na to pytanie, ale może powtórzyć się sytuacja z USA z 2007 roku, gdzie z powodu braku spłat kredytów gospodarstwa domowe traciły swoje miejsca zamieszkania. Trudno też
powiedzieć jak będzie wyglądała w Polsce sprawa spłaty kredytów hipotecznych przy
wcześniejszym dużym popycie na nie. Z pewnością zgromadzone oszczędności zostaną
wykorzystane w przypadku problemów ze stabilnością finansową, pytanie, czy wystarczą.
Poczucie niestabliności i trudności materialne będą wpływały na zasobność majątkową i mogą przełożyć się na poziom dzietności, choć ostatnie badania wskazują, że
poziom zasobności nie decyduje o liczbie posiadanych dzieci. Poziom życia najbogatszych Polaków jest wysoki, ale nie mają oni dużej liczby dzieci. Współcześnie kobiety
chcą mieć przedewszystkim odpowiedni status zawodowy i wyjść z roli matki-Polki, a do
posiadania dzieci nie zachęcą je dodatkowe świadczenia. Duże wymagania zwiazane
z praca zawodową stawiane przed kobietami powodują, że decyzja o posiadaniu dzieci
jest odraczana, zwłaszcza przy drugim i następnym dziecku. Ma to także swój przejaw
w zmianach w cyklu życia jednostki.
Przejmowanie wzorca życia z krajów zachodu także przyczynia się do posiadania
mniejszej liczby dzieci. Rodzina z czwórką, piatką i większą liczbą dzieci jest obecnie
rzadkością. Popularny jest model rodziny, niekoniecznie w legalnym związku, z jednym
lub dwójką dzieci.
W przypadku kryzysu związanego z epidemią i, być może, przy braku pomocy
państwa, gospodarstwa domowe o niskiej dochodowości będą ograniczały dzietność
z uwagi na brak dochodów, problemy mieszkaniowe itp., a te o wysokiej dochodowości nie będą decydowały się na następne dzieci z czystego wyrachowania i wygody.
Pieniądze nie są sposobem na wzrost dzietności, gdyż kobiety po urodzeniu dziecka raczej wolą wrócić do pracy niż zostać w domu. Coraz częściej też odraczają w czasie posiadanie dzieci, o czym świadczy systematyczny wzrost przeciętnego wieku kobiety decydującej się na potomstwo, co stanowi przeszkodę w posiadaniu dużej liczby
dzieci. Obawa przed utratą pracy, wysokie koszty opiekunek lub brak w okolicy przedszkoli i chyba nadal brak szeroko rozumianego partnerstwa płci decyduje o ograniczeniu posiadania potomstwa. To ostatnie coraz bardziej się zmienia, gdyż ojcowie
zaczynają przejmować więcej obowiązków związanych z wychowaniem dzieci.

Podsumowanie
Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych, które zostało sporządzone przez NBP,
przedstawia szczegółowe dane o majątku oraz zadłużeniach, jakie posiadają gospodarstwa domowe w Polsce. Należy zauważyć, że najistotniejszym elementem, składającym
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się na wielkość majątku gospodarstwa domowego, jest wielkość dochodu. Na jego wielkość zaś wpływa wiele istotnych czynników.
Wartość majątku zależna jest od wieku osoby referencyjnej, wykształcenia, miejsca
zamieszkania, posiadania rodziny (dzieci), tego, jaki jest status osoby na rynku pracy, czy
prowadzona jest działalność gospodarcza oraz czy gospodarstwo domowe posiada kredyty. W skład majątku netto wchodzą aktywa, pomniejszone o zobowiązania (pasywa).
Z przeprowadzonych analiz wynika, że majątek gospodarstwa domowego w Polsce
w 2016 roku wynosił średnio 264 tys. złotych. Zobowiązania natomiast posiada 40,5% gospodarstw domowych, a przeciętne zadłużenie jest niewielkie (10 tys. zł). Ważnym elementem
jest również racjonalne zarządzanie finansami gospodarstwa domowego, tak aby zapewnić
jego członkom poczucie bezpieczeństwa bez konieczności nadmiernego zadłużania się.
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Sytuacja finansowa młodych Polaków na rynku pracy
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Abstract: The paper presents the real situation of young people on the Polish labour market in a financial aspect. It is also an attempt to answer the question of whether factors such
as age or education affect their salary. It is a research study that analyzes the formation of
earnings of young Poles depending on factors such as the size of the city, their position, age
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Wstęp
Sytuacja finansowa młodych Polaków na rynku pracy zmienia się dynamicznie i zależy od
przedziału czasowego i różnych czynników makroekonomicznych. Raz jest to rynek pracodawcy (brak popytu na pracowników), a raz rynek pracownika (wzrost popytu na pracowników). Wiąże się z tym osiągane wynagrodzenie, gdyż przy braku pracobiorców na rynku,
pracodawca skłonny jest zaoferować wyższe wynagrodzenie za pożądanego specjalistę.
Czy młodzi pracownicy mają możliwość osiągania wysokich wynagrodzeń, czy jest to zarezerwowane tylko dla bardziej doświadczonych, dojrzałych wiekiem pracowników?
Patrząc na zachodzące w ostatnich latach zmiany na rynku pracy, autorzy niniejszego artykułu podjęli się sprawdzenia, jak kształtuje się sytuacja finansowa osób młodych
na rynku pracy. Czy mają one rację, twierdząc, że oferowane im zarobki są znacząco
niskie w stosunku do stawianych im wymagań na danym stanowisku, a także, że coraz
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trudniej znaleźć im zatrudnienie? A może jest tak, jak twierdzi inna grupa młodych ludzi, że proponowane przez pracodawców wynagrodzenie na polskim rynku pracy jest
adekwatne do ich oczekiwań? Oczywiście, według wielu naukowców, praktyków życia
gospodarczego, wysokość pensji jest często zależna od różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, ale wiek i doświadczenie odgrywają znaczną rolę w określaniu
oferowanego wynagrodzenia.
Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistej sytuacji młodych ludzi na polskim
rynku pracy w aspekcie finansowym. To także próba odpowiedzi na pytanie, czy wspomniane czynniki, takie jak wiek i wykształcenie, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia. W artykule opisano i opracowano wyniki wywiadów przeprowadzonych wśród osób
w wieku 19–26 lat. Jest to studium badawcze, dokonujące analizy kształtowania się zarobków młodych Polaków w zależności od takich czynników, jak: wielkość miasta, stanowisko, wiek czy wykształcenie. Zebrane wyniki zostały porównane do przeciętnych
zarobków młodych ludzi w innych wybranych krajach Unii Europejskiej.

Wynagrodzenie za pracę – wprowadzenie do badań
Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca staje przed koniecznością zatrudniania pracowników, czyli pozyskania kapitału ludzkiego. Wiąże się to z obowiązkiem
odpowiedniego wynagradzania osób zatrudnionych z tytułu świadczenia pracy na rzecz
jego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z artykułem 78 par. 1 Kodeksu pracy, pracodawca powinien tak ustalić wynagrodzenie za pracę, aby odpowiadało ono rodzajowi świadczonej pracy, kwalifikacjom niezbędnym do jej świadczenia, a także uwzględniało jej jakość i wielkość. Stosunek pracy to świadczenie dwustronne, zgodnie z którym pracodawca daje możliwość
pracy i ją wynagradza, a pracownik świadczy usługę pracy.
Z kolei art. 22 Kodeksu pracy mówi o tym, że wynagrodzenie jest elementem umowy
o pracę. Nawiązując dany stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do: „wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” [Dz. U. z 2018 r., poz. 108].
Zarówno dla teoretyków zarządzania, jak i praktyków (pracodawców) wynagrodzenie jest zbiorem finansowych oraz niefinansowych gratyfikacji przekazywanych pracownikom. Jest ono ekwiwalentem za wykonywanie pracy [Jacukowicz 1997, s. 9]. W każdej
jednostce powinien być odpowiedni system wynagradzania. Z reguły składają się na
niego następujące składniki:
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·· „dobór składników i form wynagradzania,
·· opracowanie zasad ustalania wysokości i struktury wynagrodzeń,
·· przygotowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych w naliczaniu, wypłacaniu i monitorowaniu wynagrodzeń,
·· podział kompetencji pomiędzy pracowników, którzy realizują te zadania” [Zając
2007, s. 149].
W efektywnym systemie wynagrodzeń, strategia wiąże się z kulturą organizacyjną,
dokonując motywowania i kierowania pracowników do takich zachowań czy postaw,
których oczekuje pracodawca. Budując system wynagradzania, pracodawca powinien
przestrzegać następujących zasad:
·· wynagradzania za wyniki i zaangażowanie,
·· różnicowania wynagrodzeń w zależności od stanowiska pracy, preferencji danych
pracowników,
·· ciągłości i systematyczności,
·· motywowania pozytywnego środkami finansowymi w formie nagród za efekty pracy,
·· klarownych kryteriów oceny pracy, przejrzystej struktury wewnętrznej,
·· wypłacania wynagrodzenia w krótkim okresie po wykonaniu zadania,
·· w miarę wysokiego udziału wynagrodzenia uzależnionego (wynagrodzenie zmienne) od spełnienia odpowiednich kryteriów [Sułkowski 2001, s. 72].
Schemat struktury systemu wynagradzania przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Struktura systemu wynagradzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Zając 2007, s. 150].
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Analizując powyższe, zasadnym jest podjęcie badań w zakresie sprawdzenia sytuacji
młodych osób na polskim rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do ich wynagradzania.
Czy w rzeczywistości potwierdza się teza, że młodzi pracownicy nie są odpowiednio
wynagradzani z uwagi na wiek i brak doświadczenia?

Rozkład zajmowanych stanowisk ze względu na wiek
Grupa objęta badaniem to zbiorowość 140 osób pracujących lub szukających pracy w regionie województwa mazowieckiego z różnych branż, w wieku 19–26 lat.
Pierwszą kwestią poddaną badaniu było pytanie, jakiego rodzaju stanowiska zajmują badane osoby. Jest to interesująca kwestia, która po części pokazuje, w jaki sposób
układa się ścieżka zawodowa młodych osób i jakie szanse zawodowe mają na polskim
rynku pracy. Poniżej została umieszczona tabela z rozkładem wyników badania pod
względem wieku i rodzaju posiadanego stanowiska.
Tabela 1. Rozkład zajmowanego stanowiska ze względu na wiek
Rodzaj obecnego stanowiska
Asystent

Przedziały wiekowe osób biorących udział w badaniu
19–21 lat
21–22 lata
22–24 lata
24–26 lat
2,19%

4,38%

9,49%

5,11%

Bezrobotny

0,00%

1,46%

0,00%

1,46%

Dorywcze zatrudnienie

4,38%

5,11%

6,57%

1,46%

Ekspert

0,00%

0,00%

0,73%

0,73%

Inne

0,00%

0,73%

2,19%

0,73%

Kierownik

0,73%

1,46%

0,73%

1,46%

Praktykant

0,00%

0,73%

2,19%

1,46%

Specjalista

2,92%

8,03%

12,41%

10,95%

Sprzedawca

0,73%

0,73%

0,00%

2,19%

Stażysta

0,00%

1,46%

3,65%

1,46%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Gdy poddamy tabelę analizie pod względem wieku, okazuje się, że osoby w przedziale wiekowym 19–21 lat pracują dorywczo, m.in. w kawiarniach, sklepach czy roznosząc
ulotki. Są to stanowiska, na których nie jest wymagane duże doświadczenie i umiejętności, a dla młodych ludzi jest to stawianie pierwszych kroków na rynku pracy i możliwość
poznania zasad obowiązujących w pracy, obowiązków i praw pracowniczych. Niewiele
mniej osób z tego przedziału wiekowego zajmuje stanowiska specjalistyczne (około 3%)
lub jest zatrudnianych jest jako asystenci (ponad 2%).
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Kolejną grupą są osoby w wieku 21–22 lata. W tym przypadku wyniki badania rozkładają się różnorodnie ze względu na stanowisko, jednak najwięcej z respondentów
(ponad 8%) zajmuje stanowiska specjalistyczne, na których otrzymują już samodzielne
i odpowiedzialne zadania. Równie liczna grupa osób pracuje dorywczo oraz na stanowiskach asystenckich. Posiadanie pracy dorywczej tym przedziale wiekowym jest zrozumiałe, ponieważ większość badanych nadal studiuje, najczęściej w trybie dziennym.
Nie zawsze zatem mają możliwość podejmowania pełnoetatowej pracy, dlatego dorywcze zatrudnienie jest najbardziej dogodną opcją pogodzenia studiów i zdobywania doświadczenia zawodowego.
W przypadku respondentów w wieku 22–24 lata widać, że aż ponad 12% z nich zajmuje stanowiska specjalistyczne. Osoby w tym przedziale wiekowym najczęściej kończą
już studia pierwszego stopnia, co pozwala im podjąć pracę w większym wymiarze czasu
pracy. Ostatnie lata studiów pierwszego stopnia można przyjąć za moment, w którym
większość ludzi decyduje się na podjęcie konkretnych działań dotyczących przyszłości
zawodowej. Osoby te mają już pewną wiedzę i doświadczenie, które sprawiają, że czują
się nieco bardziej przygotowanie do podjęcia poważniejszych zadań na bardziej odpowiedzialnych stanowiskach. Z drugiej strony nie wszyscy z tej grupy wiekowej mają predyspozycje do podjęcia zatrudnienia na samodzielnym stanowisku, co tłumaczy wysoki
procent (9%) osób zatrudnionych na stanowiskach asystenckich. Zazwyczaj stanowiska
te charakteryzują się zadaniami zespołowymi, co pozwala na uczenie się od bardziej doświadczonych pracowników oraz poznanie danego środowiska pracy.
Ostatnią grupą są osoby w wieku 24–26 lat, w której, podobnie jak w powyższych
dwóch przypadkach, większość osób zajmuje stanowiska specjalistyczne (około 11%).
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w tym wieku badani najczęściej kończą już studia
i bardziej zajmują się pracą niż nauką.
Podsumowując, można zauważyć, że wiek ma znaczny wpływ na rodzaj zajmowanego stanowiska, co jest kwestią naturalną, ponieważ znaczna część osób z przedziału wiekowego 19–21 lat nie ma jeszcze wystarczającego doświadczenia zawodowego
i wiedzy, aby móc pracować na samodzielnych, specjalistycznych stanowiskach, natomiast osoby powyżej 21 roku życia są powoli w stanie podejmować się pracy na poważniejszych stanowiskach.

Wykształcenie a zajmowane stanowisko
Kolejną kwestią, niezbędną w badaniu postawionej tezy, jest pytanie, czy wykształcenie
nadal ma wpływ na zajmowane stanowiska. W tabeli 2 przedstawiono wyniki badania
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posiadanego wykształcenia w kontekście zajmowanego stanowiska przez osoby w przedziale wiekowym 19–26 lat.
Tabela 2. Wykształcenie a zajmowane stanowisko

Rodzaj obecnego stanowiska

Wykształcenie
Podstawowe

Średnie

Nadal studiuję

Wyższe

Magisterskie

Asystent

0,00%

5,11%

9,49%

5,84%

0,73%

Bezrobotny

0,00%

0,73%

2,19%

0,00%

0,00%

Dorywcze
zatrudnienie

0,73%

5,11%

7,30%

4,38%

0,00%

Ekspert

0,00%

0,00%

0,73%

0,73%

0,00%

Inne

0,00%

1,46%

0,73%

1,46%

0,00%

Kierownik

0,00%

1,46%

2,19%

0,73%

0,00%

Praktykant

0,00%

0,00%

2,19%

0,73%

1,46%

Specjalista

0,00%

10,22%

11,68%

10,22%

2,19%

Sprzedawca

0,00%

1,46%

0,73%

0,00%

1,46%

Stażysta

0,00%

0,00%

3,65%

0,73%

2,19%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Jak widać wyniki są różnorodne – najwięcej osób z wykształceniem średnim posiada
pracę jako specjalista, tak samo, jak w przypadku osób studiujących lub posiadających
wyższe wykształcenie. Do tego najwięcej osób pracujących dorywczo lub na stanowiskach asystenckich nadal studiuje, co ponownie może potwierdzać założenie, że jest to
spowodowane tym, że tego typu zatrudnienie pozwala połączyć studia z pracą.
Można również dostrzec mały procent osób pracujących na stanowiskach eksperckich czy kierowniczych (3%). Pokazuje to, że młode osoby nie mogą bez doświadczenia
i odpowiedniej wiedzy zajmować stanowiska wysokiego szczebla i jest to zrozumiałe,
biorąc pod uwagę umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na tego
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typu stanowiskach. Z powyższych rozważań wynika, że poziom wykształcenia ma pewien wpływ na zajmowane stanowisko – młodzi bardziej mogą liczyć na prace asystenckie, dorywcze lub specjalistyczne niż na stanowiska wyższego szczebla.

Stosunek wieku do wynagrodzenia
Bardzo ważną kwestią w niniejszym badaniu jest wielkość wynagrodzenia w kontekście
wieku. Na początku analizy uzyskanych wyników badań porównane zostały dwie zmienne – wiek osób z próby badawczej i ich wynagrodzenie. Przedstawiono je w tabeli 3.
Tabela 3. Wysokość wynagrodzenia netto a wiek respondentów

Przedziały wynagrodzeń

Przedziały wiekowe osób biorących udział w badaniu
19–20

21–22

22–24

24–26

Mniej niż 1600 zł

1,46%

3,65%

4,38%

1,46%

1600–2000 zł

1,46%

5,84%

5,84%

0,73%

2000–2500 zł

1,46%

3,65%

6,57%

3,65%

2500–3000 zł

2,19%

5,11%

8,76%

6,57%

Więcej niż 3000 zł

4,38%

5,84%

12,41%

14,60%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Analizując powyższą tabelę, można zauważyć, że wyniki są zróżnicowane. W wynika
z nich jednak, że osoby, u których wynagrodzenie wynosi więcej niż 3000 zł netto są grupą
najliczniejszą wśród grupy badanej, ale są to osoby o wieku z powyżej 24 lat. Natomiast
najmniej liczną grupą są osoby, których wynagrodzenie wynosi mniej niż 1600 zł netto.
Warto wziąć pod uwagę, że wpływ na wysokość zarobków w danym przedziale wiekowym (19–26 lat) może mieć niedawno wprowadzone zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia. Zaczęło ono obowiązywać od 1 sierpnia 2019 roku i mogą
z niego korzystać osoby, których zarobki miesięcznie nie przekraczają średnio 7,1 tys. zł
brutto oraz które w roku zarobiły maksymalnie 85 528 zł.
Przyglądając się głębiej strukturze danych grup, widać, że w grupie osób najmniej
zarabiających (mniej niż 1600 zł) osoby w najwyższym przedziale wiekowym stanowią
najmniejszy odsetek tej grupy. Największy odsetek w tej grupie stanowią osoby od
22 do 24 lat. Z kolei biorąc pod uwagę strukturę osób najwięcej zarabiających (więcej
niż 3000 zł), najmniejszy odsetek stanowią osoby w najniższym przedziale wiekowym,
a najwyższy odsetek osoby w najwyższym przedziale wiekowym.
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Lokalizacja miejsca zatrudnienia a wielkość zarobków
Innym czynnikiem mającym wpływ na osiągane zarobki może też być wielkość miejscowości, w której znajduje się miejsce pracy. Biorąc to pod uwagę, dokonano zróżnicowania pod względem liczby mieszkańców na danym obszarze, na którym pracują ankietowani w kontekście wielkości wynagrodzenia (wykres 1).
Wykres 1. Zróżnicowanie zarobków ze względu na wielkość lokalizacji miejsca pracy

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Większość osób z grupy badawczej, czyli aż 63%, pracuje w miejscowościach, które liczą sobie powyżej 500 tys. mieszkańców. Właśnie w nich większość respondentów,
około 25%, zarabia więcej niż 3000 zł netto. Najmniej osób z grupy badawczej, około 7%,
pracuje w miejscowościach liczących poniżej 10 tys. mieszkańców. Można zauważyć, że
w strukturze tych zarobków żaden z respondentów nie zarabia poniżej 2000 zł netto.
Przyglądając się dokładniej innym grupom miejscowości, w których pracują respondenci (około 30%) widać, że struktura wysokości zarobków nie jest bardzo zróżnicowana, a wręcz utrzymuje się na podobnym poziomie.
Analizując te dane, można potwierdzić, że większość młodych pracuje w większych
miejscowościach, co przekłada się na wyższe zarobki. Wiąże się to z tym, że w duże miasta oferują więcej możliwości zatrudnienia. Jednym z czynników może być także m.in.
to, że międzynarodowe organizacje otwierają w nich swoje filie, a przy tym starają się
dostosować zarobki w Polsce do zarobków pracowników w swoich zagranicznych oddziałach. Respondenci pracujący w mniejszych miejscowościach zazwyczaj pracują
w podmiotach o zasięgu lokalnym. Najczęściej są to firmy prywatne lub rodzinne, czyli mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy. W takich przedsiębiorstwach pracownicy nie
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mają tak wielu możliwości rozwoju oraz osiągania wysokich wynagrodzeń, jak pracownicy większych organizacji.

Wpływ wykształcenia na osiągane wynagrodzenie
Kolejnym ważnym czynnikiem mogącym wpływać na wysokość wynagrodzenia młodych osób może być ich wykształcenie. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby tego
artykułu poziom wykształcenia został przedstawiony na wykresie 2.
Wykres 2. Struktura wykształcenia wśród respondentów

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W badaniu ponad 40% respondentów to osoby nadal studiujące, a nieco ponad 25%
to osoby z wykształceniem średnim. Wykształcenie wyższe miało około 25% natomiast
znacznie mniejsza część respondentów była po studiach magisterskich – około 10%.
W tabeli 4 przedstawiono, jak poziom wykształcenia przekłada się na osiągane zarobki młodych osób.
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Tabela 4. Struktura wynagrodzenia a poziomu wykształcenia

Wykształcenie

Przedziały wynagrodzeń
Mniej niż
1600 zł

1600–2000 zł

2000–2500 zł

2500–3000 zł

Więcej niż
3000 zł

Podstawowe

0,00%

0,00%

0,73%

0,00%

0,00%

Średnie

2,19%

4,38%

4,38%

5,84%

8,76%

Nadal
studiuję

7,30%

5,11%

4,38%

11,68%

12,41%

Wyższe

1,46%

3,65%

3,65%

3,65%

12,41%

Magisterskie

0,00%

0,73%

2,19%

1,46%

3,65%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Najwięcej respondentów zarabia więcej niż 3000 zł i są to osoby, które nadal studiują
lub mają wykształcenie wyższe (12%). W zakresie wynagrodzeń ponad 3000 zł równie
liczną grupą są osoby z wykształceniem średnim, bo aż około 9%.
Wyniki te potwierdzają, że poziom wykształcenia przekłada się na wysokość osiąganych zarobków. Każdy z respondentów wiekowo zaliczał się do wspomnianej ulgi
podatkowej, jednak większość osób w grupie osiągającej najwyższe zarobki to osoby
studiujące lub posiadające wyższe wykształcenie.

Rodzaje zajmowanych stanowisk a struktura
wynagrodzenia
Na rynku pracy wiek może stanowić barierę przy zajmowaniu wyższych stanowisk. Jest
to spowodowane brakiem wystarczającego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy
przez młode osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy. Pracodawcy wymagają od
pracowników wyższych szczebli kilkuletniego doświadczenia, jednak to nie znaczy, że
osoby młode nie mają szans na wyższe, specjalistyczne stanowiska.
Badanie pozwoliło wyłonić dziesięć stanowisk, jakie zajmują respondenci w przedziale wiekowym 19–26 lat przy uwzględnieniu ich wynagrodzenia.
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Wykres 3. Zróżnicowanie zarobków ze względu na zajmowane stanowisko

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Najwyższe wynagrodzenia osiągają osoby na stanowiskach kierowniczych, a ponad
83% respondentów zarabia na nich ponad 3000 zł. Równie korzystnie wygląda grupa
specjalistów, w której aż około 60% badanych osiąga najwyższe wynagrodzenie, a zaraz
za nimi asystenci, wśród których około 40% uzyskuje ponad 3000 zł. Natomiast najmniej
zarabiają osoby, które pracują dorywczo. Wśród tej grupy aż około 40% zarabia mniej niż
1600 zł, a ponad 30% w przedziale od 1600 do 2000 zł.
Interesujące, że osoby bezrobotne wykazały, że uzyskują dochód w wysokości mniej
niż 1600 zł oraz ponad 3000 zł. Są to głównie środki, które posiadają stale od rodziny.
Z powyższego wynika, że czynnikiem mającym wpływ na wysokość wynagrodzenia
jest również zajmowane stanowisko – im wyższe, tym wyższe zarobki. Wynika to najczęściej z jego odpowiedzialności oraz liczby i charakteru obowiązków.

Porównanie wyników badania pod względem
wynagrodzenia do średniego wynagrodzenia w Polsce
W dalszym badaniu należy określić, jak wyniki badania pod względem wysokości osiąganych zarobków przez młode osoby odnoszą się do średniego wynagrodzenia w Polsce.
To wskaże, jak kształtuje się sytuacja finansowa osób w przedziale wiekowym 19–26 lat.
W tym celu zostały ustalone pewne ramy – im więcej osób zarabiających poniżej 3000 zł
brutto, tym bardziej wskazuje to na sytuację niekorzystną. Bardziej pozytywna sytuacja
jest w przypadku większej liczby osób zarabiających powyżej 3000 zł brutto. Na poniższym wykresie zostały przedstawione wyniki badania.
49

Szymon Jankowski, Paulina Mańka

Wykres 4. Liczba osób osiągających zarobki większe lub mniejsze niż 3000 zł brutto

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

63% badanych zarabia mniej niż 3000 zł brutto, natomiast więcej niż 3000 zł brutto zarabia 37% badanych. Pokazuje to, że w przypadku respondentów ich sytuacja
pod względem zarobków kształtuje się niezbyt korzystnie, zwłaszcza biorąc pod
uwagę niedawno wprowadzone zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do
26 roku życia.
Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnie wynagrodzenie
w Polsce wynosi dokładnie 5282,80 zł brutto [https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagro-dzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-styczniu-2020-roku,3,98.html].
W porównaniu do opisanych wcześniej wyników badania można stwierdzić, że zarobki
młodych znacząco odbiegają od średnich zarobków w Polsce. Biorąc pod uwagę obecne
koszty życia w naszym kraju, wynagrodzenie poniżej 3000 zł brutto nie zapewnia odpowiednich warunków do utrzymania się, a także na stawianie bezpiecznych i stabilnych
finansowo kroków w dorosłe życie. Kolejne badania Głównego Urzędu Statystycznego
pokazują, że średni koszt dóbr konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych wynosi
897 zł (ogólnie w Polsce, bez rozróżnienia na miasta i wsie) na jedną osobę [https://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/
warunki-zycia -rodzin-w-polsce,13,1.html]. Koszty te nie uwzględniają kosztów mieszkania i innych opłat, tj. prąd czy gaz.
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Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób młodych
od ich rodziny
Mając już obraz sytuacji finansowej młodych na polskim rynku pracy pod względem
osiąganego wynagrodzenia, trzeba także wziąć pod uwagę wpływy finansowe z innych
źródeł, tj. wsparcie finansowe od rodziny. Często młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki
na rynku pracy, jak i w dorosłym życiu mogą liczyć na pomoc rodziny w postaci bezpośrednio gotówkowej czy aportowej. Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące stopnia wsparcia od rodziny.
Wykres 5. Stopień wsparcia finansowego młodych od rodziny

Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań.

Wyniki są zróżnicowane, dlatego warto opisać każdy z nich. Najbardziej liczną grupą
są osoby otrzymujące wsparcie w sytuacji, kiedy zdecydowanie brakuje im pieniędzy.
Są to sytuacje kryzysowe i nieprzewidziane, na które mają zazwyczaj wpływ różnego
rodzaju czynniki zewnętrzne. Te dane mogą świadczyć o tym, że deklarowane przez
respondentów wynagrodzenie często okazuje się niewystarczające. Najczęściej pomoc
rodziny występuje w formie gotówki, ale można także do niej zaliczyć zakup żywności,
artykułów codziennego użytku czy ubrań.
Kolejną grupą są osoby, które nie otrzymują żadnego wsparcia. W większości przypadków jest to spowodowane brakiem możliwości zapewnienia takiej pomocy przez
rodzinę respondentów lub chęci do całkowicie samodzielnego utrzymywania się przez
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badanych. W takim przypadku młode osoby korzystają z takich środków, jak: kredyty
studenckie, karty kredytowe, czasem pożyczki. Nie jest to jednak dobrym pomysłem,
ponieważ niesie to ze sobą ryzyko nadmiernego zadłużenia się, nie zawsze możliwego
do spłaty w najbliższej przyszłości.
Osób, które otrzymują wsparcie od rodziny kilka razy w miesiącu, jest 14%, czyli o ponad połowę mniej niż badanych, którzy w ogóle nie otrzymują wsparcia lub otrzymują je
w krytycznych sytuacjach. Te osoby także otrzymują pomoc w formie gotówkowej, jak
i aportu. Podobnie jak w grupie pierwszej, osoby te mogą liczyć na środki na własne wydatki, zakupy czy opłaty, np. za mieszkanie. Są one w dogodnej sytuacji ze względu na
to, że osiągane wynagrodzenie mogą zaoszczędzić lub przeznaczyć na swoje osobiste
cele bez większego ryzyka finansowego.
W kolejnej grupie znajdują się osoby, które zadeklarowały, że cały czas otrzymują
wsparcie. Są to osoby, które mieszkają nadal w domu i nie muszą płacić za mieszkanie,
nie kupują żywności czy innych potrzebnych do egzystencji dóbr, ponieważ to wszystko
zapewnia im rodzina. Osoby te mogą przeznaczyć zarobione pieniądze na swoje cele,
nie martwiąc się, czy za dużo wydadzą. Warto również wspomnieć, że wsparcie rodziny
to nie tylko wsparcie aportowe. Jest to również wsparcie w formie gotówki. Można powiedzieć, że osoby w tej grupie są najmniej narażone na ryzyko braku środków do życia.
W ostatniej grupie osoby otrzymują od rodziny wsparcie finansowe raz w miesiącu.
Najczęściej są to pieniądze na mieszkanie lub zakup dóbr niezbędnych do życia konsumpcyjnych. Respondenci w tej grupie często wykorzystują to wsparcie na opłacenie mieszkania, ponieważ ciężko byłoby im utrzymać się samodzielnie ze swojego wynagrodzenia.
Przyglądając się wszystkim powyższym grupom możemy zauważyć, że sytuacja finansowa młodych ludzi nie jest dobra. Gdyby nie wsparcie rodzin, to większość z nich
nie byłaby w stanie utrzymać się samodzielnie. Warto jednak zwrócić uwagę, że 33%
badanych nie otrzymuje żadnego wsparcia i przez to jest najbardziej narażona na ryzyko
finansowe w postaci spirali zadłużenia. Ulga od podatku dochodowego jest pewnym
wsparciem, lecz mimo to sytuacja finansowa młodych Polaków nie jest najlepsza.

Optymalne i satysfakcjonujące przedziały wynagrodzeń
Po zapoznaniu się z rzeczywistą sytuacją finansową osób w wieku 19–26 lat, warto wziąć
pod uwagę ich oczekiwania względem wynagrodzeń. Chodzi o zidentyfikowanie najbardziej optymalnej i zadowalającej kwoty, która według respondentów byłaby wystarczająca do dogodnego życia. Na wykresie 6 można zobaczyć, jak kształtują się wspomniane
przedziały tego typu wynagrodzeń.
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Wykres 6. Optymalne przedziały wynagrodzeń (netto) wśród respondentów

Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań.

Dla ponad 35% respondentów wystarczająca kwota wynagrodzenia mieści się
w przedziale 2000–3000 zł netto, zaś dla około 30% byłoby to wynagrodzenie w przedziale 3000–5000 zł netto. Wyniki te pokazują, że młodzi ludzie nie są zadowoleni ze
swoich obecnych, zdecydowanie niższych zarobków. Respondenci uważają, że wskazane optymalne wynagrodzenia są adekwatne do ich wykształcenia i doświadczenia,
a także że dzięki nim byliby w stanie samodzielnie się utrzymać.
Trzecią grupą co do liczebności jest grupa deklarująca 5000–8000 zł jako optymalne przedziały wynagrodzenia netto. Osoby te uważają, że przy takich zarobkach byłyby
w stanie w pełni się usamodzielnić i uniezależnić finansowo. Mogłyby wynająć mieszkanie lub zacząć odkładać pieniądze na zakup własnego.
Pozostałe grupy to osoby, które chcą zarabiać powyżej 8000 zł. To bardzo wysokie
wymagania dotyczące wysokości wynagrodzenia, często nieosiągalne. Badani wyjaśniają, że zarobki na takim poziomie nie powinny być niczym niezwykłym, ponieważ byłyby
one porównywalne z zarobkami w innych krajach Unii Europejskiej.
Powyższe wyniki pokazują, że osoby młode chcą osiągać wyższe zarobki, które
w dużej mierze są podobnej wysokości co średnie wynagrodzenie w Polsce. Wynika to
z tego, że takie zarobki pozwalają młodym na pełną niezależność finansową. Przy obecnym poziomie cen za mieszkanie, żywność i inne produkty do życia, wynagrodzenia,
które teraz mają, im na to nie pozwalają.
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Emigracja do krajów Unii Europejskiej w celu uzyskania
wyższego wynagrodzenia
Młodzi Polacy często rozważają wyjazd za granicę w celu uzyskania wyższego wynagrodzenia. Wiedząc jak wygląda ich sytuacja finansowa, zapytano respondentów
czy myśleli o pracy za granicą. Prawie 48% badanych odpowiedziało tak. Osoby
te uważają, że praca w innych krajach Unii Europejskiej pozwoli im uniezależnić
się finansowo i na lepszy standard życia niż w Polsce. Z drugiej strony ponad 52%
respondentów nie myśli o wyjeździe za granicę. Osoby te uważają, że w Polsce jest
możliwość uzyskania wynagrodzenia na podobnym poziomie co w innych krajach
Unii Europejskiej.
Na wykresie 7 przedstawiono dane ze stycznia 2020 roku z średnimi wynagrodzeniami (netto) w krajach Unii Europejskiej.
Wykres 7. Średnie wynagrodzenie netto w krajach Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie na podstawie [https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/srednie-wynagrodzenie-wkrajach-ue-ile-zarabia-sie-w-europie/0x8n56c#slajd-1].

Analizując powyższe wyniki, można dostrzec, że średnie wynagrodzenie w Polsce
nie wygląda najlepiej na tle innych krajów Unii Europejskiej. Średnie wynagrodzenie
(netto) niższe niż w Polsce jest tylko w 5 państwach – Litwie, Łotwie, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii.
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Polska znajduje się także w grupie państw, w których średnie wynagrodzenie (netto)
jest niższe niż 1000 euro. W tej grupie znajdują się również Czechy, Portugalia, Słowacja,
Grecja, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Węgry, Rumunia i Bułgaria.
Najwyższe średnie wynagrodzenie (netto) jest w państwach takich, jak Luksemburg, Dania, Irlandia, Finlandia, Szwecja, Niemcy itd. To właśnie o tych państwach najczęściej myślą Polacy, gdy zamierzają wyjechać za granicę w celu uzyskania lepszego
wynagrodzenia.
Wykres 7 pokazuje, że mimo niskiej pozycji Polski pod względem średniego wynagrodzenia (netto) sytuacja młodych nie wygląda najlepiej. Warto jeszcze raz wspomnieć,
że większość młodych ma niższe niż średnie zarobki, przez co na tle innych państw Unii
ten poziom jest znacznie niższy.
Respondenci wymienili także wady i zalety dotyczące wyjazdu do pracy za granicę.
Do zalet zaliczyli m.in.:
·· wyższe wynagrodzenie,
·· wyższy poziom życia,
·· większe możliwości rozwoju,
·· możliwość zdobycia bogatszego doświadczenia zawodowego,
·· wyższa kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach,
·· możliwość odłożenia środków na ewentualny powrót do Polski,
·· stworzenie korzystnych relacji biznesowych.
Z kolei do wad należą:
·· bariery językowe,
·· bariery kulturowe,
·· wyższy poziom kosztów życia,
·· złe postrzeganie polskich pracowników przez część przedsiębiorców,
·· utrudnione awansowanie,
·· wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji i znajomości języka,
·· oddalenie od rodziny i bliskich,
·· problemy ze znalezieniem mieszkania,
·· wykluczenie społeczne.
Jak widać wad i zalet jest sporo. Dużą rolę przy podjęciu decyzji o pracy za granicą
odgrywa też niechęć do zmiany środowiska i zwyczajów, a także ryzyko niepowodzenia takiego wyjazdu. Głównymi zaletami dla osób wyjeżdżających, jak wspomniano we
wstępie tego podrozdziału, są wyższe wynagrodzenie i możliwość odłożenia środków
na ewentualny powrót do Polski i dostatnie życie we własnym kraju.
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Podsumowanie
Podsumowując, sytuacja finansowa na polskim rynku pracy osób w wieku 19–26 lat
w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej nie jest zbyt zadowalająca. Wpływ
na tę sytuację ma wiele czynników, które są czasem ciężkie do pokonania. Na wysokość samego wynagrodzenia wpływają m.in. wykształcenie, stanowisko, lokalizacja miejsca pracy czy zdobyte doświadczenie zawodowe, a nawet aktualna sytuacja
polityczna. Obecnie ostateczna kwota wynagrodzenia młodych ludzi w większości
przypadków jest niewiele wyższa niż minimalne wynagrodzenie na polskim rynku
pracy, co w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem (netto) w innych krajach Unii
Europejskiej i przy obecnych kosztach życia w Polsce, utrudnia młodym oszczędzanie
czy inwestowanie w dalszy samorozwój. Co ciekawe, mimo tego, nie są oni zbyt chętni do pracy za granicą w krajach z nieco lepszą perspektywą zarobkową i wyższymi
standardami życia.
Dodatkowo, według badanych, nasze państwo powinno bardziej wspierać młode
osoby na rynku pracy, dać im możliwości ciągłego rozwoju i stabilności – w końcu to
one budują przyszłość kraju. Nie oznacza to jednak, że powinny one tylko dostawać nie
dając nic w zamian.
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Wstęp
Coraz to większa popularność pozabankowego pośrednictwa finansowego sprawia,
że staje się on tematem coraz większej liczby badań czy też prac naukowych. Tak dynamiczna sytuacja na rynku finansowym może, według niektórych specjalistów, prowadzić do wzrostu zagrożeń wynikających z tej formy bankowości [Stelmarska 2017,
s. 258]. Nierozerwalnym elementem badań przytoczonej innowacji finansowej jest podaż. Na wstępie Autorka dokładnie scharakteryzuje system pozabankowego pośrednictwa finansowego, a następnie podaż w ujęciu ogólnym, aby móc przyjrzeć się bliżej
ich zależnościom.
Celem niniejszego artykułu jest analiza związku między podażą a formą bankowości, jaką jest pozabankowe pośrednictwo finansowe oraz ich wzajemnych wpływów.
Poniższa zależność zostanie opisana na podstawie cech charakterystycznych pozabankowego pośrednictwa finansowego, korzyści i zagrożeń, jakie za sobą niesie, jego
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pozycji na rynku polskim oraz na bazie podstawowych i powszechnie uznawanych
informacji dotyczących samej podaży, jak i jej praw i charakterystyk.

Definicja pozabankowego pośrednictwa finansowego
Pozabankowe pośrednictwo finansowe to jedna ze współczesnych innowacji finansowych, która nazywana jest również shadow banking, czyli bankowością równoległą
[Solarz 2014, s. 207], bankowością cienia, szarą bankowością, parabankiem [Stelmarska 2017, s. 259] lub, według FSB (Rady Stabilności finansowej), non-bank [Global Monitoring Report…]. Według Encyklopedii Zarządzania, „w ogólnym znaczeniu pojęciem
tym określane jest pośrednictwo kredytowe, które obejmuje i podmioty, i czynności
znajdujące się poza regulowanym systemem bankowym” [https://mfiles.pl/pl/index.
php/Shadow_Banking]. Natomiast według angielskiego słownika Cambridge Dictionary jest to „działalność finansowa, jak pożyczanie czy inwestowaniu pieniędzy, prowadzone przez organizacje, które oficjalnie nie są bankami, więc nie mają obowiązku
przestrzegania tych samych zasad” [https://dictionary.cambridge.org, tłumaczenie
własne]. Pojęcie „shadow bankingu” po raz pierwszy zostało użyte na przełomie 2007
i 2008 roku, kiedy szukano przyczyn kryzysu finansowego [Stelmarska 2017, s. 259].
Zjawisko o podobnym charakterze do bankowości równoległej wystąpiło w czasie po
wielkiej depresji w 1929 roku, gdy inwestycje finansowe nie były objęte żadną regulacją [Solarz 2014, s. 210]. Warto zaznaczyć, iż według byłego Przewodniczącego Komisji
Nadzoru Finansowego, Andrzeja Jakubiaka, nie ma jednoznacznej definicji pozabankowego pośrednictwa finansowego, a te przytaczane powyżej zostały stworzone na
pożytek publicystyczny [Rozmowa z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego… 2012, ss. 1–2].
W większości prac naukowych, pozabankowe pośrednictwo finansowe podzielone jest na dwie części. Pierwszą z nich stanowią podmioty, a drugą operacje. W pozabankowym pośrednictwie finansowym mianem podmiotów są nazywane tylko te,
działające poza regularnym systemem bankowym i „które zajmują się między innymi:
oferowaniem funduszy posiadających cechy depozytów, dokonywaniem transformacji
terminów zapadalności lub płynności, transferem ryzyka oraz udzielaniem kredytów
i wykorzystywaniem dźwigni finansowej” [Stelmarska 2017, s. 259]. Do podmiotów pozabankowego pośrednictwa finansowego można zaliczyć: firmy pożyczkowe, parabanki,
pozabankowe instytucje finansowe, firmy FinTech działające najczęściej przez Internet,
usługi płatnicze BigTech i platformy pośrednictwa finansowego CCP.
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Do najpowszechniejszych operacji oraz oferty tych podmiotów należą: sekurytyzacja, emisja papierów wartościowych, oferowanie funduszy o cechach depozytów, transfer ryzyka, udzielanie kredytów i transakcje repo [Stelmarska 2017, ss. 259–264].
Według klasyfikacji sporządzonej przez dr hab. Emila Ślązaka, można wyróżnić trzy
modele systemów pozabankowego pośrednictwa finansowego:
·· model endogeniczny,
·· model egzogeniczny,
·· model publiczny.
Pierwszy z nich polega na związku między podmiotami z księgami bankowymi
i jest rezultatem systemowych zmian działalności bankowej oraz spojrzeniem od strony
oferty tego typu podmiotów. Model egzogeniczny opiera się na wzajemnej zależności
podmiotów, bez współzależności od transakcji depozytowych i kredytowych banków.
Ostatni z modeli odnosi się do pośrednictwa kredytowego banków oraz obniżenia
kosztów i ryzyka poprzez zapewnienie płynności na rynku wierzytelności [Ślązak 2018,
ss. 267–272].

Pozabankowe pośrednictwo finansowe w liczbach
Jak możemy przeczytać w Zielonej Księdze Komisji Europejskiej, na przestrzeni ośmiu lat
(2002–2010) pozabankowe pośrednictwo finansowe na płaszczyźnie globalnej wzrosło
o 25 bln EUR i stanowi około 30% całego systemu bankowego [KE 2012]. Poziom pozabankowego pośrednictwa finansowego jest wprost proporcjonalny z rozwojem danego
kraju, np. w Stanach Zjednoczonych stanowi około 40% systemu [Global Monitoring Report…]. W Polsce jego popularność oraz pozycja na rynku rośne z każdym rokiem, czego
dowodem są dane zawarte na poniższym wykresie.
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Wykres 1. Roczna sprzedaż pożyczek w instytucjach pozabankowych w mln PLN
(2015–2016 prognoza)

Źródło: Stelmarska [2017, s. 266].

Korzyści i zagrożenia pozabankowego pośrednictwa
finansowego
Według Komisji Europejskiej pozabankowe pośrednictwo finansowe stanowi element systemu finansowego oraz odgrywa w nim ważną rolę: „Na przykład tworzy dodatkowe źródła finansowania i oferuje inwestorom alternatywę w stosunku do depozytów bankowych.
Może jednak również stanowić potencjalne zagrożenie dla długoterminowej stabilności finansowej” [KE 2012]. Liczba zalet, jak i niebezpieczeństw wynikających z systemu pozabankowego pośrednictwa finansowego jest względnie symetryczna. W artykule Działalność
„shadow banking” na rynku usług finansowych Katarzyny Stelmarskiej można przeczytać, że
„uczestnicy rynku nieustannie narażeni są na ryzyko nieuczciwej gry, dlatego ważne jest,
aby maksymalnie ograniczać ryzyko i skutecznie z nim walczyć. Brak świadomości klientów
w zakresie deponowania oszczędności na równoległym rynku bankowym w efekcie może
prowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, co niesie za sobą możliwość przeniesienia ryzyka na sektor bankowy” [Stelmarska 2017, s. 262]. Kolejnymi zagrożeniem ze strony pozabankowego pośrednictwa finansowego mogą być: ewentualne ukryte dźwignie
handlowe, brak nadzoru (jak w przypadku banków tradycyjnych), problemy z wycofaniem
funduszy oraz ryzyko efektu domina oraz następstw ubocznych [https://mfiles.pl/pl/index.
php/Shadow_Banking]. Zaletami zaś są: skuteczność w zaspokojeniu potrzeb finansowych
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konsumenta, stanowienie alternatywy dla inwestorów oraz alternatywy potrzeb kredytowych w momencie braku dostępności do tradycyjnych banków [Stelmarska 2017, s. 262].

Zagrożenie ze strony instytucji parabankowych
na przykładzie Amber Gold
Do jednych z najbardziej znanych oszustw finansowych należy sprawa firmy Amber Gold.
Przedsiębiorstwo to rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku, a już w 2012 roku sąd ogłosił jego upadłość. Firma oferowała lokaty w złoto lub platynę obiecując gwarantowane zyski, które znacząco przewyższały lokaty bankowe [Pachucki 2016, ss. 5–6]. Jak powszechnie
wiadomo, afera związana z przedsiębiorstwem finansowych Amber Gold, upadek tej piramidy finansowej, powodujący niewypłacalność firmy i lawinę problemów finansowych,
zwróciła uwagę i nagłośniła problem regulacji prawnych dotyczących instytucji parabankowych. Przypadek tej firmy stał się jednym z głównych motywów dla podjęcia zmian
legislacyjnych [https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/noweregulacje-nie-zlikwiduja-shadow-bankingu/]. Przytoczony przykład pozabankowego pośrednictwa finansowego doskonale odzwierciedla charakterystykę piramidy finansowej,
która stanowi „działalność przedsiębiorstwa finansowego, polegającą na przyjmowaniu
środków finansowych, w celu inwestowania z wysoką stopą zwrotu (cel deklarowany); cel
ten jednak nie jest realizowany w ogóle lub w dostatecznym stopniu, co powoduje spiralę strat. W okresie funkcjonowania piramidy finansowej wypłaty ekspirującego kapitału
i odsetek dokonywane są z bieżących wpłat nowych klientów (inwestorów)” [Masiukiewicz
2014, s. 42]. Oczywistym jest, że przypadek firmy Amber Gold nie był jedyną piramidą finansową w Polsce – znanymi powszechnie są również piramidy finansowe związane z firmami Finroyal czy Kancelarią Finansowo-Ubezpieczeniową Limanowa. Jednakże to właśnie Amber Gold przyniosło stosunkowo duże straty, gdyż poszkodowanych zostało około
15 000 klientów, którzy stracili 668 mln zł [Masiukiewicz 2014, s. 46].

Sytuacja pozabankowego pośrednictwa finansowego
w Polsce
W Polsce pozabankowe pośrednictwo finansowe charakteryzuje to, że funkcjonuje poza
z oficjalnym systemem bankowym. Oznacza to oddzielność od banków tradycyjnych,
63

Anita Broniarek

brak regulacji i nadzoru bankowego oraz brak współdziałania z instytucjami wspomagającymi [https://pozyczkaportal.pl/shadow-banking/]. Według większości ze specjalistów,
pierwszy rozwój pozabankowego pośrednictwa finansowego w naszym kraju nastąpił w latach 1989–1990 po reformie gospodarczej [Masiukiewicz 2012, s. 11], a kolejny
w 2010 roku. Było to, jak potwierdza Zbigniew Zarazik, związane z wprowadzeniem zaostrzeń dotyczących udzielania kredytów konsumenckich i hipotecznych [https://www.
obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/bankowosc/shadow-banking-rzuca
-cien-na-caly-system-finansowy/]. Według przeprowadzanych i przytaczanych w większości artykułów badań, Polacy, mimo stosunkowo niedawnej afery związanej z Amber
Gold czy upadkiem Kasy Oszczędnościowej, nadal ufają parabankom. Warto dodać, iż
pojęcie „parabank” oznacza „instytucję finansową świadcząca usługi podobne do usług
bankowych” [https://sjp.pl/parabank], ale jednocześnie nie opiera się na Prawie bankowym. W Polsce stanowią one głównie konkurencję dla banków spółdzielczych [Masiukiewicz, s. 9].
Według Raportu o stabilności systemu finansowego w 2012 roku jeszcze nie wszystkie formy pozabankowego pośrednictwa finansowego były dostrzegalne w Polsce – np.
pożyczki papierów wartościowych czy sekurytyzacja. Można było natomiast wyróżnić
dwa różne podmioty, które pozornie oferowały podobne usługi co banki:
a) organizacje udzielające pożyczek z własnych środków,
b) firmy przyjmujące pieniądze i udzielające pożyczek.
Pierwszy z podmiotów pozabankowego pośrednictwa finansowego stawał się coraz
popularniejszy od 2010 r. z powodu łatwiejszej dostępności dla klientów, drugi podmiot
natomiast funkcjonował dzięki środkom pieniężnym od osób fizycznych, przez co ich
działalność nie była regulowana prawnie [Szpunar, Głogowski 2012]. W wyniku rozwoju. jak i powszechności formy pozabankowego pośrednictwa finansowego, w 2010 roku
w Polsce można było wyróżnić jego formy przedstawione na rysunku 1.
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Rysunek 1. System instytucji pozabankowych w Polsce

Źródło: Masiukiewicz [2012, s. 12].

W Polsce największą popularnością, jak i zaufaniem konsumentów, cieszą się Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oraz instytucje usług płatniczych, których
liczba w 2011 roku wynosiła 59 podmiotów i 1954 placówek, a w 2012 roku 235 podmiotów i 22 500 placówek [Masiukiewicz 2012, s. 13].
W porównaniu z innymi państwami, pozabankowe pośrednictwo finansowe ma
o wiele silniejszą pozycję w takich państwach, jak: Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy
Finlandia [Masiukiewicz 2012, s. 8].

Definicja podaży
Definicja podaży jest najczęściej przedstawiana razem z popytem. Jak powszechnie wiadomo, podaż to nic innego jak ilość dóbr oferowana przez producentów na rynku, czyli ilość dobra, jaką mogą zaoferować producenci przy danym poziomie cen. Zazwyczaj
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przedstawiana jest za pomocą krzywej podaży z dwoma czynnikami – ceną i ilością towarów. Taki wykres pokazuje, jaką ilość danego towaru są skłonni wyprodukować producenci
biorąc pod uwagę daną cenę. Krzywa przesuwa się w zależności od zmian w środowisku,
takich jak rozwój gospodarczy czy postęp technologiczny. Do istotnych charakterystyk
podaży należy tak zwane prawo podaży, które mówi, że ilość oferowanego dobra rośnie
wraz ze wzrostem jego ceny. Do czynników, które determinują podaż należą między innymi: cena danego dobra oraz jego produkcji, postęp technologiczny, eksport i import
[https://mfiles.pl/pl/index.php/Shadow_Banking]. Jeżeli chodzi o podział podaży, wśród
prac naukowych istnieje kilka rodzajów nazewnictw i podziałów. Do najpopularniejszych
podziałów należy podział na podaż globalną, indywidualną oraz rynkową.

Podaż na pozabankowe pośrednictwo finansowe
Podaż na pozabankowe pośrednictwo finansowe i na bankowość tradycyjną jest tematem niezwykle obszernym, jak i stosunkowo trudnym do określenia. W przypadku
pozabankowego pośrednictwa finansowego, oszacowanie podaży jest o tyle problematyczne, że system działający w ten sposób nie jest regulowany prawem, przez co nie
ma pewności co do prawdziwości i dokładności danych. Kolejny problem stanowi dość
trudna do sprecyzowania cena, która w wyniku ukrytych dźwigni handlowych może
różnić się od ceny i kosztów realnych. Jednakże warto zwrócić uwagę, iż prawo podaży
może mieć swoje uzasadnienie także w kwestii pozabankowego pośrednictwa finansowego. Oczywistym jest, że w przypadku wzrostu cen proponowanych przez organizację
transakcji ich podaż będzie również wzrastała, zatem prawo podaży zostaje zachowane.
Podobna sytuacja ma miejsce z przesunięciem krzywej podaży – także w tym przypadku
jej przesunięcie będzie zależało wyłącznie od zmian środowiska, takich jak rozwój technologiczny czy zmiany gospodarcze. Podaż na pozabankowe pośrednictwo finansowe to
ilość dobra, w tym wypadku transakcji finansowych, jaką dana organizacja jest w stanie
zaproponować konsumentom za określoną cenę.

Podsumowanie
Jak można wywnioskować z dotychczasowych rozważań zaprezentowanych w niniejszej pracy, podaż w zakresie innowacji, jaką jest pozabankowe pośrednictwo finansowe, działa prawami odpowiednimi dla podaży tradycyjnej. Co więcej, zwrócenie uwagi
na wzrost podaży wraz ze wzrostem cen jest zjawiskiem stosunkowo niepokojącym
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i w rezultacie ostrzegawczym dla każdego konsumenta. Rynek pozabankowego pośrednictwa finansowego to niezwykle obszerny i dynamicznie rozwijający się obszar
co prowadzi do zwiększającego się ryzyka dla konsumentów. Jest to zjawisko współistniejące i wtapiające się w ramy banków tradycyjnych. Jak czytamy w Shadow banking
jako innowacja finansowa: „bankowość równoległa nie jest dodatkiem do tradycyjnej
bankowości. Jest to nowa, kreatywna odpowiedź na sieciowy charakter współczesnej
gospodarki oraz systemu finansowego. Jak każda innowacja, bankowość równoległa
ma okres burzliwego rozwoju i kreatywnej destrukcji. Trudno jednak uznać obecnie
potencjał tej innowacji finansowej za wyczerpany” [Solarz 2014, s. 215]. Można podejrzewać, że rozwój tego rodzaju bankowości jest niewątpliwy, a jej występowanie równolegle z bankami tradycyjnymi nieuniknione.
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Rola ropy naftowej we współczesnym świecie
The Role of Crude Oil in the Modern World
Abstract: Recent events related to the pandemic have caused major changes in the raw material markets and, in particular, crude oil. The reduction in demand has led to the creation
of huge stocks, and this has resulted in a fall in prices. How does this translate into mining,
fuel prices and economic relations between oil-producing countries? How does OPEC behave? These interesting issues are discussed in this paper, showing not only statistical data.
Key words: crude oil, pandemic, supply and demand, crude oil price

Wstęp
Ropa naftowa to podstawowy surowiec do produkcji wszelkiego rodzaju paliw. Trudno
byłoby wyobrazić sobie bez niej współczesny świat. Dzięki niej mamy dostęp do produktów, które ułatwiają nam codzienne życie. Jej wykorzystanie umożliwia np. szybkie
i łatwe przemieszczanie się, również na duże odległości, do pracy, szkoły, ale i na wakacje na drugi koniec świata. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest ona
wykorzystywana w wielu różnych obszarach życia, np. do produkcji świec zapachowych.
Jej odkrycie pozwoliło rozwinąć przede wszystkim przemysł wydobywczy, motoryzacyjny i rafineryjny. Silniki spalinowe zrewolucjonizowały świat, nastąpił rozwój mobilności
i myśli technologicznej, powstała sieć dróg asfaltowych łączących wiele miejsc.
Złoża ropy naftowej znajdują się praktycznie na całym świecie. Kraje, które zaczęły ją
wydobywać oraz rozwijać przemysł rafineryjny, osiągnęły spektakularny wzrost gospodarczy, zaczęły rozwijać współpracę z innymi państwami, wiele osób znalazło zatrudnienie w tej branży przemysłu. Celem niniejszego artykułu jest omówienie: problemu
bezpieczeństwa energetycznego związanego z wykorzystaniem ropy naftowej do produkcji paliw, fenomenu jej wydobycia, historii odnalezienia jej złóż, popytu, konsumpcji,
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wahań cen, jej głównych zastosowań, a także sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, kiedy to ropa naftowa była praktycznie niewiele warta.

Ujęcia definicyjne badanych zjawisk
Paliwem nazywamy substancję chemiczną, która przy intensywnym utlenianiu spala się
i wydziela duże ilości ciepła. Energia ta jest wykorzystywana do produkcji energii mechanicznej przez silnik cieplny lub do celów grzewczych przez kocioł grzewczy. Do najważniejszych paliw wykorzystywanych w codziennym życiu zaliczamy olej napędowy,
benzynę, gaz ziemny oraz olej opałowy.
Fundamentem współczesnej cywilizacji, procesów produkcyjnych i energetycznych
jest ropa naftowa. Stanowi ona podstawowe źródło produkcji wyżej wymienionych paliw, oleju napędowego, benzyn i innych niezbędnych dla transportu lądowego, lotniczego i morskiego. Z ropy naftowej wytwarza się również tworzywa sztuczne, potocznie nazywane plastikami, smary, asfalty, parafiny. Omawiana ropa powstaje w wyniku
biochemicznej i termicznej przemiany materii organicznej, która pochodzi ze szczątków
różnych organizmów zwierzęcych, ale przede wszystkim roślinnych. Nagromadzenie się
odpowiedniej ilości materii organicznej to pierwszy etap powstawania przyszłych złóż.
Ma to miejsce w warunkach dużej przewagi procesu akumulacji osadów w stosunku do
procesów erozyjnych, przy zachowanej wysokiej dostawie szczątków organicznych.
Właśnie takie warunki najczęściej panują w środowisku morskim oraz jeziornym. To procesy rozkładu materii organicznej (w tym: aerobowy oraz anaerobowy) zapoczątkowują
drugi etap tworzenia się pokładów ropy naftowej – diagenezę.

Odkrycie ropy naftowej
W nauce funkcjonują dwie główne grupy teorii mówiących o pochodzeniu ropy naftowej. Pierwsza grupa to teorie wskazujące na nieorganiczne pochodzenie ropy (jej
twórcami są m.in. D. Mendelejew, 1877; A.D. Ross, 1891; H. Moissan, 1896). Zakładają
one, że ropa naftowa powstaje w wyniku odpowiednich reakcji chemicznych, które
zachodzą w głębi Ziemi, np. wskutek działania wody na węgliki metali ciężkich bądź
polimeryzacji gazów wydzielających się z jądra Ziemi. Teorie te mają dzisiaj głównie
znaczenie historyczne, gdyż współcześnie przyjmowane są teorie o organicznym pochodzeniu ropy naftowej (za jej przedstawicieli można uznać m.in.: B. Radziszewskiego,
1877; K. Englera i H. Hofera, 1890; J.E. Hackforda, 1932; D. White’a, 1935), które są nadal
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rozwijane. Naukowcy wskazują wiele nowych dowodów potwierdzających słuszność
tych poglądów (B.P. Tissot, D.H. Welte, 1978; G.H. Taylor, M. Teichmüller, A. Davies, C.F.K.
Diessel, R. Littke, P. Robert, 1998).
Ropę naftową czy asfalt znano nawet kilka tysięcy lat temu. Już w starożytności kopalinę tę wykorzystywano m.in. do oświetlania pomieszczeń, ale także do balsamowania zwłok, w celach leczniczych czy też w technikach wojskowych (m.in. płonące strzały).
Ropy nie wydobywano, lecz zbierano ją po prostu z powierzchni ziemi w miejscach jej
naturalnego wydobywania się z warstwy roponośnej bądź szczeliny skalnej. Często pozyskiwano ją także z płytkich zagłębień, w których się zbierała, tworząc małe jeziorka.
Faktyczny rozwój górnictwa naftowego nastąpił w drugiej połowie XIX wieku.
To w roku 1854 I. Łukasiewicz wybudował pierwszą kopalnię (sztolnię) ropy naftowej
w Bóbrce koło Krosna. Jednak za początek współczesnego górnictwa naftowego zwykło się uznawać wywiercenie w roku 1859 pierwszego szybu w Pensylwanii (USA). Nieco
później eksploatację złóż ropy naftowej rozpoczęto w Kanadzie, Rosji, a także w Rumunii, a pod koniec XIX wieku już nawet w Indonezji czy Iranie. Wydobycie ropy przed I wojną światową sięgało 54 mln ton, natomiast po dwóch dziesięcioleciach (przed II wojną
światową) już ponad 300 mln ton. Dynamiczny rozwój motoryzacji, a także lotnictwa
po II wojnie światowej, wykorzystanie ropy naftowej w energetyce oraz przemyśle chemicznym zintensyfikowały poszukiwanie i wzrost wydobycia ropy. W drugiej połowie
XX wieku ropa stała się jednym z najważniejszych surowców w gospodarce światowej.
Badając jej udział w globalnym bilansie paliwowo-energetycznym, należy podkreślić, że
w latach 1950–1970 wzrósł on z 25% do 40%, z kolei w 1980 – do około 45%, dziesięć
lat później, w roku 1991 wynosił około 37% [https://encyklopednia.pwn.pl/haslo/ropa
-naftowa;3968.html, dostęp: 18.05.2020], a w roku 2001 – 38,5%. Rosnący udział ropy
naftowej w produkcji energii oraz paliw (tu najbardziej w krajach rozwiniętych) powodował znaczny wzrost jej wydobycia. Jednak to nie kraje rozwinięte były największymi
dostawcami ropy naftowej, a kraje rozwijające się, zrzeszone w OPEC. Około 80–90% wydobywanej ropy naftowej kraje te przeznaczają na eksport, który stanowi w nich nawet
70–90% wartości całego eksportu.

Metody poszukiwań i eksploatacji ropy z łupków
Oprócz normalnych, łatwo dostępnych złóż ropy istnieją także pokłady wymagające
znacznie trudniejszych metod pozyskiwania. Chcąc wydobywać ropę z formacji łupkowych, najpierw należy określić, na których obszarach istnieje największa szansa jej wystąpienia (rysunek 1).
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Rysunek 1. Geologiczna budowa ziemi

Źródło: [https://www.srem.pl/, dostęp: 20.05.2020].

Nowoczesna geologia umożliwia rozpoznanie budowy wewnętrznej, przebiegu
warstw skalnych oraz określenie ich typów na wiele kilometrów w głąb, bez konieczności wykonywania wierceń [https:/ infolupki.pgi.gov.pl/pl/technologie/metodyposzukiwan-i-eksploatacji-ropy-z-lupkow, dostęp: 20.05.2020], np. dzięki wykorzystaniu badań
sejsmicznych (rysunek 2).
Rysunek 2. Schemat działania zestawu sejsmicznego

Źródło: [https://www.srem.pl/, dostęp: 12.05.2020].
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Wykorzystuje się do tego specjalne pojazdy nazywane wibratorami. Proces szukania
pokładów ropy można opisać w następujący sposób: „ustawiając się równym szyku, powoli przemierzają teren wytypowany do badań na podstawie analizy map i opracowań
archiwalnych. Pojazdy wyposażone są w płyty wibracyjne. Nie ingerują one w grunty,
a jedynie poprzez wywołanie drgań ziemi generują falę sejsmiczną. Odbija się ona od
granic leżących wiele kilometrów pod ziemią warstw skalnych, by po powrocie na powierzchnię zostać wychwycona przez służące do jej pomiaru odbiorniki – geofony. Na
podstawie różnic w fali wygenerowanej przez wibrator, a odebranej z powrotem na
powierzchni, komputer buduje i kreśli przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej” [https:/ infolupki.pgi.gov.pl/pl/technologie/metodyposzukiwan-i-eksploatacji
-ropy-z-lupkow, dostęp: 20.05.2020].
Uzyskany w komputerze obraz analizują specjaliści i jest on podstawą wyboru najbardziej odpowiedniego miejsca wykonania otworu wiertniczego. W czasie wykonywania pionowego odwiertu prowadzone są w sposób ciągły dalsze badania, szczególnie oparte na geofizyce otworowej. To ona pozwala sprawdzić, jak wielka była warstwa
obumierającej materii organicznej. Ponadto bada się skład minerałów skały łupkowej
oraz wielkość i liczbę przestrzeni porowych, a także uwzględnia wiele innych parametrów pozwalających ustalić, czy ta warstwa skalna może zawierać ropę [https:/ infolupki.pgi.gov.pl/pl/technologie/metodyposzukiwan-i-eksploatacji-ropy-z-lupkow,
dostęp: 20.05.2020].
Ten wstępny etap pozwala na zdobycie próbek skalnych nazywanych rdzeniami.
Wyko-nując otwory, można stworzyć tzw. drogi ucieczki dla ropy, które zamknęły ją
w danej przestrzeni już w momencie jej powstawania. Szczelinowanie hydrauliczne to
zabieg, dzięki któremu ropa może znaleźć ujście. Nie jest on niczym nowym, stosuje
się go także podczas wydobywania gazu z formacji łupkowych. Zabieg ten polega na
wtłaczaniu do danego otworu wody pod olbrzymim ciśnieniem. Woda ta zawiera materiał podsadzkowy, czyli proppant (np. piasek), a także małe ilości (około 0,5%) kilku substancji chemicznych. Woda pod ciśnieniem ma spowodować spękanie skały i umożliwić
powstanie sieci sztucznych szczelin, które przed ponownym zamknięciem chroni wprowadzony piasek. Niestety zasięg zabiegu nie jest zbyt duży (do 100–200 m w pionie oraz
poziomie), stąd dla zwiększenia powierzchni kontaktu obu otworów wykonuje się odwierty poziome, powodujące lepszy efekt szczelinowania [https:/ infolupki.pgi.gov.pl/
pl/technologie/metodyposzukiwan-i-eksploatacji-ropy-z-lupkow, dostęp: 20.05.2020].
Zamknięta między skałami ropa naftowa zostaje uwolniona i z całą siłą wpływa do otworu odwiertowego, a dalej na powierzchnię, czyli rozpoczyna się przepływ ropy do
otworu odwiertowego, na czym zależało twórcom tej metody.
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Przetwarzanie oraz transport ropy naftowej
Zdecydowana większość pozyskiwanej na świecie ropy naftowej jest przewożona
i przetwarzana w rafineriach ropy naftowej w krajach wysoko rozwiniętych. Powszechne zastosowanie ropy naftowej w niemal każdej dziedzinie gospodarki światowej
spowodowało szybki rozwój transportu niezbędnego do jej przesyłania i przewożenia
(transportu rurociągowego oraz morskiego, a przy tym i przemysłu stoczniowego).
W USA powstała złożona sieć rurociągów, pozwalających na dostarczanie ropy do rafinerii z miejsca jej wydobycia bądź portów dowozowych. Sieć ta ma długość około
350 tys. km. Z kolei w Europie Zachodniej powstały m.in. takie rurociągi międzynarodowe, jak Marsylia-Karlsruhe i Triest-Wiedeń, a także rurociąg podmorski na Morzu
Północnym, w Rosji – rurociąg „Przyjaźń” z Drugiego Baku do Polski, Białorusi, Ukrainy,
Słowacji, Niemiec i Węgier. Liczne rurociągi istnieją także w krajach OPEC. Transport
rurociągowy jest nieustannie rozbudowywany, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Do
transportu morskiego ropy najczęściej wykorzystuje się zbiornikowce.
„Zagadnienie ropy naftowej jest tym bardziej wciągające, gdyż od cen ropy naftowej zależą nowożytne losy świata. Na przykład załamanie cen surowców, między innymi
ropy naftowej, w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, było bezpośrednią przyczyną upadku Związku Radzieckiego, ale i Polski, która była oparta na węglu. W ostatnich latach rewolucja łupkowa w USA przyczyniła się do kolejnego załamania cen ropy
naftowej” [https:// www.michalstopka.pl/fundamentalna-analiza-rynku-ropy-naftowej,
dostęp: 12.04.2020].

Rodzaje ropy naftowej
W obrocie gospodarczym spotyka się wiele rodzajów ropy naftowej. Są to m.in.:
·· ropa Brent (europejska) – jeden z ważniejszych rodzajów ropy, który pochodzi
z pól naftowych zlokalizowanych na Morzu Północnym. Cena ropy Brent stanowi punkt odniesienia dla innych rodzajów ropy, a także dostaw do europejskich
rafinerii;
·· ropa WTI (amerykańska) – ten rodzaj ropy naftowej pochodzi z Ameryki Północnej, Teksasu i Luizjany, a także z rejonu Apallachów. Kontrakty CFD (podawane
tylko w USD) związane z obrotem tą ropą są przedmiotem transakcji na ICE Futures
Europe;
·· ropa REBCO (Russian Export Blend Crude Oil)/Ural (rosyjska) – to odmiana ropy pochodząca z Syberii Zachodniej oraz rejonów Uralu i Wołgi;
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·· benchmark OPEC basket – to kolejny, ważny rodzaj ropy naftowej, stanowiący połączenie różnych gatunków ropy, wydobywany przez kraje zrzeszone w OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Są to: Arabia Saudyjska, Angola, Algieria,
Kuwejt, Iran, Wenezuela, Libia, Irak, Katar, ZEA, Nigeria oraz Ekwador [https://kantoronline.pl/blog/kurs-dolara-a-cena-ropy-jakie-sa-zaleznosci, dostęp: 15.05.2020].
Znając rodzaje ropy, w kolejnym punkcie warto przejść do omówienia kwestii wydobycia ropy na poszczególnych kontynentach.
Tabela 1. Najwięksi producenci ropy naftowej na świecie w 2018 roku
Miejsce

Kraj

Produkcja ropy naftowej
2018 roku

Udział w produkcji
światowej

[w mln ton]

[w %]

1.

Świat

4 474,3

100

2.

USA

669,4

15

3.

Arabia Saudyjska

578,3

12,90

4.

Rosja

563,3

12,60

5.

Kanada

255,5

5,70

6.

Irak

226,1

5,10

7.

Iran

220,4

4,90

8.

Chiny

189,1

4,20

9.

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

177,7

4

10.

Kuwejt

146,8

3,30

11.

Brazylia

140,3

3,10

12.

Meksyk

102,3

2,30

13.

Nigeria

98,4

2,20

14.

Kazachstan

91,2

2

15.

Norwegia

83,1

1,90

16.

Katar

78,5

1,80

Źródło: [https://inzynieria.com/paliwa/rankingi/56407,50-najwiekszych-producentow-ropy-naftowej-2019
,pozycja-rankingu-50-najwiekszych-producentow-ropy-naftowej-2019, dostęp: 25.05.2020].

Dla zilustrowania wzrostu produkcji ropy naftowej warto posłużyć się danymi z roku
2013 (por. rysunek 3).
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Rysunek 3. Produkcja ropy naftowej w poszczególnych regionach świata w 2013 roku
(w tysiącach baryłek dziennie)

Źródło: [https://forsal.pl/artykuly/833331,stratfor-ceny-ropy-do-konca-2015-roku-nie-przebija-100dol-za-barylke.html, dostęp: 12.05.2020].

Popyt na ropę naftową
W ogólnoświatowej konsumpcji ropy naftowej widoczny jest systematyczny wzrost.
Obecnie konsumpcja tego surowca wynosi ponad 90 mln baryłek dziennie (wykres 1).
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Wykres 1. Konsumpcja ropy naftowej w tysiącach baryłek

Źródło: [https://www.michalstopka.pl/fundamentalna-analiza-rynku-ropy-naftowej/, dostęp:
12.04.2020].

Powyższy wykres przedstawia konsumpcję ropy naftowej na przestrzeni ponad trzydziestu lat. Po dość znacznych wzrostach cen ropy naftowej w latach 70. konsumpcja
ropy spadła z początkiem lat 80. Było to spowodowane zwiększeniem efektywności
wykorzystania ropy. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z takim samym efektem
w krajach rozwiniętych. Przy rosnących cenach ropy nastąpił spadek konsumpcji rzędu
od 10 do 30%, przede wszystkim w USA, Europie oraz Japonii (wykres 2).
Obecny poziom konsumpcji zasobu w Europie oraz w Japonii jest niemal taki sam,
jak trzydzieści lat temu mimo rozwoju gospodarczego i technologicznego. W USA poziom ten jest niewiele wyższy niż w latach 80. XX wieku.
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Wykres 2. Konsumpcja ropy naftowej w krajach rozwiniętych

Źródło: [https://www.michalstopka.pl/fundamentalna-analiza-rynku-ropy-naftowej/, dostęp: 12.04.2020].

Jak pokazuje powyższy wykres, USA, Europa, Japonia, Chiny oraz Indie obecnie
odpowiadają za ponad 50% światowej konsumpcji ropy naftowej. Najważniejszym
czynnikiem popytowym, który wpływa na konsumpcję ropy naftowej, jest nic innego,
jak wzrost gospodarczy. Na dość poważny spadek zużycia ropy naftowej w ostatnich
latach w krajach rozwiniętych duży wpływ miało zwiększenie efektywności zużycia
ropy naftowej i kryzys finansowy związany z kryzysem zadłużeniowym i credit crunch
[https:// www.michalstopka.pl/fundamentalna-analiza-rynku-ropy-naftowej, dostęp:
20.04.2020]. Kluczowym czynnikiem oddziałującym, oprócz wzrostu gospodarczego, na
popyt na ropę naftową, jest demografia. Weźmy pod uwagę, że kiedy w Japonii liczba
osób w wieku produkcyjnym osiągnęła szczyt, co miało miejsce w latach 90., konsumpcja ropy naftowej spadła tam o prawie 30%, mimo rozwoju gospodarki.
Obecnie w krajach rozwiniętych zamieszkuje około 1 mld osób, z kolei w krajach rozwijających się około 6 mld osób. Uwzględniając te dane, można założyć, że popyt na
ropę naftową w kolejnych latach nadal będzie się zwiększać.
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Popyt na ropę a jej główne zastosowanie
Jednostką miary ropy naftowej jest baryłka. Jedna baryłka odpowiada 159 litrom. Jedną
baryłkę można podzielić też na galony – jedna baryłka mieści 42 galony. Poniżej przedstawiono, jakie dobra otrzymuje się z baryłki ropy, czyli 42 galonów.
Rysunek 4. Skład baryłki ropy

Źródło: [https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/, dostęp 12.05.2020].

Powyższy rysunek pokazuje, że ropa naftowa zużywana jest przede wszystkim do
produkcji paliwa. Produkcja benzyny (gasoline) oraz oleju napędowego (diesel) stanowi
50% światowego zużycia ropy. Oprócz benzyny i oleju napędowego z ropy produkuje
się również paliwo dla przemysłu lotniczego (jet fuel) oraz olej opałowy. Podsumowując, paliwo różnego rodzaju stanowi około 70% konsumpcji ropy naftowej na świecie.
Resztę wykorzystuje się w przemyśle chemicznym. Jak można zauważyć, popyt na ropę
naftową wynika z zużycia dużych ilości paliw silnikowych. W USA, jak i w krajach europejskich, rynek motoryzacyjny, jest bardzo dobrze rozwinięty, przez co zapotrzebowanie
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na produkty powstałe z ropy cały czas rośnie. Mimo wprowadzania na rynek samochodów o napędzie elektrycznym zapotrzebowanie na benzynę i olej napędowy jest wciąż
ogromne.

Najwięksi producenci oraz konsumenci ropy naftowej
Pomimo że prawie wszystkie państwa posiadają złoża ropy naftowej, nie każde z nich
może sobie pozwolić na jej wydobycie, często z uwagi na wysoki koszt eksploatacji złóż
powodujący nieopłacalność wydobycia.
Rysunek 5. Ropa naftowa na świecie – kraje posiadające największe złoża ropy
naftowej w miliardach baryłek

Źródło: [https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/najwieksze-zloza-ropy-naftowej-na-swiecie/
qj6g989, dostęp 18.09.2019].
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Największe złoża ropy naftowej na świecie posiadają Wenezuela, Arabia Saudyjska
oraz Iran, w których wydobywa się ponad 10 mln baryłek ropy dziennie. Największymi
producentami na świecie są z kolei USA, Rosja oraz Arabia Saudyjska. Najwięcej baryłek
dziennie zużywają Stany Zjednoczone, Chiny oraz Indie. Jak pokazuje powyższa grafika,
w Stanach Zjednoczonych zużywa się każdego dnia ponad 20 mln baryłek ropy naftowej. Co ciekawe, Chiny, które są najbardziej zaludnionym państwem świata, zużywają
prawie 8 mln baryłek ropy mniej niż USA. Największym konsumentem ropy naftowej
należącym do Unii Europejskiej są Niemcy, z zużyciem na poziomie około 2,5 mln baryłek dziennie.
Wykres 3. Kurs dolara a notowania ropy naftowej

Źródło: [https://www.michalstopka.pl/fundamentalna-analiza-rynku-ropy-naftowej/, dostęp: 12.04.2020].

Jednym z kolejnych czynników, który tłumaczy notowanie ceny ropy naftowej, jest
kurs dolara. Zależność między jedną z najważniejszych walut (USD) a jednym z najważniejszych surowców (ropą) w perspektywie krótkiego okresu jest najczęściej dodatnia.
Taka dodatnia zależność oznacza, że im mocniejszy jest kurs dolara amerykańskiego,
tym wyższa jest cena ropy naftowej. Największy popyt na ropę (około 80%) nie występuje jednak w USA, ale w krajach, w których obowiązuje inna waluta niż dolar amerykański,
co oznacza, że w przypadku, gdy kurs dolara rośnie, kraje te ponoszą znacznie wyższe
koszty zakupu ropy, gdyż transakcje te są rozliczane zawsze w walucie amerykańskiej.
Jednak scenariusz zależności pomiędzy kursem dolara a kursem ropy naftowej może
wyglądać nieco inaczej i w długim okresie wykazywać zależność ujemną. W czasach
stabilności na rynku wzrost kursu dolara właśnie w dłuższym przedziale czasu może
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skutkować obniżką ceny ropy. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że kraje kupujące ropę
nie dysponują nieograniczonym budżetem. Gdy ropa drożeje z powodu wzrostu kursu dolara, muszą one zmniejszać zapotrzebowanie na ropę i ograniczać jej zakup. Taka
tendencja skutkuje tym, że popyt na ropę ulega zmniejszeniu i w ten sposób powstaje
presja na obniżenie cen ropy naftowej. Kraje eksportujące ropę, których gospodarka jest
ściśle uzależniona od jej eksportu i którym zależy na utrzymaniu dotychczasowego poziomu wydobycia ropy, są poddawane presji obniżania ceny ropy. W takiej szczególnej
sytuacji to wzrost kursu dolara w dłuższym przedziale czasu może wywołać obniżenie
cen ropy.

Kraje OPEC
OPEC – Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową) – to organizacja międzynarodowa skupiająca państwa eksportujące
ropę naftową, powołana do życia podczas konferencji, która odbyła się 10–14 września
1960 roku w Bagdadzie (Irak). Państwa eksporterzy ropy naftowej utworzyły organizację
w celu obrony swoich interesów i przeciwstawienia się dominacji wielkich międzynarodowych koncernów naftowych. Organizacja ta skupia 14 państw (dane z maja 2017
roku). Do krajów założycieli należą: Iran, Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska oraz Wenezuela.
Po pewnym czasie przystąpiły do niej kolejno: Katar (1961), Libia (1962), Zjednoczone
Emiraty Arabskie (1967), Algieria (1969), Nigeria (1971), Ekwador (1973–1992, później
ponownie w 2007 roku), Gabon (1975–1995, ponownie należy do OPEC od 2016 roku),
Angola (2007) i Gwinea Równikowa (2017) [https://wiadomosci.wp.pl/opec-organizacja
-krajow-eksportujacych-rope-naftowa -6183430720861825c, dostęp: 03.12.2018]. Olbrzymie znaczenie oraz wpływ na światowy rynek ropy organizacja ta miała w latach
70. i 80. XX wieku. Właśnie wtedy kraje OPEC przyczyniły się do kryzysu naftowego, nakładając w roku 1973 sankcje na Stany Zjednoczone w związku z trwającą wojną izraelsko-arabską. Podobny kryzys organizacja OPEC wywołała w latach 1979–1982, jednak
w kolejnych latach jej wpływ na światowe ceny ropy znacznie zmalał, gdyż kraje wysoko
rozwinięte znacznie wzmocniły własne zasoby energetyczne, poszukując nowych złóż,
a także alternatywnych źródeł energii.
Wydobycie dzienne ropy w krajach OPEC obrazuje tabela 2.
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Tabela 2. Wydobycie dzienne ropy naftowej w krajach OPEC w milionach baryłek

Źródło: [https://www.michalstopka.pl/fundamentalna-analiza-rynku-ropy-naftowej/, dostęp: 12.04.2020].

Co składa się na cenę paliwa?
Ceny paliw na światowych rynkach drastycznie spadły. Obecnie notuje się bardzo niski
poziom, jaki nie występował od połowy lat 80. Na takie notowania wpływ mają przede
wszystkim wojny pomiędzy krajami OPEC i Rosją oraz trwająca pandemia koronawirusa.
Ta ostatnia spowodowała znaczne zmniejszenie mobilności ludności, a co za tym idzie
spadek zapotrzebowania na różnego rodzaju paliwa. To też spowodowało zmianę cen
paliwa. Według stanu na koniec kwietnia 2020 roku cena litra benzyny 95 mieści się
obecnie w granicach 3,83–4,02 zł, oleju napędowego w granicach 3,93–4,10 zł, a LPG
– 1,73–1,79 zł [https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/z-czego-sklada-sie
-koncowa-cena-paliwa-na-stacji/6z47q1, dostęp: 27.04.2020]. Niestety na poziom cen
niewielki wpływ mają produkcja paliw czy ich transport oraz marża stacji benzynowej.
To podatki stanowią największą część ceny ropy naftowej. Są to: akcyza, opłata paliwowa
oraz emisyjna, a także podatek VAT. Trzy pierwsze są uzależnione od decyzji rządu i nie
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wiążą się z ceną zakupu surowca, to od nich zależy cena paliw. Największe obciążenie
dla konsumenta stanowi akcyza, która w przypadku benzyny stanowi 37% ceny za litr,
a w przypadku oleju napędowego – 30%. Opłata paliwowa i emisyjna nie są aż tak wysokie, bo stanowią odpowiednio 3% i 7% ceny za litr. Do tych obciążeń należy jeszcze
doliczyć 23-procentowy podatek VAT. Wysokość tej opłaty zależy od ceny litra paliwa. Nie
można także zapomnieć o uwzględnieniu, zależnego od giełdowych notowań, kosztu
paliwa w rafinerii oraz marży stacji benzynowej, która jest zazwyczaj najniższa w strukturze ceny paliwa.
Rysunek 6. Składniki wpływające na cenę paliw

Źródło: [https://www.bankier.pl/wiadomosc/Co-sklada-sie-na-cene-paliwa-59-to-podatki-7437770.html
, dostęp: 21.05.2020].

Ceny ropy naftowej w czasie pandemii koronawirusa
W kwietniu 2020 roku ceny baryłki kanadyjskiej oraz amerykańskiej ropy spadły poniżej zera, co spowodowane było tym, że produkcja ciągle jest znaczne wyższa niż popyt,
który załamał się w wyniku pandemii. Żaden z wydobywców nie chciał zmniejszać produkcji, ponieważ pociąga to za sobą dodatkowe koszty, w tym znaczną utratę udziału
w rynku. Do tego doszedł problem z magazynowaniem dużych ilości zapasów. Pomimo
że Rosja i kraje OPEC doszły do ugody w sprawie zmniejszenia wydobycia ropy o 10%,
to jednak nie zrównoważyło to dużego spadku popytu. Z tym właśnie wiąże się obecny
spadek cen. Wielu producentów ropy, w tym i Kanada, skłonnych jest dopłacać odbiorcom, aby tylko pozbyć się części zapasów wydobytej ropy. Ostatecznie cena amerykańskiej ropy WTI spadła aż do minus 40,32 USD, aby nieco później wzrosnąć do poziomu
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1,6 USD w dostawach kontraktowanych na maj. Kolejne, bardziej aktywne kontrakty
już na czerwiec wyceniane były na 21,40 USD za baryłkę, po wzroście notowań o 4,8%.
Różnica cen, która powstała pomiędzy majowymi i czerwcowymi kontraktami na WTI,
jest odzwierciedleniem rosnącego na rynkach strachu, że traderzy przyjmujący fizyczną dostawę ropy w najbliższym czasie mogą nie mieć, gdzie jej magazynować ani gdzie
jej sprzedać, gdyż rafinerie ograniczają przerób. Panująca pandemia koronawirusa zatrzymała funkcjonowanie wielu gospodarek, w tym i tej największej (USA). Na świecie
zużywa się o wiele mniej ropy, a to z kolei powoduje, że magazynuje się jej coraz więcej
(magazyny, tankowce), rafinerie mają bardzo dużo zbędnego surowca, a miejsca składowania ropy się kurczą. Ogranicza się także wydobycie, czego przykładem są Stany
Zjednoczone, gdzie producenci zamknęli około 13% wiertni ropy.

Ujemna cena ropy a ceny paliw na polskich stacjach
Sytuacja z dnia 20 kwietnia 2020 roku była wyjątkowa i może powtórzyć się w kolejnych
miesiącach. Warto podkreślić, że dotyczy to ropy WTI, która jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy w Europie dominuje ropa Brent. Niektórzy analitycy
podkreślali, że ropa była traktowana w taki sam sposób, jak odpady radioaktywne, których
nikt nie chce, ale trzeba płacić za ich składowanie. Warto zacząć od tego, ile kosztuje ropa
WTI oraz Brent. Bieżące notowania tych gatunków ropy można zawsze sprawdzić w Internecie. Najłatwiej znaleźć frontowy kontrakt Brent futures na giełdzie ICE albo WTI na giełdzie NYMEX, czyli na dostawę w pierwszym miesiącu (rynek terminowy). „Cena, pochodząca z rynku terminowego jest traktowana tak, jakby informowała o bieżącej cenie ropy na
rynku fizycznym. Cena na rynku fizycznym pochodzi z zupełnie innego źródła: w przypadku ropy Brent jest to notowanie Dated Brent według S&P Global Platts, a w przypadku WTI
notowanie na rynku fizycznym w Cushing w Oklahomie” [https://www.forbes.pl/gielda/
koronawirus-ceny-paliw-i-wahania-kursu-ropy-naftowej/hgw5d3m, dostęp: 20.06.2020].
Pomiędzy wskazanymi cenami można znaleźć kilka istotnych różnic. W pierwszym przypadku chodzi o cenę ropy na rynku papierowym, a w drugim przypadku – cenę na rynku fizycznym. To na rynku fizycznym dokonuje się zakupu i odbioru ropy w tym samym okresie.
Na rynku papierowym natomiast dokonuje się jej zakupu z dostawą odroczoną do czasu,
który wskazuje dany kontrakt. Jednak jak widać, ceny na obu rynkach dzieli upływ czasu od
momentu zakupu ropy do jej fizycznej dostawy. Jest to bardzo istotne, gdyż w przeciwieństwie do ropy Brent kontrakty dotyczące WTI muszą być dostarczane fizycznie. Właściciel
kontraktu, w dniu jego ostatecznego wygaśnięcia, zobowiązuje się do faktycznego odbioru
baryłek ropy. Rynek ropy naftowej ma zazwyczaj znaczną liczbę graczy finansowych, którzy
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nie są w stanie odebrać fizycznie dostawy i muszą sprzedać kontrakty terminowe jeszcze
przed ich wygaśnięciem innemu fizycznemu graczowi. Dochodzimy tu do wyjaśnienia tak
niskich cen ropy. „Właściciele kontraktów terminowych z dostawą na maj, które wygasały
21 kwietnia, usiłowali je desperacko sprzedać graczom fizycznym, którzy mogliby przetrzymać ropę i potem odsprzedać po wyższej cenie. Głęboko ujemna cena kontraktu mówi,
że w tej ostatniej grupie nie było nikogo” [https://www.forbes.pl/gielda/koronawirus-cenypaliw-i-wahania-kursu-ropy-naftowej/hgw5d3m, dostęp: 20.06.2020].

Sytuacja na rynku ropy w czasie pandemii
Przemysł wydobycia ropy na całym świecie wyjdzie z tej zapaści bardzo poturbowany,
tak samo jak kraje żyjące z eksportu ropy. Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na
poszuki-wanie i wydobycie ropy (w tym na utrzymanie już funkcjonujących pól w odpowiedniej kondycji) sprawia, że krzywa na wykresie przyszłego wydobycia ropy w sposób
istotny się obniży, i to nawet w horyzoncie 3–5 lat. Wszystkie poprzednie szoki naftowe
uczą, że każdy z nich prowadził do trwałej redukcji popytu na ten surowiec. Jeśli chodzi
o Polskę, to niska cena ropy jest bardzo korzystna dla naszej gospodarki. Widać to już
w danych dotyczących inflacji za marzec. Jej wartość wyniosła 4,6%, a mogłaby być wyższa, gdyby właśnie nie spadek cen na stacjach paliw. Konsumentów (kierowców) zastanawia jednak, dlaczego spadki cen paliw na stacjach nie następują zgodnie ze spadkami
ceny ropy. Powód jest bardzo prozaiczny. Na rynku paliw również mamy do czynienia
z głębokim spadkiem popytu.
„Na rynku ropy mamy do czynienia z szokiem wzmocnionym: ze spadkiem popytu
w tej samej skali oraz ze wzrostem wydobycia, zamiast spadku. Dlatego jak dotąd spadki
cen ropy są szybsze i głębsze niż spadki cen paliw. Do tego na rynku krajowym dochodzi
osłabienie kursu złotego do dolara. Od początku roku obniżki na stacjach paliw PKN ORLEN przekroczyły już 90 groszy na litrze benzyny 95 i ponad 1 złoty na litrze ON. Było to
możliwe także dzięki optymalizacji produkcji i dywersyfikacji źródeł dostaw. Jeżeli obecna tendencja na rynkach światowych utrzyma się, co jest najbardziej prawdopodobnym
scenariuszem, to ceny na polskich stacjach paliw będą nadal spadać, jednak ten efekt
będzie rozłożony w czasie, bo rafinerie mają w swych magazynach jeszcze dużo ropy
kupowanej po cenach, gdy ropa Brent (ta jest ważniejsza dla polskich rafinerii niż ropa
WTI) kosztowała ponad 50 dol. za baryłkę” [https://www.forbes.pl/gielda/koronawirusceny-paliw-i-wahania-kursu-ropy-naftowej/hgw5d3m, dostęp: 20.06.2020].
Wobec nagłego spadku cen ropy Arabia Saudyjska postanowiła zredukować jej cenę,
a także zwiększyć sprzedaż o 10 mln baryłek dziennie. Brak porozumienia z Rosją wymusił
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tę decyzję, ponieważ zwykle Saudowie nie są skłonni do redukcji cen lub zwiększania
produkcji ponad popyt. Kraje OPEC i Rosja wspólnie regulowały podaż oraz cenę ropy
od 2016 roku, lecz Moskwa odmówiła wspólnego działania mimo problemów wywołanych pandemią koronawirusa. Arabia Saudyjska postanowiła zredukować cenę ropy
do takiego poziomu, by zmusić Rosję do współpracy. Obniżka cen może spowodować
duże problemy gospodarcze krajów, których gospodarka opiera się na wydobyciu ropy.
Obecna sytuacja na jej rynku stanowi element gospodarczego starcia o kontrolę rynku energetycznego. W ciągu kilku sekund od rozpoczęcia notowań ceny ropy tąpnęły
niemal tak samo mocno, jak w 1991 roku, gdy uderzające militarnie na Irak Stany Zjednoczone zalały światowy rynek swoimi rezerwami ropy. Gwałtownymi spadkami zareagowały światowe giełdy, a kurs rubla wobec dolara już zaliczył największy spadek od
stycznia 2016 roku. Przewiduje się, że wojna naftowa potrwa jeszcze kilka miesięcy i będzie ciągnąć światowe giełdy w dół. Do tego dochodzą jeszcze inne nagłe i negatywne
zjawiska ekonomiczne, które będą bardzo niebezpieczne dla gospodarek całego świata.

Podsumowanie
Ropa naftowa nie bez powodu może być nazywana czarnym złotem przez kraje, które mają jej duże złoża oraz zaplecze wydobywcze i przetwórcze. Jej zalety znano już
w starożytności, a jej wykorzystanie rozpoczęło nowy etap w historii współczesnego
świata. Wydobycie, jak i konsumpcja wielu milionów baryłek dziennie dowodzą, że istnieje wiele możliwości jej zastosowania. Mimo rozwoju elektryczności oraz szukania
bardziej ekologicznych rozwiązań świat nie jest w stanie zrezygnować z jej wydobycia.
Ropa naftowa sprawiła, że pustynne tereny Bliskiego Wschodu przerodziły się w ciągu
kilkudziesięciu lat w ogromne centra dystrybucji, nastąpił rozwój miast, infrastruktury, cywilizacji. Bliski Wschód, który do niedawna kojarzył się jedynie z pustynią, stał się
nowym centrum świata. Dobrze ilustruje to krążące w Internecie zdjęcie przedstawiające Dubaj w 1991 oraz w 2005 roku. Na początku lat 90. znajdowało się tam zaledwie
kilka budynków, natomiast w 2005 istniało już całe miasto, z wysokimi biurowcami,
nowoczesną infrastrukturą, szerokimi drogami i licznymi domami. Arabowie stali się
bardzo bogatymi ludźmi ze względu na posiadanie ziemi, w której odkryto wiele złóż
ropy. Szacunkowe badania wskazują, że surowca wystarczy na mniej więcej 50–70 lat,
pod warunkiem, że gospodarowanie zasobami będzie racjonalne. Szacunki zasobów
ciągle ulegają zmianie, przez co trudno podać dokładną datę wyczerpania zasobów
ropy. Kraje rozwijające się będą naśladować gospodarki krajów rozwiniętych. Badania
wskazują, że ze względu na chęć osiągnięcia takiego poziomu, na jakim obecnie są
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Stany Zjednoczone, zapotrzebowanie na ropę podwoi się do 2030 roku. W tym czasie
jej zasoby prawdopodobnie spadną o 50%. Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie świata bez przetwarzania ropy w celu otrzymania paliwa. Z drugiej strony
należy jednak wziąć pod uwagę inny problem, a mianowicie niebezpieczeństwo związane z konsumpcją. Zmiany klimatyczne, do których przyczynia się również spalanie
dużych ilości paliw, zmuszają nas do szukania alternatywnych rozwiązań napędzania
urządzeń wykorzystujących dotychczas do pracy benzynę, olej napędowy czy gaz.
Mimo tych zagrożeń nie możemy jednak zapominać, ze to ropa naftowa ukształtowała
dzisiejszy świat, gdyż trudno byłoby nam sobie wyobrazić życie bez samochodów,
autobusów, samolotów czy dróg asfaltowych.
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Alpaki i kozy miniaturowe – egzotyczny biznes
na czterech nogach
Alpacas and Miniature Goats – Exotic Business
on Four Legs
Abstract: The paper is an attempt to show the possibility of using passion, interests to create a profitable business in the framework of emotional investments. Almost any passion,
hobby can be turned into a profitable business. This is an analysis of the cost-effectiveness
of breeding and the use of alpacas and miniature goats. The study contains a lot of statistics
on the population of alpacas, the export of their fleece, meat, etc.
Key words: emotional investments, business, passion

Wstęp
W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie alpakami i kozami
miniaturowymi, powstaje także coraz więcej miejsc, w których są hodowane. Według
badań alpaki można wykorzystać w terapii dla dzieci i dorosłych, a ich obecność ma pozytywny wpływ na człowieka. Dużo osób myli ze sobą lamy i alpaki, które mimo podobieństwa różnią się jednak wyglądem i zachowaniem podczas kontaktów z ludźmi.

Dawid Wojtaś, Karolina Suchenek

Grafika 1. Alpaka wraz z kozą miniaturową

Źródło: [https://www.instagram.com/p/B6yDmFiJ2HR/].

Alpaki zyskały na popularności dzięki alpakoterapii oraz ofertom spaceru ze zwierzęciem. Warto jednak pamiętać, że są to zwierzęta stadne i samotność ma na nie bardzo zły wpływ. Nie powinno się także trzymać ich jako zwierząt domowych, choć są
w stanie bawić się na przykład z psem. Kozy miniaturowe mogą natomiast żyć w pojedynkę i są osoby trzymające je jako zwierzęta domowe. Ich popularność jest obecnie
mniejsza niż alpak, ale rosnące nimi zainteresowanie pozwala przypuszczać, że niedługo się to zmieni.
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie możliwości wykorzystania pasji i zainteresowań do stworzenia opłacalnej działalności w ramach inwestycji emocjonalnych.
Na potrzeby niniejszego badania postawiono hipotezę, że niemal każdą pasję i hobby
można przekształcić w opłacalny biznes. Wśród metod badawczych wykorzystano analizę danych dotyczących hodowli i wykorzystania alpak i kóz miniaturowych.

Zwierzęta jako inwestycja emocjonalna
Kolekcjonerstwo, a właściwie inwestowanie alternatywne, od zawsze cieszy się zainteresowaniem ludzi. Przejawia się już od najmłodszych lat przez zbieranie na przykład bursztynów, lalek, kart, znaczków czy gier. Z czasem młodzi kolekcjonerzy poznają istotę
pieniądza i wartość swoich kolekcji, powiększając swoje zbiory o nowe, bardziej unikatowe okazy oraz tworząc wśród podobnych pasjonatów wewnętrzne rynki wymiany przedmiotów. Rynki te są regulowane żywymi, niepisanymi zasadami i prostymi pragnieniami,
takimi jak osiągnięcie jak największego zysku oraz przeżycie uzależniających emocji, nie
tylko podczas negocjacji. Kolekcjonerzy na przestrzeni lat zamieniają gry na samochody,
bursztyny na alkohole, a karty i znaczki na dzieła sztuki. Ich inwestycje nie mają na celu
jedynie osiągnięcia zysku i szybkiego zwrotu zainwestowanego kapitału. Bardzo często
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są one wyznacznikiem statusu społecznego, indywidualnego pojęcia piękna pod kątem
obranej przez siebie pasji i doznań płynących z obcowania z nimi. Jak zatem zwierzęta
wpisują się w definicję inwestycji emocjonalnych?
Dla wielu osób zwierzęta były częścią dzieciństwa, niezależnie czy wychowywali
się w gospodarstwie rolnym pośród zwierząt hodowlanych, miały domowego pupila
lub też nigdy nie miały możliwości bliższego z nimi obcowania. Właśnie ta emocjonalna więź z żywymi stworzeniami, intensywne emocje podczas kontaktu z nimi oraz ich
przyciągające piękno, w szczególności w wypadku młodych osobników, sprawia, że dla
hodowców, terapeutów wykorzystujących do pracy zwierzęta oraz większości osób inwestujących w zwierzęta są one czymś więcej niż tylko sposobem zarobku. Nierzadko
można usłyszeć, że są one częścią rodziny, a nawet że ukazują prawdziwe, emocjonalne
oblicze człowieka.

Kozy miniaturowe
Kozy miniaturowe zostały udomowione przez człowieka na obszarach basenu Morza
Śródziemnego oraz w Małej Azji bardzo wcześnie, niektóre źródła podają, iż miało to
miejsce nawet przed naszą erą. Hodowane były dla mięsa, mleka oraz skór. Zwierzęta
te są w stanie zaaklimatyzować się na całym świecie, a chęć ich hodowania rosła wraz
z rozwojem cywilizacji. W ostatnich latach kozy miniaturowe i karłowate zaczęły pełnić
funkcję rozrywkową i towarzyską, a także odgrywać coraz większą rolę w agroturystyce.
Zwierzęta te są łatwe w utrzymaniu, mało jedzą, a ponadto są bardzo inteligentne. Zaletą
ich jest także to, że nie ma konieczności ich dojenia, ponieważ dają bardzo małe ilości
mleka i jest to nieopłacalne. Nadają się także do chowu amatorskiego
Wielu ludzi chciałoby mieć taką małą kózkę w swoim otoczeniu, jednak nie każdy ma
na to warunki. Mimo że kozy są zwierzętami stadnymi, można hodować je pojedynczo.
Najlepiej, by hodowca był w posiadaniu terenu zielonego.
Umaszczenie kóz miniaturowych jest bardzo zróżnicowane, mogą być białe, brązowe
lub czarne, jednolite, w plamy bądź łaciate. Są umięśnione i odporne na zmiany klimatyczne, dzięki czemu zmiana otoczenia nie jest dla nich problematyczna. Zwierzęta te osiągają
wagę od 23 do 27 kg, a średni wzrost dorosłego osobnika to około 50 cm w kłębie.
Kozy miniaturowe bardzo szybko osiągają dojrzałość płciową (3–5 miesięcy) – roczna
samica może już mieć potomstwo. Zazwyczaj w miocie przychodzi na świat 1–2 młode.
Kozy miniaturowe wykazują się dużą opiekuńczością względem swojego potomstwa.
Zwykle kóz miniaturowych nie poddaje się kąpieli. Można to jednak zrobić ze względu na walory estetyczne (brzydki zapach lub brudna sierść), trzeba jednak przestrzegać
93

Dawid Wojtaś, Karolina Suchenek

przy tym kilku ważnych zasad. Przy kąpieli powinny być minimum dwie osoby (jedna
przytrzymuje zwierzę, druga przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne), a kozę należy się
najpierw wyczesać szczotką oraz zgrzebłem, później dopiero wykąpać ją przy użyciu
szamponu dla koni (jest delikatny, a kózki mają wrażliwą skórę). Należy pamiętać, że kąpiel powinno przeprowadzać tylko w sezonie letnim, kiedy jest ciepło i nie ma wiatru,
tak aby zwierzę mogło spokojnie wyschnąć.

Alpaki
Alpaka jest trawożernym ssakiem pochodzącym z rodziny wielbłądowatych. Pochodzą
one z Peru (ich liczebność na rok 2018 wyniosła 4 384 848 sztuk), Boliwii i Chile. Z wyglądu przypomina lamę, lecz jest od niej nieco mniejsza i znacznie łagodniejsza, ma także
krótsze i prostsze uszy. Alpaki są zwierzętami stadnymi i nie powinny być trzymane pojedynczo. Hodowane są dla wełny i mięsa.
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Mapa 1. Rozłożenie populacji alpak w Peru

Źródło: [UNIDO 2010, s. 10].

Ciąża alpaki trwa około 11 miesięcy i zazwyczaj w miocie jest jedno młode – bardzo
rzadko zdarza się żeby były dwa młode osobniki, gdyż powoduje to zagrożenie życia
płodu i matki. Młode alpaki nazywają się cria i są w stanie wstać i nauczyć się chodzić
w ciągu godziny od urodzenia się.
Ze względu na wyjątkowo nieprzyjazne rejony, z których pochodzą, nie mają wygórowanych wymagań żywieniowych. Niektórzy hodowcy są za tym, by alpakom podawać
samą trawę z pastwiska i siano w okresie zimowym, ważne jest jednak uzupełnianie ich
diety o specjalną paszę zawierającą mikroskładniki.
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Wykorzystanie alpak
Alpakoterapia. Alpakoterapia to dziedzina zooterapii polegająca na pracy terapeuty
z pacjentem oraz zwierzętami, które pozytywnie motywują chorego do działania. Alpaki
poprawiają jego samopoczucie, rozwijają strefę emocjonalną i poznawczą. Wpływa to
szczególnie dobrze na dzieci, które dzięki możliwości kontaktu i opieki nad zwierzęciem
uczą się empatii i stają się bardziej otwarte na otaczający je świat.
Alpakoterapia polecana jest osobom z zaburzeniami lękowymi, nerwicami, depresją, autyzmem, ADHD i zespołem Downa. Wspomaga również rozwój dzieci, mających
problem z emocjami. Polecana jest też osobom doświadczonym trudnościami życiowymi, przechodzącymi załamanie nerwowe bądź narażonym na silny stres. Warto mieć na
uwadze, że kontakt z alpakami może mieć każdy, kto potrzebuje odrobiny wytchnienia
od codzienności. Delikatne usposobienie i duża inteligencja tych zwierząt jest coraz bardziej ceniona zarówno przez terapeutów, pacjentów, jak i zwykłych ludzi.
Alpaki są zwierzętami bardzo spokojnymi, ciekawymi świata, które szybko się uczą
i nie są agresywne, przez co budzą dużą sympatię, szczególnie u dzieci. Ich futro jest
miękkie i przyjemne w dotyku, a co najważniejsze – hipoalergiczne.
Spacery z alpakami. Hodowca, poza sprzedażą wełny, może zarobić na coraz popularniejszych spacerach ze zwierzętami. Powstaje coraz więcej farm oferujących możliwość spędzenia czasu z alpakami. Niektórzy hodowcy organizują również wycieczki
do przedszkoli, tak aby dzieci mogły zobaczyć, przytuli i pogłaskać zwierzę. Na takich
wydarzeniach dowiadują się one podstawowych informacji o alpakach, między innymi
tego, że mimo łagodnego usposobienia nie wszędzie lubią być głaskane, na przykład
wolą głaskanie po szyi, a nie po grzywce.
W pewnym momencie na portalach społecznościowych zaczęło pojawiać się bardzo dużo zdjęć z alpakami, nawet jedna z większych polskich marek odzieżowych pokusiła się o zaprezentowanie swojej najnowszej kolekcji ubrań na tle tych pięknych
zwierząt. Również wiele światowych marek odzieżowych coraz częściej wykorzystuje
alpaki jako modeli, promując nie tylko ubrania, w których składzie znajduje się ich wełna. Wywołuje to zawsze duże poruszenie w mediach i wpływa pozytywnie na wizerunek tych zwierząt.
Włókno. Alpaki są dość ważnym członkiem rodziny wielbłądowatych (Camelidów)
(rys. 2) ze względu na możliwość ich komercyjnego wykorzystania, a także z uwagi na
spory stosunek ich populacji do populacji całej rodziny wielbłądowatych (około 3,7 mln
– 10%). Jest ona jednak znacząco mniejsza od pogłowia wielbłądów, wynoszącego około 35 mln, lecz porównując je należy mieć na uwadze inne wykorzystanie tych zwierząt oraz że wielbłądy występowały pierwotnie na 3 kontynentach – Australii, Afryce
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i Azji, zaś alpaki na pograniczu 4 krajów – Peru, Boliwii, Ekwadoru i Chile. Przez ponad
trzy tysiąclecia alpaki były także wybierane jako główne źródło pozyskiwania włókien
do produkcji. Przemysł tekstylny traktuje ich wełnę jako włókna specjalistyczne i klasyfikuje je jako luksusowe. Są one pożądane głównie z uwagi na delikatność, właściwości
termiczne przy zachowaniu niskiej masy, szeroką gamę naturalnych kolorów (22) oraz
wytrzymałość.
Rysunek 2. Podział rodziny wielbłądowatych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielb%C5%82%C4%85dowate].

Alpaki dzielą się na dwie rasy: Huacaya i Suri. Rasa Huacaya produkuje gęste, kędzierzawe runo, a Suri proste i śliskie, są także dłuższe, bardziej jedwabiste i lśniące. Właściwości oraz ograniczona ilość runa rasy Suri sprawia, że jego wartość rynkowa, w zależności od aktualnego zapotrzebowania, jest o wiele wyższa. Ponieważ włókna alpak są
bardziej miękkie, delikatniejsze i lżejsze od wełny owczej, częstą praktyką jest mieszanie
ich z wełną merino lub innymi włóknami, tak aby uzyskać mieszankę o preferowanych
właściwościach. Mieszanek takich używa się między innymi do produkcji tekstyliów
i odzieży, takich jak: płaszcze i dzianiny marek luksusowych, skarpety, czapki, rękawiczki,
a także jako dywany czy wypełnienie kołder i poduszek.
Przychody z włókna alpak stanowią główne źródło dochodu peruwiańskich hodowców. Wielu z nich, szczególnie w bardziej odosobnionych regionach kraju, używa
ich jako łatwych do spieniężenia aktywów w przeciwieństwie do regularnej sprzedaży
i przechowywania pieniędzy.
Skutkuje to przechowywaniem włókien i wykorzystywaniem ich jako oszczędności.
Częstą praktyką jest niestrzyżenie zwierząt regularnie (zwykle raz do roku) do momentu,
w którym ich właściciele będą potrzebować pieniędzy. W zależności od sytuacji finansowej hodowcy, może on sobie pozwolić na pozyskanie włókna w większych odstępach
czasu, na przykład raz na dwa lata lub nawet rzadziej. W takiej sytuacji zwierzęta mogą
przyjąć rolę pokazową, jako demonstracja majątku hodowcy.
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Z danych statystycznych z peruwiańskiego Ministerio de Agricultura y Riego (Ministerstwa Rolnictwa i Nawadniania), można dowiedzieć się, że rocznie z jednej alpaki
uzyskuje się średnio około 1,9 kg surowego włókna. Na wielkość tę wpływa wiele czynników, takich jak:
·· region kraju – Puno (1,81 kg), Lima (1,37 kg), Huancavelica (2,05 kg), Pasco (2,29kg),
Arequipa (1,97 kg), Junin (2,41 kg);
·· częstotliwość strzyżenia – jak już wspomniano, część hodowców decyduje się na
rzadsze strzyżenie, co negatywnie wpływa na badania statystyczne, zaniżając wartość
zbioru w jednym roku, a tym samym zawyżając wartości w latach kolejnych;
·· długość włókna – jest związana z częstotliwością strzyżenia, im rzadziej będzie ono
pozyskiwane, tym więcej czasu będzie miało na osiągnięcie odpowiedniej długości;
·· rasa – występują znaczne różnice we włóknach między rasami Huacaya i Suri oraz
stosunku liczebności osobników każdej z ras;
·· średnica włókna – jest decydującym wskaźnikiem jakości włókna. Średnia dla ras alpak Huacaya i Suri wynosi odpowiednio 31.2 ± 3.8 mikronów i 26.8 ± 6.0 mikronów.
Wielkość ta zależy od czterech kluczowych czynników:
–– wieku zwierzęcia (alpaki poniżej 4 roku życia wykazują się znacząco mniejszą
średnicą włókna niż starsze osobniki);
–– liczby strzyżeń (z każdym strzyżeniem średnica zwiększa się);
–– płci (samice wykazują się znacząco mniejszą średnicą włókna niż samce);
–– miejsca, z którego pozyskuje się włókno (średnica zwiększa się w kierunku brzucha zwierzęcia).
Wszystko powyższe zmienne przekładają się na jakość włókien, a także ich ceny.
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Mapa 2. Rozkład produkcji wełny z podziałem na regiony

Źródło: [Ministerio de Agricultura y Riego de Peru 2017].

Na poniższym wykresie przedstawione zostały dane dotyczące produkcji włókien
alpak w Peru w okresie od stycznia 1989 roku do grudnia 2018 rok, wyrażone w tysiącach ton.
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Rysunek 3. Wolumen produkcji wełny alpak na przestrzeni lat
1989–2018 (w tys. ton)

Źródło: National Institute of Statistics and Information Science [2019].

Można wywnioskować, że strzyżenie zwierząt odbywa się sezonowo, od października do kwietnia, z czego największe wartości są osiągane w okresach listopad–grudzień
i luty–marzec, czyli miesiącach letnich na półkuli południowej. Produkcja wełny przez
ostatnie 30 lat stale rośnie, pomimo spadku w latach 2000–2005 i wzrostu w latach
2010–2017.
Mięso. Należy pamiętać, że każdy region oraz kultura niesie ze sobą nieco inne postrzeganie pewnych gatunków zwierząt w kontekście spożywania ich, pozyskiwania
z nich mięsa oraz przetwórstwa na inne, w innych kręgach uważane za nietypowe lub
niestosowne, wyroby. W Chinach za przysmak uchodzą psy, nietoperze czy szczury, Australia słynie ze spożywania kangurów, na filipińskich straganach z ulicznym jedzeniem
spotkać można jedną z potraw narodowych – balut, będącą ugotowanym kaczym jajkiem zawierającym w pełni uformowany ptasi zarodek, zaś tradycyjną polską potrawą
jest czernina, zupa z dodatkiem kaczej, kurzej lub króliczej krwi.
Podobnie również sytuacja wygląda w przypadku alpak. Podczas gdy większość
mieszkańców Europy, Azji czy Ameryki Północnej kojarzy je jedynie z puchatymi
zwierzętami służącymi przede wszystkim do spacerów, terapii, poprawiania humoru oraz pozyskiwania wysokiej jakości włókna do przetworzenia na dobra luksusowe
(m.in. odzież, obuwie i wyposażenie domu), w krajach latynoamerykańskich alpaki
są traktowane przede wszystkim jako zwierzęta hodowlane, których celem jest przyniesienie korzyści ekonomicznych właścicielom. Byłoby to bowiem wysoce nieefektywne, gdyby po zakończeniu cyklu produkcyjnego (życia zwierzęcia), nie zostało
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ono wykorzystane w pełni. Mogłoby także nieść za sobą poważne konsekwencje,
biorąc pod uwagę roczną produkcję mięsa z alpak w Peru, która wynosi w okolicach
12 600 ton (dane na rok 2019). Mięso to jest bogate w białko, a zarazem zawiera mało
tłuszczu i cholesterolu, co sprawia, że jego spożywanie jest korzystne dla zdrowia,
w szczególności dla ludności trudniącej się ciężką pracą fizyczną na wysokości kilku
tysięcy metrów nad poziomem morza.
Tabela 1. Wartość odżywcza mięsa z alpak
Kalorie

Cholesterol

Białka

Tłuszcz

Żelazo

100g surowego mięsa

kcal

mg

g

g

mg

Alpaka - stek z rostbefu

103

43

25,10

5,02

2,55

Polędwica wołowa – stek
Polędwica wołowa – stek,
pastwisko
Bizon – stek, chudy

163

61

22,43

8,17

1,83

127

55

21,77

4,45

2,51

122

65

23,32

2,43

2,66

Kurczak – pierś, bez skóry,
bez kości

120

73

22,50

2,62

0,37

Indyk – pierś

114

53

23,34

2,33

0,76

Emu – filet

103

71

22,50

0,80

4,50

Łosoś pacyficzny

179

50

19,93

10,43

0,25

Źródło: [https://www.alpacameat.com/nutritional-information/].

Średnia tusza alpaki waży około 23 kilogramów, z czego połowę stanowią kawałki
najlepszego gatunku (tzw. prime cuts) przeznaczone między innymi na kotlety i steki.
Pozostała część (secondary cuts) jest zwykle przetwarzana na kiełbasy i wędliny. Podział
ten jest przyjęty dla alpak w wieku 1,5–2 lat, gdyż właśnie w tym okresie mięso nabiera
najlepszych właściwości odżywczych. W wypadku zwierząt starszych, większość stanowić będzie kawałki niższej jakości.
Skóry. Z uwagi na stosunkowo niskie wykształcenie rolnicze lub jego brak oraz powszechną niekorzystną sytuację ekonomiczną pośród peruwiańskich rolników, podczas
pozyskiwania włókna alpak używa się narzędzi do tego nieprzeznaczonych, takich jak
noże czy nawet metalowe puszki. Taki sposób strzyżenia zwierząt doprowadza do licznych ran, przyczyniając się do uszkodzenia skóry i braku możliwości dalszego jej procesowania lub znacznego obniżenia jej wartości na rynku.
Istotną kwestią jest również to, że około 90% alpak przeznaczonych na ubój nie trafia
to wyspecjalizowanych ubojni z odpowiednimi technikami skórowania, tylko proces ten
jest przeprowadzany na farmach, często w niesanitarnych warunkach. Powyższe działania powodują, że jedynie 2% skór finalnie trafia na rynek. Rozróżnia się obrobione skóry
gładkie oraz skóry z włóknem, używane do produkcji między innymi dywanów i zabawek.
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Mleko. Mleko alpak nie jest pozyskiwane w celach komercyjnych, głównie z powodu
jego małej ilości oraz utrudnionego procesu dojenia. Służy ono jedynie jako pokarm dla
młodych.

Produkcja i ceny wełny
Przyjrzyjmy się sytuacji w Peru w latach 2007–2018, aby przeanalizować zmiany w produkcji, cenach za kilogram włókna płaconych producentom oraz wartości produkcji
w solach peruwiańskich (PEN) dla danych lat i wpływ zdarzeń gospodarczych na poniższe wartości.
Tabela 2. Zmiany produkcji wełny alpak (w tonach) i ceny (PEN/kg) płaconej
hodowcom w latach 2007–2018
Rok
2007
Produkcja 3 895
w tonach
Cena
(PEN/kg) 18,39
Wartość
produkcji 71,63
(mln PEN)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 019 4 387 4 352 4 661 4 797 4 420 4 485 4 438 4 508 4 314 4 575
18,70 12,17 12,86 14,69 14,80 16,07 17,10 17,85 17,20 17,39 17,49
75,16 53,39 55,97 68,47 70,99 71,03 76,69 79,22 77,54 75,02 80,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerio de Agricultura y Riego de Peru [2019].

Z powyższej tabeli i wykresu stworzonych na podstawie danych statystycznych
peruwiańskiego Ministerio de Agricultura y Riego, można odczytać wyraźne trendy
związane z włóknem alpak. W 2007 r. średnia cena kilograma włókna wynosiła 18,39
PEN (około 15,50 PLN przyjmując kurs 0,8427 z 24.12.2007 r.), a produkcja 3895 ton surowego materiału. W roku kolejnym średnie ceny wzrosły o 0,31 PEN, osiągając tym sa102
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mym swoją najwyższą wartość – 18,70 PEN (około 17,75 PLN według kursu 0,9492 z dnia
31.12.2008 r.). Produkcja poszła śladem cen, aby przynieść wynik 4019 ton, tym samym
wzrastając o 3,18% w porównaniu z rokiem poprzednim.
W roku 2009 cały świat poważnie odczuł skutki kryzysu. Przeniosło się to na produkcję
włókien w wyniku zmniejszonego popytu na tekstylne dobra luksusowe. Ceny spadły
z poziomu 18,70 PEN za kilogram do 12,17 PEN, co po przewalutowaniu kursem 0,9964
z dnia 30.12.2009 r. daje 12,13 PLN. Oznacza to spadek o 35%.
Korzystając z prawa podaży, można wywnioskować zatem, że jeżeli cena odkupu
dobra od producenta spada o 35%, podaż tego dobra, strzyżenie alpak i pozyskiwanie
włokien, również powinno zmniejszyć się o podobną wartość. Tak jednak się nie stało.
Dlaczego przy niekorzystych cenach skupu, produkcja włókien wzrosła z 4019 ton
w 2008 roku o 9,16% do 4387 ton w roku 2009?
Warto zwrócić uwagę na to, że 84,4% gospodarstw w Peru stanowią małe farmy,
tak zwane minifundio, zajmujące powierzchnię od poniżej 1 hektara do 2,99 hekratów
(55,4%) oraz małe gospodarstwa rolne o powierzchni między 3 a 9,99 hektara (29%).
Zajmują one, mimo swojej przeważającej liczebności, mniejszość powierzchni wolnej
– odpowiednio 3,2% i 7,3%, co łącznie daje jedynie 10,5%. Ma to bezpośredni związek
z wykształceniem, sytuacją finansową i życiową rolników. Według planu strategicznego
regionu Arequipa, czwartego pod względem populacji alpak w kraju, wydanego przez
Consejo Nacional de los Camélidos Sudamericanos (Krajowej Rady Wielbłądowatych
Południowoamerykańskich) w regionie tym 12% hodowców alpak jest analfabetami,
z kolei pośród pozostałej części potrafiącej czytać i pisać 52% ukończyło jedynie szkołę
podstawową. Statystyki te różnią się w zależności od regionu, ale dają wyobrażenie o sytuacji w kraju. Należy również nadmienić, że dominująca większość hodowców żyjących
w wysokich częściach Andów nie ma dostępu do prądu, bieżącej wody ani instalacji
sanitarnych.
Ludzie żyjący w takich warunkach w dobie kryzysu nie będą patrzeć na sytuację pod
kątem ekonomicznym, analizując opłacalność produkcji w oparciu o prawo podaży. Ich
niewystarczające wykształcenie oznacza, że najprawdopodobniej nie mają podstaw
wiedzy ekonomicznej, a priorytetem nie będzie maksymalizowanie zysków w najdogodniejszym do tego okresie, a przetrwanie. Mając na celu osiągnięcie jak największej
ilości zebranego materiału, kluczowymi działaniami będzie między innymi:
·· rozmnażanie zwierząt – biorąc pod uwagę długość ciąży samicy alpaki, trwającą
średnio 11 miesięcy oraz tylko jedno młode z miotu, jest to inwestycja długoterminowa
z przedłużonym okresem zwrotu. Przynosi ona jednak wymierne korzyści, gdyż stado
będzie miało kolejne osobniki, na których hodowca będzie mógł zarobić, w szczególności biorąc pod uwagę wysoko cenione włókna tzw. baby alpaca;
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·· strzyżenie zwierząt – dotyczy to w szczególności osobników, których regularne, coroczne strzyżenie zostało w poprzednich latach wstrzymane. W dobie kryzysu może
się to okazać prawdziwym kołem ratunkowym, pozwalającym nie tylko utrzymać poziom przychodów, lecz także umożliwiającym przeżycie w odpowiednich warunkach
i zapewnienie godnego bytu rodzinie.
Mówiąc o producentach i ich działaniach, nie można zapomnieć kupcach. Wełnę skupują zakłady przetwórcze i produkcyjne, głównie z gałęzi tekstylnej i odzieżowej, które
swoje wyroby przeznaczają na rynek krajowy oraz eksport. W związku z globalnym załamaniem gospodarczym i idącymi za nim skutkami społeczno-ekonomicznymi (m.in.
upadłościami firm, zbiorowymi zwolnieniami z pracy) popyt na dobra luksusowe, w tym
wyroby pochodzące od alpak, znacznie się zmniejszył na rzecz zaspokojenia potrzeb
bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej potencjalnego konsumenta.
Spadek popytu wraz ze stale wzrastającą podażą skutkował drastycznym obniżeniem ceny za kilogram runa, którą zakłady płaciły hodowcom. Nie oznaczało to jednak
końca świata, gdyż to właśnie w czasach kryzysów, kiedy górę biorą emocje, takie jak
niepewność, obawa i strach, często powstają największe szanse i możliwości biznesowe
dla trzeźwo myślących uczestników rynku skoncentrowanych na zbudowaniu silnego
przedsięwzięcia o celach wybiegających na lata wprzód. Taką właśnie możliwością był
35% spadek w cenie włókien. Należy mieć na uwadze fakt, że cały proces (rozpoczynający się od pozyskania włókien ze zwierząt i ich zakupienia, przechodzący przez etapy ich
przygotowania, wytworzenia z nich gotowych produktów oraz transportem towarów
do hurtowni i finalnych sprzedawców, zarówno w kraju, jak i za granicą, a kończący się
na zakupie towaru przed docelowego klienta) może trwać wiele miesięcy w zależności
od łańcucha dostaw i kontraktów zawieranych przez jednostki na różnych etapach tego
przedsięwzięcia. Łącząc tak znaczne przesunięcie w czasie od jego początku do końca
wraz z dodatnią globalną stopą inflacji, jest się w stanie podjąć odpowiednie decyzje
związane między innymi z wyceną dobra końcowego, okresem, w którym zostanie ono
wprowadzone na rynek oraz czynnościami promocyjnymi mającymi na celu uargumentowanie potencjalnym konsumentom jego zakup.
Przykładem takiego działania marketingowego jest spopularyzowanie slow fashion,
czyli nurtu w modzie, w którym priorytetem jest dbanie o środowisko, odpowiedzialne dobieranie materiałów oraz ich pochodzenia. Do jego sztandarowych haseł należy
sustainability & fair trade, skupiających uwagę odbiorcy nie tylko na zaletach produktu,
lecz przede wszystkim na połączonej z nią ideologią trwałości, sprawiedliwości płacowej i hierarchicznej wobec osób, w szczegolności kobiet, je wytwarzających, ochrony
środowiska przed wszechobecnym plastikiem i zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem.
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Alpaki są wręcz idealnym kondydatem na przedstawiciela slow fashion, zarówno
w kontekście marketingowym, jak i naturalnych predyspozycji ich runa. Szeroka gama
ich ubarwienia sprawia, że z pominięciem potrzeby uzyskania kolorów niewystępujących naturalnie, produkty wytworzone z ich włokien nie wymagają użycia sztucznych,
przemysłowych barwników. Dodatkowo właściwości ich runa, takie jak trwałość, delikatność, hipoalergiczność oraz dobra termoizolacja przy stosunkowo niskiej masie, bezpośrednio przekładają się na ich jakość i odbiór. Pod względem ideologicznym prezentowana jest wizja pomocy peruwiańskiej ludności, w szczególności pracującym kobietom
i biednym pasterzom, przez nabywców. Jest to jak najbardziej szczytny w swoim założeniu cel i przedsięwzięcie, lecz wypadałoby się zastanowić, czy pod tymi hasłami nie kryją
się południowoamerykańskie realia wymieszane z kapitalizmem i pragnieniem zarobku
każdej jednostki w systemie. Akcja ta celuje przede wszystkim w ludzi młodych z krajów
rozwiniętych, na których łatwo wpłynąć ideami o naprawie świata i przywiązać do swojej marki, w szczególności jeżeli weźmie się pod uwagę ich skłonność do impulsywnego
kupowania, a także ogromną prezencję w Internecie, który z łatwością można wypełnić
kierowanymi do ustalonych grup odbiorów treściami, na pierwszy rzut oka informacyjnymi, ale które tak naprawdę mają na celu promocję towarów, marek i idei.
Lata 2010–2015 były okresem stałego wzrostu cen i próby powrotu do ich poziomu
sprzed czasów dekoniunktury. Średnia cena na rok 2010 wyniosła 12,86 PEN, w przeliczeniu kursem 1,0844 z dnia 29.12.2010 r. – 13,95 PLN. W porównaniu z rokiem poprzednim mówimy o wzroście o odpowiednio 0,69 PEN (5,7%) i 1,82 PLN (15%). Kolejny rok
przyniósł jeszcze większe wzrosty, aby osiągnąć średnią wysokość 14,69 PEN. W porównaniu z rokiem 2010 jest to wzrost o 1,83 PEN (14,2%), a przyrównując do roku bazowego
(2009) cena skoczyła o 2,52 PEN (20,7%). Przeliczając powyższe wartości na złotówki,
używając kursu 1,2462 z dnia 28.12.2011 r., otrzymujemy średnią cenę na poziomie 18,31
PLN i wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4,36 PLN (31,25%) oraz o 6,18 PLN
(50,95%) do roku bazowego mając na uwadze wzrost kursu PEN/PLN o odpowiednio
0,1618 (15%) w porównaniu z rokiem 2010 i 0,2498 (25%) w stosunku do roku 2009.
Rok 2012 był rokiem stabilizacji średniej ceny wełny z alpak, wzrastając o zaledwie 0,11
PEN (0,75%) za kilogram, tym samym osiągając poziom 14,80 PEN. Po przewalutowaniu
podanej wartości na polskie złote, kursem 1,2024 z dnia 24.12.2012 r., prezentuje się ona
następująco: średnia cena kilograma runa wyniosła 17,80 PLN, co prezentuje spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,51 PLN (2,8%), przy czym kurs waluty w tym czasie również spadł o 0,0438 (3,5%), co tłumaczy rozbieżności w zmianach cen w tych walutach.
Rok 2013 był drugim, po 2011, najlepszym rokiem pod względem wielkości przyrostu ceny z omawianego okresu lat 2007–2018, osiągając średnią wartość 16,07 PEN za
kilogram włókna co oznacza przyrost o 1,27 PEN (8,6%). Przeliczając średnią cenę wełny
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na złotówki kursem 1,0769 (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,1255 – 10%)
wartość ta wyniosła 17,31 PLN. Pokazuje to, że pomimo drugiego co do wielkości wzrostu ceny w kraju pochodzenia, z uwagi na wahania waluty i osłabienie sola w stosunku
do złotego, wartość wełny spadła o 0,49 PLN (2,8%). W roku 2014 nastąpił przyrost o 1,03
PEN (6,4%) w stosunku do roku poprzedniego, co zaowocowało średnią roczną ceną
na poziomie 17,10 PEN za kilogram wełny. W tym roku jednak kurs PEN wzrósł o 0,0953
(8,9%) osiągając poziom 1,1722 z dnia 31.12.2014 r., co przełożyło się na średnią cenę kilograma włókna płaconą peruwiańskim hodowcom na poziomie 20,04 PLN, a tym samym
jej wzrost o 2,73 PLN (15,8%).
Ostatnim rokiem wzrostu cen był rok 2015. Najsłabszy skok ceny od roku 2012 (zaledwie 0,75 PEN – 4,4%) sprawił, że średnia roczna cena wyniosła 17,85 PEN za kilogram
wełny. Jest to wartość najbardziej zbliżona (niższa o 0,85 sola – 4,5%) do tej z roku 2008,
kiedy to wynosiła 18,70 PEN, lecz wciąż niewystarczająca, aby ją przebić i pokryć spadek o 35%. W latach 2009–2015, średnie ceny kilograma runa alpaki wzrosły z 12,17 do
17,85 PEN, czyli o 5,68 PEN – 46,7%. W tym samym czasie kurs PEN/PLN wzrósł o 14,3%,
z 0,9964 do 1,1393, a średnia cena przeliczona na złotówki, z 12,13 PLN do 20,34 PLN,
dając przyrost w wysokości 8,21 PLN, czyli 67,7%.
Kolejne lata nie przyniosły już wzrostów, nastąpiło za to cofnięcie i konsolidacja ceny.
Średnia dla roku 2016 wyniosła 17,20 PEN (-3,6%), dla roku 2017 – 17,39 PEN (1,1%), a dla
roku 2018 – 17,49 PEN (0,6%). Pomimo intensywnego spadku w czasie kryzysu gospodarczego, trend w badanym okresie pozostał rosnący.
W jaki sposób w tym samym okresie (2010–2018) kształtowała się wielkość produkcji
włókien? W rok po kryzysie, wielkość ta wyniosła 4352 tys. ton (99,2% wielkości roku
poprzedniego) i mogła być spowodowana takimi czynnikami, jak: krótsza długość odrośniętego włosia, większa ilość nowych osobników czy też lepsza sytuacja finansowa
hodowców. Kolejne dwa lata były okresem intensywnego wzrostu. 2011 był rokiem
o najwyższym procentowym przyroście w stosunku do roku poprzedniego – o 7,1%, i do
4661 tys. ton, zaś 2012 był rokiem z największą ilością wytworzonych włókien – 4797 tys.
ton surowego runa alpaki.
Następujący później sześcioletni okres utrzymywał cenę w dość wąskim zakresie
o tendencji wzrostowej, pomimo spadku produkcji włókien o 7,9% w roku 2013 do wielkości 4420 tys. ton. Wielkość produkcji w tym okresie prezentowała się następująco:
4485 tys. ton (wzrost o 1,5%) w roku 2014, 4438 tys. ton (spadek o 1,1%) w roku 2015, 4508
tys. ton (wzrost o 1,6%) w roku 2016, 4313 tys. ton (spadek o 4,3%) w roku 2017 i 4575 tys,
ton (wzrost o 6,1%) w roku 2018.
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Wzrost gospodarczy
Jak w tym samym czasie zmieniał się wzrost gospodarczy Peru w porównaniu z Polską
i średnią Unii Europejskiej? Procentowy przyrost produktu krajowego brutto w 2007 roku
dla obu państw, jak i dla średniego przyrostu PKB UE wyglądał pozytywnie. Polska osiągnęła przyrost w granicach 7,0%, Peru – 8,5%, a średni przyrost w Unii Europejskiej wyniósł
3,1%. Jest to wynik szczególnie zadowalający w porównaniu z danymi z roku 2019 – 4,0%
dla Polski, 2.6% dla Peru i 1.5% średniej UE. Rok 2008 był rokiem spadku wzrostu gospodarczego dla większości krajów, w tym dla Polski osiągającej przyrost jedynie 4,3%.
Średni przyrost PBK dla Unii Europejskiej w tym roku wyniósł 0,5%, a Peru jako jedyne
osiągnęło wynik wyższy niż w roku poprzedzającym – 9,1%. W kolejnym roku światowa
gospodarka jeszcze bardziej zwolniła. Peruwiańska gospodarka nie odnotowała tym razem tak dużego wzrostu w zestawieniu z rokiem poprzednim, gwałtownie spadając do
poziomu zaledwie 1,1%. Równie gwałtowną reakcję pokazały gospodarki krajów Unii Europejskiej, dla których średni przyrost produktu krajowego brutto był ujemny i wyniósł
-4,3%. Tak gwałtownego spadku względem wyniku z roku poprzedniego nie odczuła
z kolei Polska, która utrzymała przyrost swojego PKB na poziomie 2,8%.
Rysunek 5. Przyrost PKB (%) w latach 2007–2015 dla Polski, Peru i średniej
Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie [https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
KD.ZG?locations=EU; https://www.macrotrends.net/countries/PER/peru/gdp-growth-rate; https://www.
macrotrends.net/countries/POL/poland/gdp-growth-rate].
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W roku 2010, peruwiańska gospodarka doświadczyła równie gwałtownego wzrostu (do 8,3%), co spadku w roku 2009. Podobnie wartości osiągnął uśredniony wzrost
gospodarczy krajów Unii, który wyniósł 2,2%. Polska ze względu na dość stabilny
przyrost w roku poprzednim, nie odniosła tak gwałtownego wzrostu i zakończyła rok
2010 z przyrostem PKB na poziomie 3,6%. Rok 2011 prezentował się równie pozytywnie – wzrost gospodarczy Peru wyniósł 6,3%, Polski – 5,0%, a średnia dla krajów Unii
Europejskiej osiągnęła przyrost 1,8%. W roku 2012 wzrost gospodarczy Polski spadł
do poziomu 1,6%, a średni przyrost produktu krajowego brutto dla krajów Unii Europejskiej przybrał wartość ujemną -0,4%. Peru w tym samym roku odnotowało przyrost na poziomie 6,1%, jedynie o 0,2 punktu procentowego mniej niż w roku poprzedzającym. W roku 2013 średni wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej (od tego
roku obejmujący również Chorwację) powrócił do wyniku dodatniego na poziomie
0,3%. Przyrost produktu krajowego brutto zarówno dla Polski, jak i Peru zmniejszył się
o 0,2 punkty procentowe w stosunku do przyrostu z roku poprzedniego i osiągnęły
one wartości odpowiednio 1,4% i 5,9%. Rok 2014 był kolejnym rokiem rozbieżności we
wzroście gospodarczym między kontynentami. Podczas gdy wzrost gospodarczy Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej podniósł się do poziomu odpowiednio 3,3%
dla Polski i 1,7% dla średniej przyrostu PKB krajów należących do Unii, Peru odczuło
spowolnienie wzrostu PKB, które wyniosło jedynie 2,4%, wynik o 1,3 punktów procentowych wyższy niż w roku 2009. W roku 2015, wszystkie trzy analizowane regiony
osiągnęły wyższe wartości przyrostu PKB w porównaniu z przyrostem z roku poprzedniego. Wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 3,8%, w Peru – 3,3%, a średni wzrost gospodarczy dla państw Unii Europejskiej wyniósł 2,4%.
Na przestrzeni lat 2007–2015, przyrost PKB dla Polski i Peru miał tendencję spadkową. Odwrotną tendencję prezentuje zaś uśredniona wartość wzrostu gospodarczego
krajów należących do Unii Europejskiej, która w tym okresie wykazywała tendencję
wzrostową.

Eksport
Mając na uwadze zbiór wełny z alpak w Peru na poziomie kilku milionów ton rocznie,
nie da się nie zastanawiać się nad rynkiem zbytu dla produktów z niej wytworzonych.
Przy tak dużej ilości towarów rynek lokalny nie jest w stanie wchłonąć znacznej części
produkcji, nawet uwzględniając popyt generowany przez turystów. Dlatego też ważnym
aspektem peruwiańskich wyrobów z włókien alpak jest eksport.
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Rysunek 6. Eksport produktów pochodzących z wełny alpak w latach
2011–2015 (w mln USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Rojas Chú 2016].

Powyższy wykres prezentuje rozwój wartości eksportu odzieży, tekstyliów i tekstyliów domowych z Peru w latach 2011–2015 wyrażone w mln USD. Lata 2011–2013 były do
siebie zbliżone pod kątem wartości wyeksportowanych towarów osiągając odpowiednio 129, 122 i 130 mln USD. Najmniejszy udział przypada tekstyliom domowym, po 5 mln
USD w roku 2011 i 2012 oraz 7 mln w roku 2013. Odpowiada to zaledwie 4% eksportu z lat
2011 i 2012 oraz 5% z roku 2013. Większy udział przypada gotowej odzieży wytworzonej
z wełny alpak. Ich wartość wyniosła 40 mln USD w roku 2011 oraz po 37 mln w latach
2012 i 2013. Stanowiły one kolejno 31% dla roku 2011, 30% dla roku 2012 i 29% dla roku
2013. Tekstylia z kolei dominują wśród wyrobów na przestrzeni omawianego 5-letniego
okresu. Na przestrzeni pierwszych trzech lat utrzymywały stabilny poziom, poczynając
od roku 2011, w którym wartość eksportowanych tekstyliów sięgnęła 84 mln USD (65%),
przez spadek w roku 2012 do 80 mln USD (66%) i kończąc na kilkuprocentowym wzroście
do wartości 86 mln USD (66%) w roku 2013. Kolejny rok przyniósł blisko 50% wzrost wartości eksportowanych tekstyliów, osiągając poziom 122 mln USD i 69,7% udziału w eksporcie wyrobów z włókien pochodzących od alpak, których łączna wartość wyniosła
175 mln USD. W tym roku eksport tekstyliów domowych wzrósł o mln USD w stosunku
do roku poprzedniego i stanowił 4,6%, co oznacza spadek udziału odzieży w eksporcie do 25,7%, pomimo wzrostu o 8 mln USD (+21,6%) w stosunku do roku ubiegłego.
W roku 2015 nie zaobserwowano kolejnych wzrostów, ale wartość eksportu utrzymała
się na dość wysokim poziomie 157 mln USD. Wartość eksportowanych tekstyliów spadła
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z 104 mln USD (66,2%), tekstyliów domowych z powrotem do 7 mln (4,5%), zaś wartość
wyeksportowanej odzieży wzrosła do poziomu 46 mln USD (29,3%).

Import
Na powyższym wykresie przedstawiono głównych odbiorców wyrobów pochodzących
z wełny alpak na podstawie danych z roku 2015.
Rysunek 7. Podział procentowy głównych odbiorców produktów pochodzących
z wełny alpak

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rojas Chú 2016].

Przeważającym odbiorcą zarówno odzieży, jak i tekstyliów domowych, czyli towarów, które uznać można za wyroby gotowe przeznaczone do użytkowania przez konsumenta krańcowego i niewymagające dalszego przetwarzania, jest USA, odpowiadające
za 49% importu odzieży i 45% tekstyliów domowych pochodzących z Peru. Drugim co
do wielkości importerem są Niemcy, które sprowadzają do swojego kraju 10% odzieży
i 6% tekstyliów domowych. W przypadku zakupu peruwiańskich ubrań, Japonia, Francja i Wielka Brytania stanowią razem 15% eksportu, po 5% na każdy rynek. Pozostałe
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państwa liczą łącznie 26% wartości eksportowanej odzieży, co w wypadku rynków tekstyliów domowych stanowi 30% eksportu. Tutaj największym importerem, zaraz po Stanach Zjednoczonych, jest Litwa, sprowadzająca 9% eksportowanych wyrobów. W czołówce importerów znajduje się także Łotwa (6%) oraz Wielka Brytania (4%).
W wypadku importu tekstyliów, mówimy o materiale wykorzystywanym do produkcji nowych wyrobów, więc jego odbiorcami będą przede wszystkim kraje produkujące
ubrania a nie miejsca, w których przeważają odbiorcy finalni. Przykładem takiego podejścia jest USA, które nie importuje już blisko połowy materiałów (aktualnie jest to zaledwie 9%), a za to importuje znaczne ilości produktów w postaci gotowej odzieży. W roku
2015 liderem importu peruwiańskich tekstyliów były Włochy (28%), ojczyzna znanych na
całym świecie luksusowych marek i domów mody. Na drugim miejscu znajdują się Chiny
z 20% udziałem. W czołówce znajdują się także państwa, które nie przychodzą na myśl
jako pierwsze w kontekście importu luksusowych tkanin z Ameryki Południowej, czyli
Norwegia (12%) oraz Korea Południowa (7%). Pozostałe państwa stanowią łącznie 24%
wartości peruwiańskich tekstyliów przeznaczonych na eksport.

Social media
Korzystając z Instagrama, autorzy przeprowadzili analizę statystyk założonych kont celu
sprawdzenia skali zainteresowania tematem hodowli alpak i kóz miniaturowych, czyli
określenia wielkości grupy obserwatorów (logujących się) oraz dynamiki jej wzrostu.
Konto World Goats, publikujące zdjęcia i filmy przedstawiające kozy miniaturowe, ma
już 103 tys. obserwujących, a ich liczba nadal rośnie. Główną grupą odbiorców są osoby
w wieku 18–24 lat (32%) i 25–34 lat (35%). Wśród obserwujących 76% jest kontami należącymi do kobiet, pozostałe 24% stanowią mężczyźni. Konto służące analizie ma bardzo dobre statystyki, a ich tendencja jest rosnąca. W przeciągu 30 dni profil odnotował
94,5% przyrost liczby obserwujących. Jak każde konto, ma ono też momenty słabszego
wzrostu, jednak zazwyczaj są one chwilowe i zależą przede wszystkim od publikowanego materiału oraz jego pozycjonowania wśród odbiorców. Właściciel profilu przesyła
1–2 posty dziennie, co pozytywnie wpływa na odbiór jego profilu przez algorytm. Zaangażowanie obserwujących, czyli stosunek sumy akcji (komentarze, polubienia) wykonywanych przez odbiorców do liczby unikalnych kont obserwujących dany profil, pod
postami World Goats, wynosi około 10%. Wynika to z tego, nie ma osoby, której spodoba
się każdy post i nie każdy podejmie się polubienia czy skomentowania zdjęcia.
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Rysunek 8. Wykresy sumy obserwujących i tygodniowego przyrostu obserwujących
konto World Goats

Źródło: [https://socialblade.com/instagram/user/world_goats].

Założone na Instagramie konto Cutest.alpacas, mające w celu zbadanie zainteresowania alpakami w Polsce, ich hodowlą, a także zakupem produktów od nich pozyskanych, ma już ponad 35 tys. obserwujących a ich liczba wciąż rośnie. Konieczna była
analiza grupy odbiorców i tego, czy są oni zainteresowani hodowlą alpak, czy tylko
ogólnymi informacjami, jaki jest ich wiek, płeć itp., czy jest to wyłącznie zainteresowanie zdjęciami, filmikami i ciekawostkami, czy raczej biznesowe i czy osoby obserwujące
szukają informacji o prowadzeniu hodowli alpak. Badania wykazały, że grupa odbiorców
to głównie osoby w wieku 18–24 lat (34%) i 25–34 lat (35%). Jeśli chodzi o płeć, to aż
76% obserwujących to kobiety, a 24% mężczyźni. Badania wykazały także, że niektórzy
tylko pozyskują informacje i przestają się dalej interesować alpakami, ale znaczna liczba
osób w sposób ciągły wykazuje nimi zainteresowanie, a przyrost nowych osób chcących
pozyskać wiedzę z Cutest.alpacas jest znaczny. Pomimo stałej utraty zainteresowanych,
konto w tym samym czasie zyskuje ponad czterokrotnie więcej nowych obserwujących.
Ich zaangażowanie rośnie i aktualnie wynosi 13%, co pokazuje, że obserwujący są zainteresowani nie tylko oglądaniem zdjęć, ale także wymianą wiedzy, ciekawostek i być
może zdobyciem wiedzy na temat hodowli alpak. Biznes ten nie jest rozpowszechniony
w Polsce, ale jest już podejmowany przez młodych ludzi, np. hodowla alpak w okolicach
Krosna na Podkarpaciu służy pozyskiwaniu ich wełny i jest atrakcją w gospodarstwie
agroturystycznym. To właśnie na takich portalach można uzyskać informację o problemach związanych z prowadzeniem takiej działalności gospodarczej.
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Rysunek 9. Wykresy sumy obserwujących i tygodniowego przyrostu obserwujących
konto cutest.alpacas

Źródło: [https://socialblade.com/instagram/user/cutest.alpacas].

Na podstawie przeprowadzonych analiz kont widać, że to właśnie social media są
miejscem pozyskiwania informacji o sukcesach bądź porażkach w inwestycjach emocjonalnych. Pokazują także skalę zainteresowania danym zagadnieniem, co daje podstawę
domniemania o ewentualnych odbiorcach produktów, o ich wieku, płci itp. oraz daje
podstawę do badań rynkowych popytu na dane dobra. Poprzez takie właśnie konta producenci docierają do coraz większej liczby klientów, promując produkty własne lub importowane, tworząc własną markę, a także wymieniając doświadczenia. Dla założycieli
danego konta to też swego rodzaju biznes, bo mogą oni uzyskiwać dochody z reklam
przedsiębiorstw już oferujących dane dobra. Takim przykładem jest właśnie założone
przez autorów konto cutest.alpacas. Po rozpoczęciu w marcu czynności promocyjnych
na rzecz różnych marek, konto to zaczęło już przynosić satysfakcjonujące przychody.
Jest to połączenie biznesu i zainteresowań. Autorzy nie zamierzają zakładać hodowli
alpak, ale chcą zarobić i rozwijać swoje zainteresowanie alpakami poprzez między innymi ujednolicenie i rozwinięcie brandingu, nawiązanie kontaktu z artystami w celu
zapewnienia im miejsca (platformy) do dystrybucji i promocji ich twórczości związanej
z alpakami oraz rozpoczęcie prac projektowych nad własnymi produktami wykonanymi
z wełny alpak, które potencjalnie mogłyby być produkowane oraz importowane z Peru
do Polski oraz do podobnego partnera w Stanach Zjednoczonych bądź też produkowane i wykonane przez nielicznych polskich hodowców alpak.

113

Dawid Wojtaś, Karolina Suchenek

Podsumowanie
Podejmowanie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania nie tylko środków
finansowych, ale i czasu. Niestety nie zawsze przynosi ona sukces. Połączenie pasji i zainteresowań z biznesem powoduje najczęściej, że przedsiębiorca odnosi sukces poprzez
emocjonalne zaangażowanie.
Ludzie często przenoszą swoje zainteresowania na prowadzenie działalności, tak jak
to widać na przykładzie alpak. Nie żyją one w Polsce na wolności, ale mogą dostosować
się do panujących tu warunków, przynosić produkty w postaci wełny i, w mniejszym
zakresie, mięsa i mleka, być wykorzystywane w alpakoterapii, a także jako atrakcja w gospodarstwach agroturystycznych. W Polsce jest już kilkanaście hodowli alpak. Oczywiście część wyrobów może być importowana z Peru i to też zwiększy atrakcyjność prowadzonego biznesu. Nie zawsze działalność oparta na pasji przynosi olbrzymie zyski,
jednak to, że jest związana z zainteresowaniami, powoduje zadowolenie u przedsiębiorcy. Być może hodowla alpak w Polsce stanie się bardziej popularna, ale obecnie jest to
egzotyczny biznes, podejmowany raczej hobbistycznie.
Rozpowszechnienie informacji o hodowli alpak nie byłoby łatwe bez mediów społecznościowych i Internetu. To one pozwalają na przekazywanie informacji nie tylko
o życiu i hodowli, ale są także miejscem oferowania produktów, w tym tych związanych
z hodowlą. Coraz więcej ludzi nie traktuje zwierząt jedynie jako biznesu związanego
z pozyskiwaniem mięsa, skór, wełny i mleka, ale widzi ich wykorzystanie w agroturystyce, e-commerce i jako zwierząt-influencerów. Jest to biznes bardziej dostosowany do
obecnych realiów szybkiego, zmieniającego się świata, w którym pokolenie Y (tzw. Millenialsi) dba o środowisko, zwierzęta i pochodzenie produktów oraz jest nastawione na
nowe doświadczenia i nie boi się nowych wyzwań.
Biznes związany z alpakami to nie tylko ich hodowla, ale może to być także, jak na powyższym przykładzie, konto społecznościowe, na którym następuje wymiana doświadczeń, wiedzy, ciekawostek. Może ono być miejscem promowania produktów, a ponadto
możliwością pozyskania dochodu dla właściciela danego konta. Uzyskane przychody
pozwolą na stworzenie bardziej opłacalnego przedsięwzięcia, a także uczą przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowych technologii. Reasumując, można pasję i zainteresowania połączyć z biznesem i niekoniecznie musi to być realne przedsiębiorstwo,
a tylko wirtualne.
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Crowdfunding – nowe możliwości finansowania
działalności gospodarczej
Crowdfunding – New Business Financing Opportunities
Abstract: Along with technological progress and new opportunities, entrepreneurs are
looking for new forms of financing business activities. In addition to internal sources of
financing, which are most often used by small entities, we can also use external sources.
Currently, not only availability counts, but also the cost of financing. The most common
external sources include products such as credit, loan, leasing, factoring. We have been living in the blockchain boom for over a decade. It gives us many possibilities and security
in Internet transactions. New startups are emerging, looking for willing investors to finance
their projects. Crowdfunding is one of the modern forms of financing.
The purpose of this article is to show the possibilities of modern business financing. It
is a discussion of external sources of financing enterprises and examining their profitability,
risk and possibilities.
Key words: crowdfunding, capital, modern financing

Wstęp
Wraz z postępem technologicznym przedsiębiorcy poszukują nowych form finansowania działalności gospodarczej. Oprócz wewnętrznych źródeł finansowania,
z których najczęściej korzystają małe jednostki, mogą oni skorzystać ze źródeł zewnętrznych. Liczy się przy tym nie tylko dostępność, ale także koszt finansowania.
Do najczęściej spotykanych zewnętrznych źródeł finansowania możemy zaliczyć:
kredyt, pożyczkę, leasing, factoring. Od ponad dekady intensywnie rozwijana jest
także technologia blockchain, która daje wiele nowych możliwości oraz zapewnia
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bezpieczeństwo przy transakcjach internetowych. Powstają również nowe startupy,
poszukujące inwestorów chętnych do sfinansowania ich projektów, między innymi
w ramach crowdfundingu.
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości nowoczesnego finansowania
działalności gospodarczej. Omówione zostaną zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw, a także ich opłacalność, związane z nimi ryzyko oraz możliwości.

Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania
Otwierając działalność gospodarczą, czy to w formie spółki handlowej, czy spółki cywilnej bądź jednoosobowej działalności gospodarczej, musimy przygotować się na wpłatę wkładu własnego. O ile w spółkach osobowych wspólnicy mogą powiększać kapitał
przez wniesienie aportu, tak w spółkach kapitałowych wymagane są minimalne kapitały
zakładowe, gdzie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny wkład wynosi
5000 zł, a w spółce akcyjnej – 100 000 zł. Wyjątkiem w spółkach osobowych jest spółka
komandytowo-akcyjna, w której wymagany jest wkład minimalny w wysokości 50 000 zł.
Zatem podstawowym wewnętrznym źródłem finansowania jest wkład własny, następnie
wypracowany zysk, amortyzacja oraz pomniejszenie stanu aktywów przedsiębiorstwa
(np. poprzez sprzedaż środków trwałych, które zostały zamortyzowane).
Nie zawsze firma przynosi zyski – są sytuacje, w których przynosi stratę. O ile przedsiębiorstwo jest w dobrej kondycji finansowej i posiada płynność finansową, to może
starać się o finansowanie zewnętrzne w celu np. rozbudowy swojej działalności czy nowych inwestycji. Do zewnętrznych źródeł finansowania należą:
·· kredyt bankowy,
·· pożyczki pozabankowe,
·· kredyt kupiecki,
·· leasing,
·· emisja akcji/obligacji,
·· factoring,
·· forfaiting,
·· franchising,
·· anioły biznesu,
·· crowdfunding.
Kredyt bankowy jest produktem bankowym i jest regulowany przez Ustawę z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe [Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939]. Jest to jedna z najbezpieczniejszych zewnętrznych form finansowania działalności. W przypadku kredy118
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tu mamy do czynienia z kredytobiorcą (przedsiębiorcą) oraz kredytodawcą (bankiem).
Przedsiębiorcy w przypadku, gdy nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej,
nakłaniani są ofertami parabanków do wzięcia pożyczki, która nie zawsze jest bezpieczna i tania.
Pożyczki pozabankowej nie reguluje prawo bankowe, przez co jej koszt może być
wyższy w porównaniu do oferty banku. Kolejną możliwością finansowania są kredyty
kupieckie – w przypadku, gdy dostawcy zgadzają się na wydłużony okres spłaty należności przedsiębiorca może przeznaczyć pieniądze na inne cele.
Kredyty kupieckie, ze względu na ich okres, należą do zobowiązań krótkoterminowych i zależą od umowy pomiędzy przedsiębiorcami. Coraz częściej decydują się oni na
30- i 60-dniowy termin płatności, a w określonych okolicznościach mogą ustalić nawet
dłuższy termin.
Leasing jest kolejnym zewnętrznym źródłem finansowania wybieranym ze względu
na swoją prostotę oraz koszt. Rozróżniamy leasing operacyjny i finansowy. W umowie
leasingu mamy do czynienia z leasingobiorcą (przedsiębiorcą), zwanym także korzystającym, oraz leasingodawcą. Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym
są dość istotne z punktu widzenia księgowości. W przypadku leasingu operacyjnego to
leasingodawca jest odpowiedzialny za amortyzację danego środka trwałego, leasingobiorca natomiast może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu raty netto oraz opłatę
wstępną, podatek VAT doliczany jest do rat leasingowych, a możliwość wykupu zależna
jest od stawki amortyzacji i okresu wykupu. W przypadku leasingu finansowego, obowiązek amortyzacyjny leży po stronie leasingobiorcy, do kosztów uzyskania przychodu
może zaliczyć jedynie część odsetkową raty oraz amortyzację, zaś w przypadku podatku
od towarów i usług, korzystający musi go opłacić w całości przy pierwszej racie, a po
spłaceniu ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością korzystającego.
Emisja dłużnych papierów wartościowych jest częstą praktyką mającą na celu pozyskanie dodatkowego źródła finansowania przez spółki kapitałowe. Wybierając ją należy
jednak pamiętać o wypłacaniu dywidend (w przypadku spółek akcyjnych) lub podziału
zysku z udziałowcami (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), gdyż nie
wypłacanie ich może powodować oburzenie wśród akcjonariuszy/udziałowców. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy postanawia się, aby wypłacić dywidendy bądź podzielić się
zyskiem z udziałowcami o mniejszej wartości niż dotychczas – może to być związane
z planowanymi inwestycjami.
W factoringu mamy do czynienia z trzema stronami – faktorem (firma finansowa
odkupująca „dług”), faktorantem (przedsiębiorcą) oraz dłużnikiem faktoranta. Factoring jest umową nienazwaną, co oznacza, że nie ma przepisów prawa regulujących
tego typu usługi. Wyróżniamy factoring właściwy i niewłaściwy. Różnica pomiędzy
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nimi polega na ryzyku ewentualnej niewypłacalności dłużnika. W factoringu właściwym ryzyko ponosi faktor, a w factoringu niewłaściwym faktorant. Ze względu na
podwyższone ryzyko w factoringu właściwym jest ono bez wątpienia droższym narzędziem otrzymania swojej należności, daje natomiast pewność otrzymania pieniędzy
w terminie. Factoring dość często mylony jest z forfaitingiem. „Forfaiting jest usługą
finansową, formą średnio i długoterminowego finansowania operacji kapitałowych
i działalności gospodarczej. Przedmiotem umowy mogą być wierzytelności wynikające z weksli, umów dostawy, sprzedaży usług, objęte akredytywą lub powstałe na tle
umów leasingu. Transakcje forfaitingowe na ogół łączą ze sobą kilka podmiotów gospodarczych, niekoniecznie powiązanych stosunkami prawnymi. Chodzi tu o zbywcę
wierzytelności (forfetystę), podmiot nabywający, a więc instytucję forfaitingową (forfaiterem jest najczęściej bank lub wyspecjalizowana spółka), dłużnika wierzytelności
oraz podmiot, który udziela zabezpieczenia wierzytelności forfaitingowej. Ten ostatni
nie jest podmiotem umowy forfaitingowej, lecz gwarantem zobowiązania” [Blukacz
2013, ss. 19–31].
W sytuacji, gdy nie mamy wystarczających środków na otworzenie działalności
gospodarczej, możemy skorzystać z umowy franchisingowej. W umowie tej mamy do
czynienia z franczyzobiorcą oraz franczyzodawcą – franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swoje know-how i pod jego szyldem/marką franczyzobiorca prowadzi działalność gospodarczą. Przykładem mogą tu być popularne sklepy Żabka – w ich przypadku większość sklepów działa na zasadzie franchisingu.
Popularne stają się również niekonwencjonalne źródła finansowania działalności
przez aniołów biznesu. Są to osoby dysponujące dużym zasobem finansowym i w celach inwestycyjnych poszukują startupów, które mogą w przyszłości odnieść sukces oraz
przynosić znaczące zyski.
Ostatnim z wymienionych zewnętrznych źródeł finansowania jest crowdfunding.

Crowdfunding – historia, modele, aspekty prawne
Historia crowdfundingu sięga końca lat 90. XX wieku, kiedy jeden z zespołów muzycznych w USA nie był w stanie zrealizować swojej trasy koncertowej. Jego fani postanowili
zebrać na ten cel pieniądze i przekazać je zespołowi. Crowdfunding to nic innego jak
finansowanie społecznościowe (ang. Crowd – społeczność, funding – finansowanie). Według prof. Dariusza Dziuby, crowdfunding to gromadzenie zasobów finansowych (w zależności od przyjętego modelu), które może być dokonywane w formie bezzwrotnej
donacji, wynikającej z celów charytatywnych, motywów filantropijnych albo płatności
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w oczekiwaniu na nagrodę rzeczową bądź też dla możliwości pożyczania zasobów przyszłości albo – jak w przypadku systemów inwestycyjnych – inwestycji w określone przedsięwzięcia (firmy, zwłaszcza we wstępnej fazie rozwoju) w oczekiwaniu na gratyfikacje
finansowe i udziały w zyskach, akcje czy inne papiery wartościowe. Crowdfunding to nie
tylko gromadzenie środków finansowych. Z punktu widzenia przedsiębiorców to także
metoda pozyskiwania informacji, którą można wykorzystać jako sposób promocji firmy. W ten sposób producent może np. być lepiej poinformowany o preferencjach i oczekiwaniach konsumentów. Z tego powodu crowdfunding jest szczególnie użytecznym
narzędziem do współtworzenia dóbr – „zarówno firmy, jak i aktywni klienci współtworzą
wartość poprzez nowe formy interakcji, usług i mechanizmów uczenia” [Dziuba 2015,
ss. 55–61]. W każdym modelu crowdfundingowym występuje:
·· inicjator zbiórki – może to być osoba fizyczna lub organizacja,
·· kapitałodawca – w zależności od modelu: donator, inwestor lub pożyczkodawca,
·· platforma crowdfundingowa – platforma zrzeszająca inicjatorów zbiórek oraz kapitałodawców. [Pluszyńska, Szopa 2018].
·· W przypadku kapitałodawców wyróżniamy trzy grupy:
·· profesjonalistów – agencje lub komercyjne organizacje zajmujące się pozyskiwaniem funduszy dla biznesu,
·· specjalistów – osoby niezwiązane z komercyjnymi organizacjami, tworzące organizacje społeczne lub think tanki, których misją jest szerzenie idei ekonomii dzielenia,
·· amatorów – osoby niezwiązane w żaden sposób z ideą finansowania społecznościowego, których aktywność w tym zakresie ogranicza się do kampanii crowdfundingowej.
Zgodnie z autorskimi badaniami prof. Dariusza Dziuby, możemy wyróżnić poniższą
typologię, wydzielając cztery podstawowe modele crowdfundingu wraz z submodelami.
Rysunek 1. Modele crowdfundingowe

Źródło: opracowanie własne.
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Model donacyjny – dość popularny model wśród osób fizycznych. Polega na tym,
iż dana grupa kapitałodawców zbiera określoną kwotę na rzecz osób wymagających pomocy finansowej. W ostatnich trzech latach co raz częściej w mediach społecznościowych
pojawiają się zbiórki organizowane na rzecz osób chorych czy też dla osób, które spotkało
nieszczęście – wszystkie zebrane pieniądze przekazywane są na rzecz tej osoby i rzadko są
związane z działalnością gospodarczą. Prof. dr hab. Dariusz Dziuba podzielił model donacyjny na kilka submodeli, do których należą:
·· model bez nagradzania uczestników (zwany charytatywnym),
·· model z nagradzaniem niefinansowym (zwany sponsorskim), czyli oparty na świadczeniach dodatkowych, w tym w ramach sklepów internetowych
·· model przedsprzedaży, w tym integrowany z systemami sprzedaży biletów.
Model inwestycyjny – zwany również crowdinvestingiem. Polega na pozyskaniu
inwestorów chętnych zainwestować w pomysł inicjatora zbiórki. Możemy to zobrazować następującym przykładem – jesteśmy firmą produkcyjną i pieczemy pieczywo.
W związku z rosnącym popytem na bułki bezglutenowe, postanawiamy uruchomić
produkcję pieczywa bezglutenowego. Z powodu wysokich kosztów musimy skorzystać
z zewnętrznego źródła finansowania. Postawiliśmy na crowdinvesting i uruchomiliśmy
zbiórkę. Udało się pozyskać inwestora, dzięki któremu będzie nas stać na sfinansowanie
powyższej inwestycji i, zgodnie z umową, inwestor otrzyma procent od sprzedaży każdego rodzaju pieczywa bezglutenowego. Tak jak w przypadku modelu donacyjnego,
prof. dr hab. Dariusz Dziuba, podzielił model inwestycyjny na kilka submodeli:
·· model udziałowy – zwany kolektywnym,
·· model inwestycyjny – akcyjny, w tym:
●●handlu akcjami na rynkach pierwotnych i wtórnych,
●●inwestowania w inne papiery wartościowe,
●●community shares,
●●inwestowania w nieruchomości, w tym:
‐‐ komercyjne,
‐‐ rezydencje,
‐‐ nieruchomości wielorodzinne,
‐‐ apartamenty,
●●wykupu faktur i innych zobowiązań,
●●bazujący na tantiemach,
●●inwestowania pieniądzem cyfrowym bitcoin i innymi kryptowalutami,
●●funduszu inwestycyjnego bazującego na crowdfundingu.
Model udziałowy – polega na tym, iż internetowi inwestorzy oczekują w zamian
podziału dochodów firmy i udziału w jej przyszłych zyskach ze sprzedaży dóbr/usług.
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Zwrotem z inwestycji i nagrodą są zatem udziały.
Model akcyjny – do kwietnia 2012 r. wdrożenia inwestycyjnych platform akcyjnych (equity-based) były sporadyczne. Sytuacja zmieniła się po zmianach legislacyjnych
w USA. Prezydent Obama podpisał ustawę JOBS ACT (Jumpstart Our Business Startups
Act) mającą na celu wspomaganie przedsiębiorczości i równocześnie legalizującą internetowy crowdfunding akcyjny. Umożliwiono zatem amerykańskim firmom gromadzenie środków finansowych na podwyższenie kapitału. Od lipca 2015 roku weszły w życie
regulacje SEC umożlwiające nieakredytowanym inwestorom zakup akcji start-upów poprzez platformy equity-based.
W przypadku modelu akcyjnego wyróżniamy następujące etapy procesu inwestycyjnego:
·· runda wstępna (aplikacja),
·· runda otwarta (zbiórka funduszy),
·· runda zamknięcia (zamknięcie kampanii),
·· runda poinwestycyjna.
Community shares – istotą community shares jest gromadzenie środków finansowych z lokalnych społeczności dla potrzeb rozwoju lokalnych przedsięwzięć. Podmioty
te emitują i sprzedają community shares, tj. lokalne ukierunkowane papiery wartościowe (akcje lub obligacje). Jest to zatem sprzedaż lub oferta sprzedaży akcji lub obligacji o wartości powyżej 10 000 GBP, kierowana do społeczności co najmniej 20 osób dla
potrzeb sfinansowania inwestycji realizujących cele społeczne. Taki typ inwestowania
zastosowano do finansowania sklepów, pubów, budynków komunalnych, inicjatyw
w produkcji energii odnawialnej, lokalnych systemów produkcji żywności oraz innych
przedsięwzięć ukierunkowanych lokalnie.
Kolejnym submodelem crowdfundingu inwestycyjnego jest inwestowanie w nieruchomości. W tym segmencie spotykamy platformy inwestowania w nieruchomości
komercyjne, np. hotele (HotelInvestor, CrowdHotels), rezydencje, apartamenty i budownictwo wielorodzinne. Stanowią one perspektywiczną alternatywę dla dotychczasowych źródeł pozyskiwania kapitału (w tym funduszy i konsorcjów inwestycyjnych) na
potrzeby budowy nieruchomości. Korzyści z metody crowdfundingu uzyskują zarówno
deweloperzy, jak i indywidualni inwestorzy:
·· deweloperzy mogą łatwiej i szybciej (online) sfinansować inwestycję,
·· jak dotąd takie typy inwestycji były zwykle dostępne jedynie w ramach dużych
projektów,
·· mniejsi inwestorzy oznaczają dla dewelopera mniejsze ryzyko inwestycyjne,
·· inwestorzy nie są ograniczani tylko jednym projektem – mogą wybierać je wśród
tych udostępnianych przez platformy P2PRE, a zatem minimalizowane jest potencjalne
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ryzyko. Mogą również inwestować w nie dowolne środki (nawet 1 USD w niektórych
projektach),
·· mogą inwestować w nieruchomości, które dotąd były dostępne tylko w ramach prywatnych transakcji,
·· inwestorzy uzyskują możliwość istotnej dywersyfikacji portfela.
Z drugiej jednak strony istnieje ryzyko nieuzyskania przez inwestora zwrotu pieniędzy [Dziuba 2015].
W modelu inwestycyjnym można być zarówno inwestorem, jak i sponsorem. W przypadku sponsoringu są to zazwyczaj kwoty nieznaczne (50–300 zł) – jest to jedna z możliwości minimalizacji ryzyka w przypadku chęci dalszej inwestycji w dany projekt.
Model pożyczkowy – zwany również modelem dłużnym, podzielony został przez D.
Dziubę na następne submodele:
·· model bezpośrednich pożyczek społecznych, w tym:
●●pożyczek konsumenckich (P2P: Person to person),
●●pożyczek biznesowych (P2B: Person to business),
●●pożyczek na zakup nieruchomości (P2RE: Person to Real Estate),
●●systemów dla franczyzobiorców,
·· model mikrokredytów.
Popularny jest model pożyczek społecznościowych umożliwiający pożyczanie środków finansowych z pominięciem tradycyjnych instytucji finansowych. Modele pożyczkowe bazujące na relacjach P2P dzielone są zwykle na dwa typy:
·· relacje bezpośrednie (umożliwia bezpośrednią łączność pożyczkodawców i pożyczkobiorców, z ominięciem banku, dla potrzeb uzyskiwania szerszego zakresu kredytowania przy niższym koszcie),
·· relacje pośrednie (zwane systemami mikrokredytów, tworzące połączenia pożyczkobiorców i pożyczkodawców poprzez lokalnych pośredników bądź lokalnych przedstawicieli. Taką drogą jest zwykle dystrybuowany kapitał na rynki krajów rozwijających
się. Są to zazwyczaj relatywnie niższe kwoty jednostkowe niż w przypadku systemów
z bezpośrednimi relacjami).
Serwisy pożyczkowe funkcjonują według odrębnych modeli handlu, a mianowicie:
·· modelu aukcyjnego – dostawca usług umożliwia kontakt osób potrzebujących pożyczek z osobami dysponującymi wolnymi środkami. Transakcję inicjuje pożyczkobiorca, zgłaszając określony popyt i chęć zaciągnięcia pożyczki na daną kwotę – określa on
okres spłaty i czas trwania aukcji, a także oprocentowanie jakie go interesuje. Z kolei
pożyczkodawcy składają na aukcji oferty, w tym dotyczące oprocentowania jakie ich
interesuje. Jeśli suma wpłat osiągnie wymagany przez pożyczkobiorcę limit, to umowy
pożyczki uznaje się za zawarte,
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·· modelu sieci znajomości – bazuje przede wszystkim na relacjach międzyludzkich,
sieci znajomych i więzach rodzinnych. Umożliwiają one pozyskanie wolnych środków
finansowych dla zaspokojenia określonych potrzeb pożyczkobiorców i pożyczkodawców [Dziuba 2015].
Należy zatem porównać, co bardziej opłaca się przedsiębiorcy. Zaciągnięcie kredytu
w banku czy też skorzystanie z modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego. W tym celu porównano największy bank w Polsce oraz platformę pożyczkową obsługującą zarówno osoby fizyczne, jak i firmy.
Tabela 1. Porównanie pożyczki z oferty PKO BP i pożyczki społecznościowej za
pośrednictwem serwisu Zakra Corp Sp. z o.o.
Firma

PKO BP

Zakra.pl (P2P, P2B)

Kwota pożyczki

10 000 zł

10 000 zł

Okres, na jaki udzielona ma być pożyczka (mies.)
Całkowite koszty pożyczki
Do oddania

24

24

3 797 zł
13 797 zł

2 800 zł
12 800 zł

Rata miesięczna

575 zł

533,33 zł

Różnica

997 zł

Źródło: opracowanie własne.

Model hybrydowy – to połączenie różnych modeli crowdfundingowych, na przykład modelu inwestycyjnego z pożyczkowym, pożyczkowego z donacyjnym czy też inwestycyjnego z donacyjnym.
Jeżeli chodzi o kwestie prawne crowdfundingu, Komisja Europejska podjęła działania w celu stworzenia dogodnych ram prawnych dla jego rozwoju. Opublikowano dwie
dyrektywy dotyczące tej formy finansowania:
·· Przepisy dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wzmacniają
ochronę inwestorów poprzez wprowadzenie wymogów dotyczących organizacji
i postępowania podmiotów na tych rynkach. Dokument określa wymagania dotyczące:
●●ujawniania społeczeństwu danych dotyczących działalności handlowej,
●●ujawnianie danych transakcyjnych organom regulacyjnym i nadzorczym obowiązkowy obrót instrumentami pochodnymi w zorganizowanych miejscach,
●●usunięcie barier między systemami obrotu a dostawcami usług rozliczeniowych w celu zapewnienia większej konkurencji.
Konkretne działania nadzorcze dotyczące instrumentów finansowych i pozycji
w instrumentach pochodnych zaczęły obowiązywać od 3 stycznia 2018 r.
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·· Kolejna dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych ma na celu wzmocnienie przepisów dotyczących rynków papierów wartościowych przez:
●●zapewnienie, że zorganizowany handel odbywa się na regulowanych platformach,
●●wprowadzenie zasad dotyczących handlu algorytmicznego i wysokiej częstotliwości,
●●poprawę przejrzystości i nadzoru rynków finansowych – w tym rynków instrumentów pochodnych – oraz zajęcie się niektórymi niedociągnięciami na rynkach
towarowych instrumentów pochodnych,
●●poprawę ochrony inwestorów i poprawa zasad prowadzenia działalności,
a także warunków konkurencji w obrocie i rozliczaniu instrumentów finansowych [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/…].

Crowdfunding w statystykach polskich i zagranicznych
Popularność takich form finansowania jak crowdfunding wzrasta, o czym świadczy wielkość zgromadzonych przez portale środków (zob. tabela 2).
Tabela 2. Platformy crowdfundingowe w Polsce
Lp.
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Nazwa portalu

Typ modelu

Opłaty

6% w formie darodonacyjny z nagraod zebranych
dzaniem uczestników wizny
środków
opłaty za usługi
donacyjny z nagra– reklama
dzaniem uczestników premium
i przelewy

Wartość zgromadzonych środków w PLN

1

siepomaga.pl

2

zrzutka.pl

3

polakpotrafi.pl

dla portalu 7,4%, za
donacyjny z nagrapłatności
dzaniem uczestników obsługę
2,5%

25 279 200

4

wspieram.to

w zależności od rodonacyjny z nagradzaju: za platformę:
dzaniem uczestników 8,5% / 9,5% lub 3,5%,
za przelewy 2,5%

25 015 848

5

wspieramkulture.pl

donacyjny z nagra11% od zebranej
dzaniem uczestników kwoty

2 532 486

6

beesfund.com

Inwestycyjny

dla portalu 6,9%
netto, za obsługę
płatności ok. 1%

577 856 686
167 309 538

34 353 821
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Lp.

Nazwa portalu

Typ modelu

Opłaty

Wartość zgromadzonych środków w PLN

7

findfunds.pl

Inwestycyjny

10% wartości zebranych środków
+ pakiety premium
(1000zł, 5000zł,
20000zł)

8

mintos.pl

Pożyczkowy

bezpłatne

brak danych

Pożyczkowy

za uruchomienie
pożyczki od 1% do
5% (w zależności od
rodzaju pożyczki) +
opłaty rejestracyjne

brak danych

9

zakro.pl

Razem:

8 800 000

841 147 579

Źródło: opracowanie własne na podstawie zamieszczonych informacji na stronach internetowych poszczególnych platform crowdfundingowych.

Z powyższej tabeli możemy wywnioskować, iż największy odsetek platform crowndfundingowych to modele donacyjne i to one wygenerowały największe wartości wpłaconych środków przez społeczeństwo. Wartość zgromadzonych przez powyższe platformy wpłat wyniosła w sumie ponad 840 mln złotych.
Tabela 3. Trzy najpopularniejsze portale na świecie z największą wartością
zgromadzonych środków w PLN w 2019 roku
Lp.

Nazwa portalu

Kraj

Wartość zgromadzonych środków w PLN (przeliczone po
kursie średnim NBP na dzień 3.01.2020)

1

Indiegogo.com

USA

6 114 080 000

2

Patreon.com

USA

3 821 300 000

3

Kickstarter.com

USA

1 803 968 055

Razem:

11 739 348 055

Źródło: opracowanie własne na podstawie zamieszczonych informacji na stronach internetowych poszczególnych platform crowdfundingowych .

Warto pokusić się o porównanie Polski ze światem w kwestii wielkości środków gromadzonych na platformach crowdfundingowych (rysunek 2).
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Rysunek 2. Porównanie wpłat dokonanych na platformach crowdfundingowych
w Polsce od początku ich istnienia oraz trzech najpopularniejszych portalach na
świecie w 2019 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2 i 3.

Powyższe dane pokazują, jak ogromna jest różnica między polskimi i zagranicznymi
platformami crowdfundingowymi.

ICO a crowdfunding
Initial Coin Offering (ICO) jest pierwszą publiczną ofertą wybranego tokena. Jest to nowy
sposób pozyskiwania kapitału w oparciu o technologię blockchain. Największą zaletą
takiego działania jest niewątpliwie możliwość pozyskania kapitału o znacznej wartości
w bardzo krótkim okresie. Nie ma tu konieczności dokonywania skomplikowanych procedur związanych np. z wprowadzeniem akcji na giełdę bądź z pozyskaniem finansowania w ramach funduszy Venture Capital.
W ekonomii token to przedmiot numizmatyczny, inny niż monety i banknoty, czyli
wszelkiego rodzaju żetony, a także vouchery, karty podarunkowe, bony. Pełnią one rolę
waluty lub punktów. W ramach ICO można wyodrębnić:
·· tokeny inwestycyjne (assets tokens),
·· tokeny o cechach pieniądza (payment tokens),
·· tokeny użytkowe (utiliy tokens).
Większość projektów finansowanych w ramach ICO to wprowadzenie do obiegu nowej kryptowaluty bądź tokena o określonej funkcji użytkowej.
ICO jest kolejną metodą pozyskania finansowania inwestycji, która dotyczy głównie startupów i polega na udostępnianiu tokenów. Pomimo braku regulacji prawnych,
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stanowi ona jedną z form inwestycji z perspektywą zwrotu środków, które zostały zainwestowane w dany projekt. ICO działa na podobnych zasadach co crowdfunding –
inicjatorzy ICO definiują cel uzyskania środków, czas zbiórki oraz gwarantują zwrot zainwestowanych środków w przypadku niepowodzenia zbiórki. Największą różnicą jest
jednak uzyskanie przez inwestorów wirtualnego pieniądza, który nie ma pokrycia w fizycznym towarze [https://mamstartup.pl/ico-jako-metoda-finansowania-startupow-na
-czym-polega].
Blockchain jest technologią służącą do przechowywania i przesyłania informacji
o transakcjach zawieranych w Internecie, które są układane w postaci następujących
po sobie bloków danych. Pierwszy blok zawiera informacje na temat określonej liczby
transakcji, następnie tworzy się kolejny blok danych, a za nimi kolejne, tworząc w wersji
ostatecznej rodzaj łańcucha.
Tokeny są jednymi z najnowszych narzędzi inwestycyjnych opartych na technologii
blockchain. Zarówno blockchain, jak i tokeny mają za zadanie niwelować ryzyko ewentualnych oszustw i kradzieży związanych z inwestowaniem w startupy.

Podsumowanie
W Polsce mamy wiele możliwości finansowania przedsiębiorstwa – od wewnętrznych
po zewnętrzne źródła. Crowdfunding jest dość nowym sposobem finansowania na rynku polskim, co pokazują statystyki porównawcze wartości zbieranych środków (siedem
platform polskich i trzy platformy zagraniczne. Pomimo tego, iż crowdfunding nie jest
jeszcze tak popularny w Polsce jak na świecie, to bez wątpienia jest obiecującym zewnętrznym źródłem finansowania. Najlepszą metodą porównania crowdfundingu jako
formy finansowania jest dokonanie analizy SWOT [Valanciene, Jegeleviciut 2013].
Do mocnych stron crowdfundingu zaliczymy zatem:
·· dostęp do kapitału w ściśle określonym czasie i ustalonej wartości,
·· niskie koszty,
·· marketing,
·· kontakty biznesowe,
·· informacje zwrotne,
·· pozyskiwanie inwestorów.
Do słabych stron możemy zaliczyć:
·· konieczność posiadania odpowiednich umiejętności cyfrowych i wiedzy,
·· utratę pomysłu biznesowego,
·· defraudację zgromadzonych środków.
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Szanse, jakie niesie za sobą crowdfunding, to:
·· wejście na rynek cyfrowy pokolenia Y,
·· rozwój nowych technologii ułatwiających transfer kapitału,
·· nowe regulacje wspierające crowdfunding.
Zagrożenia, jakie czyhają na potencjalnych inicjatorów i inwestorów, to:
·· ujawnienie planów rozwoju,
·· brak regulacji prawnych.
Po dokonanej analizie SWOT, możemy zauważyć, że na największe ryzyko wpływają dwie kwestie – możliwość kradzieży pomysłu oraz możliwość niezebrania potrzebnej kwoty. Jest to tanie źródło finansowania, jednak zbiórki crowdfundingowe trwają
zazwyczaj dłużej niż typowe załatwienie kredytu w banku. Musimy jednak stawiać na
nowe technologie i ich możliwości, a crowdfunding bez wątpienia jest nowoczesną metodą pozyskania kapitału.
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Fundusze unijne w perspektywie 2014–2020
EU Funds for 2014–2020
Abstract: Poland’s absorption of EU funds for the period 2014-2020 is more than €80 billion. These funds are mainly intended to invest not only in the development of the economy, businesses, the modernization of infrastructure, digitization, but also scientific research
and its commercialization, or the prevention of social exclusion and professional activation.
This article is a description of the financial objectives of the Union’s cohesion policy and
the scope of the money allocated according to the different initiatives supported by the
Community.
Key words: EU funds, cohesion policy

Wstęp
Wiodącym aktem prawnym, zapewniającym regulacje ramowe po stronie Rzeczypospolitej Polskiej dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa, jest Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Została ona przyjęta przez Sejm 11 lipca
2014 roku i weszła w życie 13 września 2014 roku.
W rzeczonym akcie prawnym, na podstawie którego określono strategię prowadzenia inwestycji nowej puli funduszy unijnych w Polsce, przedstawiono m.in.:
·· kluczowe założenia i zasady inwestowania środków europejskich,
·· relacje pomiędzy funduszami a dokumentami strategicznymi,
·· rozdzielenie funduszy na konkretne dziedziny przewidziane we wsparciu,
·· układ programów operacyjnych,
·· rozłożenie odpowiedzialności związanej z zarządzaniem środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej pomiędzy szczeblem regionalnym i centralnym.
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Na lata 2014–2020 przewidziano dla Polski łączną kwotę dofinansowania w wysokości
82,5 mld euro. Środki te można przeznaczyć, zgodnie z poszczególnymi strategiami, na
rozmaite inwestycje. Chodzi tutaj m.in. o realizację badań naukowych i ich skomercjalizowanie, doprowadzenie i modernizację głównych połączeń drogowych (autostrady, drogi
ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, ekotransport (kolej, komunikacja publiczna), cyfryzację narzędzi informatycznych (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym i aktywizację zawodową.
W niniejszym artykule zostaną szczegółowo przedstawione założenia finansowe
unijnej polityki spójności i zakres przyznawanych środków pieniężnych według poszczególnych inicjatyw wspieranych przez Wspólnotę.

Geneza powstania i funkcjonowanie Unii Europejskiej
Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w 1952 roku Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali. Jej członkami założycielami były: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy, a głównym założeniem było odbudowanie kontynentalnej gospodarki
po wojnie. Wraz z upływem lat, podpisano kolejne traktaty o współpracy w zakresie opracowania koncepcji wspólnoty gospodarczej i współpracy w dziedzinie energii atomowej.
Od roku 1957 integracja europejska opierała się już na trzech komitywach:
·· Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG),
·· Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS),
·· Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (Euratom).
Te trzy wspólnoty europejskie już od 1958 roku miały wspólne niektóre podmioty
administracyjne (Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości). Całkowite
połączenie instytucjonalne nastąpiło w roku 1967.
7 lutego 1992 roku podpisano Traktat o Unii Europejskiej, tzw. traktat z Maastricht,
na mocy którego 1 listopada 1993 roku powstała Unia Europejska. Traktat ten nie likwidował jednak wspólnot europejskich, zmienił jedynie nazwę z Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej na Wspólnotę Europejską.
1 maja 2004 roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Tym samym nabyła wszelkie prawa i obowiązki kraju członkowskiego Wspólnoty, w której skład
wchodzi 28 krajów powiązanych traktatami politycznymi i gospodarczymi. W 2020 roku
Unię opuściła Wielka Brytania.
Poza wdrożeniem pokojowych rozwiązań wewnątrz Wspólnoty, jej członkowie
usprawnili współpracę handlową, klimatyczną i ekonomiczną. Głównym założeniem,
w ramach współpracy, jest wobec tego dokładanie się do budżetu unijnego wszystkich
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państw członkowskich, w zależności od ich możliwości finansowych. Środki finansowe
przeznaczone na obsługę współpracy pochodzą z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw niebędących członkami Wspólnoty, z określonego procentu dochodów z podatku VAT oraz ustalonego procentu PKB każdego z państw.
Środki finansowe stanowiące składki poszczególnych członków przeznaczane są na
wzajemne wsparcie również w formie funduszy unijnych. Ideą tej pomocy jest finansowanie działań rozwojowych w zakresie przedsiębiorczości, ochrony środowiska oraz
gospodarki poszczególnych regionów, gdzie bez tej pomocy nie byłoby możliwe wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Chodzi tutaj głównie o walkę z głębokim ubóstwem,
bezrobociem oraz wykluczeniem z rynku pracy osób należących do grup defaworyzowanych, np. kobiet po urlopie wychowawczym.
Perspektywa finansowa Unii Europejskiej planowana jest na kolejnych 6 lat. Dzięki
takiej strategii możliwa jest przewidywalność wydatków oraz przydzielenie konkretnej puli środków danemu krajowi. Aktualny plan finansowy obowiązuje do 2020 roku.
W myśl przepisów, na lata 2014–2020 unijne zasoby własne przeznaczone na zaplanowane płatności mogą wynieść maksymalnie 1,20% sumy dochodu narodowego brutto
(DNB) wszystkich państw członkowskich.
Zgodnie z celami strategii Europa 2020, funkcjonuje pięć głównych programów, za
pośrednictwem których przyznawane jest finansowe wsparcie ich beneficjentów. Są
to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz
Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki.
Wykres 1. Podział środków unijnych na poszczególne kraje członkowskie

Źródło: [https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/available-budget/] .
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Wszystkie programy opatrzone są oddzielnymi regulaminami i wytycznymi dla
wnioskodawców. Aby otrzymać wsparcie, potencjalny beneficjent musi spełnić szereg
wymogów i wpisywać się ze swoim projektem w strategię poszczególnych regionów
i priorytety rozwoju. Chodzi tutaj głównie o zgodność z założeniami polityki horyzontalnej dla społeczeństwa informacyjnego, równości szans i zrównoważonego rozwoju.
W mijającym okresie finansowania na lata 2014–2020, Unia prognozuje wydatki rzędu
niemal 960 mld euro.

Wsparcie finansowe dla Polski
Wszystkie państwa Unii Europejskiej zarówno wpłacają pieniądze do wspólnego budżetu, jak i otrzymują z niego dofinansowania. Dotychczas dziewięć krajów UE opłacało
składki do budżetu w większej wysokości, niż z niego otrzymywało. Podział środków jest
ustalany na podstawie poziomu produktu krajowego brutto (PKB) danego kraju. Według
tego kryterium państwa potrzebujące największego wsparcia to te, w których PKB na
mieszkańca wynosi poniżej 75%, natomiast regiony z poziomem 90% PKB na mieszkańca
są uznawane za najbardziej rozwinięte.
Podpisanie Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską jest warunkiem otrzymania
niniejszej pomocy. Jest ona także niezbędna, aby ustalić strategie inwestowania. Z budżetu polityki spójności na lata 2014–2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Na tę kwotę
składają się:
·· ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych,
·· ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
·· 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze
transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
·· ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD),
·· ok. 287 mln euro z zarządzanej przez Komisję Europejską ogólnej puli przeznaczonej
na pomoc techniczną,
·· ok. 100 mln euro na działania innowacyjne.
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Wykres 2. Płatnicy oraz beneficjenci budżetu UE

Źródło: [https://twitter.com/leszekmiller/status/966618773569630208?lang=da].

Finansowe wsparcie ma na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy danymi regionami. Kluczowe obszary wsparcia w miastach to przede wszystkim transport publiczny, infrastruktura środowiskowa, rewitalizacja, infrastruktura społeczna, strategie
niskoemisyjne i efektywność energetyczna. To także działania prowadzące do wzrostu
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, które oparte są na badaniach, kapitale
intelektualnym oraz rezultatach przemian cyfrowych, a nie na niskich kosztach pracy.
Poprzez współfinansowanie prac badawczo-rozwojowych inicjowanych przez przedsiębiorców mogą powstać innowacyjne pomysły. Stanowi to ideę stymulowania rozwoju danych regionów. Wsparcie finansowe, ułatwiające wdrożenie nowych pomysłów
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przez przedsiębiorców, zwłaszcza przy połączeniu polskiej nauki z gospodarką, podnosi konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.
W latach 2014–2020 samorządy województw prognozują zarządzanie około 40%
funduszy polityki spójności (31,28 mld euro), które zainwestują poprzez regionalne
programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007–2013. Podział środków
unijnych na programy regionalne przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Podział środków unijnych na programy regionalne
WOJEWÓDZTWO
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem 15
mazowieckie
Razem 16

CAŁKOWITA ALOKACJA NA RPO
CENY BIEŻĄCE, EURO
2 252 546 589
1 903 540 287
2 230 958 174
906 929 693
2 256 049 115
2 878 215 972
944 967 792
2 114 243 760
1 213 595 877
1 864 811 698
3 476 937 134
1 364 543 593
1 728 272 095
2 450 206 417
1 601 239 216
29 187 057 412
2 089 840 138
31 276 897 550

Źródło: [https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/rpo/strony/2014_2020.aspx].

Inaczej niż w przypadku krajowych budżetów, ten który posiada i oferuje UE stanowi
środki inwestycyjne. Oznacza to, że nie finansuje się z nich ochrony socjalnej, edukacji
podstawowej ani obrony narodowej. Brane natomiast są w nich pod uwagę kluczowe
obszary, które zapewniają europejską wartość dodaną poprzez zwiększenie wzrostu
i konkurencyjności.
Interwencja następuje wówczas, gdy wydawanie pieniędzy na poziomie europejskim jest bardziej skuteczne niż na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.
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Wykres 3. Całkowite wydatki inwestycyjne UE w ujęciu procentowym w 2018 roku

Źródło: [https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html].

Według art. 312 i 313 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), budżet
Unii Europejskiej to przede wszystkim Wieloletnie Ramy Finansowe, czyli budżet długofalowy. Jego założenia określają, w jakich limitach należy utrzymać roczne wydatki UE ogółem oraz w poszczególnych dziedzinach. Obejmują one okres co najmniej
5-letni, najczęściej perspektywa finansowa mieści się w 6 latach prognoz inwestycyjnych. Celem tego typu strategii jest utrzymanie dyscypliny budżetowej oraz sprawne
przyjmowanie rocznych planów finansowych Wspólnoty, które są zgodne z priorytetami politycznymi UE.
Roczny budżet unijny zawiera plan wszystkich rocznych wydatków i dochodów UE.
Celem nadrzędnym polityki finansowej, w ramach wyżej wymienionych Ram, jest realizowanie unijnych programów i działań we wszystkich dziedzinach polityki strategicznej
UE – w polityce rolnej, badawczej, regionalnej i innych.
Rada UE odgrywa centralną rolę w procedurze legislacyjnej Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). Te obecne ustalono na lata 2014–2020, kolejne będą obejmowały lata
2021–2027. Zanim aktualne wygasną, jak w każdym postępowaniu legislacyjnym, Komisja Europejska przedstawi propozycję nowego rozporządzenia WRF. Na jego podstawie
negocjuje się w Radzie i wszystkie kraje członkowskie biorą udział w rozmowach. Nadrzędną kwestią jest osiągnięcie jednomyślności przy przyjęciu ostatecznej wersji ram.
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Rada określa swoje stanowisko, kierując się politycznymi regulacjami kierowanymi
od przywódców UE zebranych w Radzie Europejskiej. Wszystko odbywa się na zasadzie
wspólnej debaty i próby uzyskania jak najdalej idącego porozumienia.
Do momentu, aż proces decyzyjny zostanie zamknięty, konieczna jest także aprobata Parlamentu Europejskiego. W praktyce oznacza to, że może on zatwierdzić lub odrzucić stanowisko Rady, nie ma jednak możliwości wprowadzania własnych poprawek do
istniejącego projektu.
W myśl obowiązujących przepisów, na lata 2014–2020, unijne zasoby własne, mające
zostać przeznaczone na płatności, mogą wynieść maksymalnie 1,20% sumy dochodu
narodowego brutto (DNB) wszystkich państw członkowskich. Natomiast pełna kwota
środków na zobowiązania prawne nie może przekroczyć 1,26% unijnego DNB.
Czym zatem są zasoby własne UE? Tradycyjne są to głównie opłaty celne i opłaty
wyrównawcze od cukru. Środki te oparte są na wpływach z podatku VAT, gdzie przyjęta
jest jednolita stawka 0,3% i pobiera się ją od zharmonizowanej podstawy podatku VAT
każdego państwa członkowskiego. Jednak podstawa ta nie może przekroczyć 50% DNB
danego kraju.
Wykres 4. Dochody budżetu unijnego w roku 2018

Źródło: Kotkowski [2019, s. 34].

W przypadku zasobów własnych opartych na DNB, jednolita stawka pobierana jest
od PKB państw członkowskich – przy czym stawka ta ulega corocznej modyfikacji w celu
zrównoważenia dochodów i wydatków. Wszystkie te procedury i działania mają na celu
bezpośrednie wsparcie krajów gorzej sytuowanych. Polska, która do Unii Europejskiej
przystąpiła w 2004 roku, otrzymała ogromne wsparcie na przełomie minionych lat. Nasz
kraj zawdzięcza Wspólnocie rozwój infrastrukturalny, edukacyjny oraz gospodarczy.
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Obok Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy polityki spójności rozwoju przedsiębiorczości i lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego wspiera się również
reorientację zawodową rolników, rewitalizację społeczną i infrastrukturalną oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej.
W Polsce w tej kwestii przewodzi program Polska Wschodnia 2014–2020. Wspiera
on rozwój gospodarczy i społeczny 5 województw tego regionu. Priorytety niniejszego
programu to Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Nowoczesna Infrastruktura Transportowa i Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa, bowiem wpłyną one na bardziej dynamiczny rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności makroregionu, a przez to
na zwiększenie zamożności mieszkańców i poprawę jakości ich życia. Także rozwój kapitału ludzkiego daje szanse na zdecydowanie korzystniejsze warunki zatrudnienia oraz
wsparcie poszczególnych osób (zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem zawodowym) w znalezieniu pracy. Ponadto przy tego typu pomocy znacznie polepsza się jakość
świadczonych usług publicznych oraz dostępność do nich, np. profilaktyczne programy
zdrowotne adresowane są do osób, które badają się niechętnie, zwiększając ryzyko zbyt
późnego zdiagnozowania groźnych chorób. Z pozytywną decyzją o wsparciu spotykają
się również inicjatywy w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się, a także w przedmiocie pozostawania seniorów w aktywności zawodowej.
Mapa 1. Województwa objęte programem Rozwój Polski Wschodniej

Źródło: [https://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/ Strony/ program. aspx].
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Programy rozwojowe kapitału ludzkiego dają również szanse na rozwój umiejętności praktycznych uczniów i studentów, m.in. poprzez możliwość organizowania finansowanych przez środki publiczne dodatkowych zajęć szkolnych i pozalekcyjnych dla osób
uczących się. Jednym z najważniejszych priorytetów jest także ułatwienie rodzicom
powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym. Ponowna aktywizacja zawodowa, zwłaszcza w przypadku kobiet, nierzadko jest utrudniona. Sprzyjające
warunki powrotu na rynek pracy korzystnie wpływają nie tylko na relacje społeczne, ale
również na rozwój gospodarki.
Równie istotnym zagadnieniem poruszanym w priorytetach rozwoju kapitału ludzkiego jest wsparcie osób powyżej 50 roku życia poprzez zapewnienie dostępu do zatrudnienia poszukującym pracy i dotychczas nieaktywnym zawodowo. W ramach działań
podejmuje się lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników w najszerszym możliwym zakresie. Jednocześnie duży nacisk kładzie się na
sprzyjanie samozatrudnieniu, przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Tutaj w kontrakcję wchodzi jednak wewnętrzna polityka gospodarcza danych państw
Unii. W Polsce koszty prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej są bardzo
wysokie i niekiedy przedsiębiorcy nie są w stanie podołać opłaceniu wszystkich danin.
Wykres 5. Podział funduszy UE na lata 2014–2020

Źródło: [http://poig.parp.gov.pl/index/index/2454].

W ramach wsparcia osób powyżej 50 roku życia dostępne są również programy, finansujące płatności składek ZUS przez okres tzw. inkubacji działalności. Także w przypadku
utworzenia nowego miejsca pracy podmiot wspierający może refinansować poniesione
przez pracodawcę koszty oraz płacić składki za pracownika przez okres 6 miesięcy.
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Przyjazne i sprawne państwo to nadrzędny cel wykorzystania unijnych środków.
Głównymi założeniami są tutaj powszechna dostępność do szybkiego Internetu oraz
więcej usług dostępnych dla obywateli przez Internet.
Szkolenia budujące kompetencje cyfrowe oraz ułatwienia prawne i administracyjne
dla przedsiębiorstw stanowią znaczące ulepszenie działania administracji lokalnej w obszarach, które są oceniane jako rozwojowe z punktu widzenia przedsiębiorczości. Właśnie na takich terenach rozwój musi być spójny i równomierny, tj. wraz ze stworzeniem
korzystnych warunków dla przedsiębiorców, należy jednocześnie usprawnić działalność
organów administracji publicznej, np. sądów gospodarczych.
Podniesienie jakości stanowionego prawa poprzez zwiększanie kompetencji pracowników administracji i wzmocnienie procesu konsultacji społecznych przyniesie
pozytywne rezultaty w większej skali. Natomiast wzrost potencjału instytucjonalnego
administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
uskuteczni procesy inwestycyjno-budowlane. Ma to wpływ na rozwój lokalny z punktu widzenia infrastrukturalnego, w ramach którego można znaczenie podnieść jakość
połączeń drogowych i kolejowych w układzie krajowym, ale również europejskim. Takie
rozwiązanie sprzyja ogólnej koncepcji otwartej Europy i układu z Schengen.
Sprawny transport w regionach umożliwi inwestycja w transport multimodalny, natomiast poprawa bezpieczeństwa portów lotniczych przyniesie korzyści dla całej Wspólnoty. Jest to zatem ważna część inwestycji, na które Unia przeznacza swoje środki.
Równie ważna jest przyjazna środowisku komunikacja miejska, co umożliwia lepsza
infrastruktura przesyłowa i dystrybucja energii elektrycznej i gazu ziemnego. Główny
nacisk kładzie się obecnie na ochronę zasobów naturalnych i kulturowych.
Osiągnięcie niniejszych celów jest realne, biorąc pod uwagę prognozowany budżet
16 programów regionalnych, który wynosi ok. 31,3 mld euro, czyli ok. 132,4 mld złotych.
Jest to niemal 40% wszystkich środków na lata 2014–2020.
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Wykres 6. Inwestycje UE w Polsce Wschodniej

Legenda:
PO PC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa
RPO/ZPORR – Regionalny Program Operacyjny/Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
PO IŚ/SPO Transport/ FS – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/ Sektorowy Program Operacyjny Transport/ Fundusz Spójności
PO PW/RPW – Program Operacyjny Polska Wschodnia/ Rozwój Polski Wschodniej
PO IR/IG/WKP – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój/ Innowacyjna Gospodarka/ Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
PO WER/ KL/ RZL/EQUAL – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ Kapitał Ludzki/ Rozwój Zasobów Ludzkich/ Inicjatywa Wspólnotowa Equal
EWT/Interreg – Europejska Współpraca Terytorialna/ Interreg Europa
Źródło: [https://spelnieniamarzen.eu/strony/aktualnosci/dobrze-wykorzystane-15-lat-polski-wschodniej-w-ue/].

Według sporządzonych szacunków, w latach 2014–2020 fundusze polityki spójności
zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. Jest to region uznawany za najbardziej
wymagający dofinansowania, tym bardziej, że jest pełen bogactw naturalnych. Na jego
rozwój przewidziano kwotę 2 mld euro.
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Podział środków unijnych na programy krajowe jest zatem ściśle zdefiniowany i najwyższe wydatki, w kwocie 27,41 mld euro, zostaną poniesione na Program Infrastruktura
i Środowisko. Na kolejnym miejscu znajduje się Program Inteligentny Rozwój z prognozowaną inwestycją w wysokości 8,61 mld euro, natomiast Polska Cyfrowa może liczyć na
2,17 mld euro. Program Pomoc Techniczna to prognoza na kwotę 700,12 mln euro. Nie
można zaprzeczyć, że Unia Europejska inwestuje w poszczególne regiony swoich krajów
członkowskich. Jednak wysokie prognozy dla mniej zamożnych stref nie oznaczają, że
te bogatsze są pozbawione wsparcia. W przypadku naszego kraju, gdzie województwo
mazowieckie jest wyłączone z wielu form wsparcia, stosuje się inne rozwiązania.
Fundusze na mazowiecki regionalny program operacyjny stanowią około 60%
alokacji dla tego regionu. Pozostałe 40% środków z funduszy strukturalnych z puli dla
Mazowsza, tj. 1,7 mld euro, dostępne jest dla beneficjentów z tego regionu w pozostałych programach krajowych. Ponadto będą mogli oni korzystać ze środków Funduszu
Spójności dostępnego w kolejnej po Programie Infrastruktura i Środowisko inicjatywie,
której środki nie są alokowane w poszczególne kategorie regionów, tylko na podstawie
oceny poziomu i możliwości państwa członkowskiego.
Należy tutaj również podkreślić wysokie skupienie podmiotów dotujących na niewielkich podmiotach gospodarczych i indywidualnych działalnościach, które w dużej
mierze napędzają lokalną gospodarkę mając również znaczenie dla skali makro. Małe
przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnych, pożyczek
czy gwarancji. Zarówno przyszli przedsiębiorcy, jak i istniejące już firmy mogą starać się
o pomoc finansową dla przedstawionych dla siebie projektów. Liczy się głównie innowacyjność, wpływ na gospodarkę lokalną oraz możliwość utworzenia nowych miejsc pracy. Jest to kwestia najbardziej istotna z punktu widzenia młodzieży wchodzącej dopiero
na rynek pracy oraz seniorów, którzy na tym rynku chcą jeszcze pozostać.
Aby poprawić sytuację młodych ludzi, kraje Unii Europejskiej mają możliwość zapewnienia im takich programów jak Erasmus+ oraz dofinansowania projektów wolontariatu i otwartości na inne kultury. Wszystkie działania, mające za zadanie zagwarantować młodzieży dostęp do międzynarodowej społeczności, wiążą się głównie z grupami
uczącymi się i zdolnymi jednostkami. Nie bez przyczyny, ponieważ tego typu projekty
wspierają również rozwój nauki w poszczególnych krajach członkowskich. Dostępna
jest również dotacja na dofinansowanie szerokiego wachlarza projektów badawczych.
Stymulowanie innowacyjności w tej materii rozpoczyna się właśnie za pomocą wyżej
wymienionych programów. Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej takie opcje
nie były dostępne dla młodzieży uczącej się.
Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki
na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:
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·· Program Horyzont 2020 (80 mld euro),
·· Program COSME (2,3 mld euro),
·· Program Łącząc Europę (33 mld euro),
·· Program Erasmus+ (15 mld euro),
·· Program Kreatywna Europa (1,5 mld euro).
Unia to również wspólna polityka w zakresie rybołówstwa (WPRyb). Celem nowej
WPRyb jest zapewnienie w długoterminowej perspektywie zrównoważonego pod
względem środowiskowym charakteru działań w sektorze rybołówstwa i akwakultury
oraz zarządzania nimi w sposób zgodny z celami dotyczącymi osiągania korzyści gospodarczych i społecznych, jak również korzyści wynikających z zatrudnienia.
Mapa 2. Akweny Europy

Źródło: [https://epodreczniki.pl/a/wody-powierzchniowe-w-europie/DyRUUsdVP].

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) posiada budżet 6,4 mld euro (5,7 mld euro
jest przydzielone państwom członkowskim i zarządzane przez nie w ramach zarządzania
dzielonego). Jest on przeznaczony na stworzenie podstaw dla wspólnej polityki rybołówstwa oraz zrównoważenie i uczynienie bardziej rentownymi rybołówstwa i akwakultury.
EFMR ma ponadto służyć dywersyfikacji lokalnych gospodarek w celu równomiernego
rozwoju regionów morskich, rybołówstwa śródlądowego i obszarów akwakultury.
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Korzyści z członkostwa nie ograniczają się jedynie do wielkomiejskich projektów. Na
wsparcie, i to w bardzo dużej mierze, mogą liczyć również rolnicy oraz gospodarstwa
rolne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ma to związek z możliwością pozyskania
dopłat bezpośrednich za praktyki przyjazne dla środowiska. Tym samym gospodarstwa
rolne przyczyniają się także do ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Liczne profity
zwiększają świadomość społeczności wiejskiej w tej materii.
Rolnicy mogą liczyć również na dofinansowanie adekwatne do wielkości posiadanego gruntu oraz na szereg szkoleń w zakresie nowych technik lub restrukturyzacji gospodarstwa. WPR jest strategią, która dotyczy wszystkich krajów Unii, a zarządza się nią
i finansuje na poziomie europejskim ze środków pochodzących z budżetu UE. Jest to
najstarsza polityka Wspólnoty, została bowiem zapoczątkowana w 1962 roku.
Wykres 7. Środki z WPR dla Polski przeznaczone na lata 2014–2020

Źródło: [http://www.wodr.poznan.pl/component/k2/item/3407-pozyskiwanie-%C5%9Brodk%C3%B3w
-finansowych-na-modernizacj%C4%99-gospodarstw-rolnych-ze-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-krajowych-i-ue?tmpl=component&print=1].

Przed polskimi rolnikami otwiera się szereg nowych możliwości, a wsie przybierają
obecnie całkowicie inną postać niż jeszcze około 30 lat temu. Rozwój i innowacyjność
oparte na funduszach unijnych są coraz bardziej zauważalne nie tylko w regionach bardziej rozwiniętych, ale również tych dotychczas uznawanych za ubogie.
W ramach środków na rozwój obszarów wiejskich, młodzi rolnicy mogą uzyskać pomoc na założenie działalności, jak również wyższą kwotę pomocy na inwestycje w swoją
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działalność. Wiąże się to oczywiście z przedstawieniem odpowiedniego projektu oraz
wypełnieniem stosownego wniosku, jednak i w tej kwestii przyszli beneficjenci mogą
liczyć na wsparcie organów administracyjnych, które dysponują środkami unijnymi
wspierającymi rozwój polskich wsi.
Oczywiście, nie każdy pomysł i plan na rozwój danego gospodarstwa może spotkać
się z akceptacją podmiotu oceniającego. Wnioskodawca musi spełnić szereg wymogów,
które będą kwalifikowały dany projekt do udzielenia mu finansowego wsparcia. Jednak
po pozytywnym zweryfikowaniu projektu, pomoc jest dostępna dla każdego obywatela kraju członkowskiego. Wsparcie w ramach WPR obejmuje także udzielanie płatności
bezpośrednich, które zapewniają stabilność tychże gospodarstw. Jest to swojego rodzaju wynagrodzenie dla rolników za korzystne dla środowiska działania i dostarczanie
dóbr publicznych, za które przeważnie wynagrodzenia nie otrzymują. Takim czynnikiem
jest na przykład dbanie o estetykę i ekologię na obszarach wiejskich.
Wykres 8. Transfery środków WPR do Polski z budżetu UE w latach 2004–2013
(w mln euro)

Źródło: [https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje-biblioteka/Biuletyn/2014/BIU_1_01_2014_
ekran. pdf ].

Rolnicy mają również szansę na otrzymanie środków wspierania rynku, tj. działania
w celu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Do tego typu niesprzyjających okoliczności
należy między innymi niespodziewany spadek popytu wskutek zagrożenia dla zdrowia
lub spadek cen z powodu tymczasowej nadwyżki produktu.
Możliwe jest również pozyskanie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich we
współpracy z programami krajowymi oraz regionalnymi. Mają one na celu zaspokoić
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potrzeby szczególne, ale przede wszystkim chodzi tutaj również o sprostanie tym wyzwaniom, które stoją przed samorządami oraz mieszkańcami obszarów wiejskich.
Wspólna Polityka Rolna dzieli się na dwa filary. Pierwszy z nich zakłada płatności bezpośrednie oraz działania typowo rynkowe, natomiast drugi filar skupia się wyłącznie na
rozwoju obszarów wiejskich.
Grafika 1. WPR na lata 2014–2020

Źródło: [https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/special_report/49461/].

Wsparcie bezpośrednie, które zakłada I filar to płatności stanowiące tzw. środki osłonowe. Te świadczenia przyznawane są do rąk rolników, którzy dbają o użytki i przestrzegają regulacji oraz norm bezpieczeństwa dla żywności, przeciwdziałają niekorzystnym
zmianom w środowisku naturalnym oraz właściwie doglądają trzody.
Każde z państw członkowskich, pomimo iż zobowiązane są tymi samymi regulacjami
unijnymi, dostosowuje działalność rolną do własnych warunków naturalnych, geograficznych i klimatycznych.
Producenci powinni umiejętnie reagować na wszystkie sygnały z rynku lokalnego
i krajowego, szczególnie w zakresie potrzeb konsumentów. Dzięki tego typu strategii
maksymalizacja zysków jest o wiele bardziej skuteczna.
Zdarzają się niestety również przypadki, kiedy rolnicy nie wywiązują się ze swoich
zobowiązań i nie przestrzegają nałożonych na nich wymogów. Sytuacje takie mogą
dotyczyć zdrowia publicznego, ochrony środowiska, ale również dobrostanu zwierząt
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hodowlanych. W takich przypadkach wsparcie jest odpowiednio minimalizowane bądź
całkowicie odbierane.

Perspektywy na lata następne
Obecnie negocjowane są warunki nowych ram finansowych na lata 2021–2027. Komisja
Europejska przyjęła w 2018 roku propozycję wieloletniego budżetu na ten właśnie okres.
Prognozuje się, że całkowita suma zobowiązań wyniesie w tym czasie 1,279 biliona euro,
płatności z kolei 1,246 biliona euro. Ponieważ Polska wykorzystuje przyznane dotychczas
środki zgodnie z przeznaczeniem, mamy szansę oczekiwać, że wsparcie będzie większe
niż w latach poprzednich.
Nie oznacza to jednak, że w funduszach nie będzie również cięć. Obecny sześcioletni budżet wynosi ok. 1,1 biliona euro. Aktualną sytuację mogą zmienić dwa kluczowe
czynniki, z którymi obecnie borykają się unijni eksperci – postępująca inflacja (również
w naszym kraju) i brexit.
Propozycja KE z roku 2018 zakładała zwiększenie składek narodowych, które dla zobowiązań miałyby być określone na poziomie 1,11% dochodu narodowego brutto (DNB)
państw UE, a w przypadku płatności – 1,08% DNB.
Projekt nie jest zerojedynkowy, co oznacza, że może on nie zakładać sumy wliczonej
do limitu Wieloletnich Ram Finansowych, m.in. na rezerwę kryzysową czy też fundusz
solidarnościowy. Biorąc jednak pod uwagę również i te środki, wydatki mają w latach
2021–2027 sięgać 1,14% DNB państw UE. Dla porównania, w obecnej perspektywie kwota budżetu unijnego stanowi ok. 1% DNB.
Ze względu na ogólnoświatową epidemię koronawirusa, zamrożenie gospodarki
i wstrzymanie większości inwestycji na kilka miesięcy, w roku budżetowym 2020–2021
umożliwione zostanie uruchomienia pełnego finansowania programów polityki spójności ze środków unijnych. Niniejsze działania będą miały ścisły związek z niwelowaniem
niekorzystnych procesów będących następstwem pandemii COVID-19. W tym celu krajowe fundusze nie będą musiały być naruszone. Z 37 mld euro z unijnej puli, Polska będzie mogła, jak podaje Komisja Europejska, rozdysponować 7,4 mld euro. Europarlament
w toku głosowania przeznaczył specjalne fundusze umożliwiające dalsze funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Kraje, które
udzielają pomocy żywnościowej bądź wsparcia materialnego w jakimkolwiek zakresie
otrzymają pomoc od FEAD.
Ogromną uwagę przywiązuje się do finansowania potrzeb służb medycznych, tj. zakupy wyposażenia i sprzętu ochronnego. Według planowanych zmian,
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w 100% zostanie zrealizowane tymczasowe dofinansowanie z budżetu UE oraz zostaną uproszczone obowiązki sprawozdawcze i audyt podczas pandemii [https://
www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/unijne-fundusze-sp%C3%B3jno%C5%9Bcip%C3%B3jd% C4%85 -na-walk%C4%99-z-pandemi%C4%85-parlament-europejskiprzeg%C5%82osowa%C5%82-zmiany/ar-BB12N0f2].
Wykres 9. Nowe i wzmocnione priorytety Unii 27 państw

Źródło: [https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2018/pl/].

Wcześniej również KE zapowiadała wydzielenie osobnej części w perspektywie wieloletnich ram finansowych na zarządzanie granicami i migracje ludności, co w ostatnich
latach stało się tematem wielu debat na szczeblu międzynarodowym. Nie bez wsparcia
pozostanie w związku z tym również bezpieczeństwo państw członkowskich i ich ochrona. Z kolei na wyrównywanie różnic między regionami UE przewidziano 442 mld euro.
Finansowanie dążenia do gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności ma kosztować 373 mld euro.
Rolnicy muszą niestety liczyć się z cięciami w obecnej koncepcji finansowej. Będzie to
dosyć bolesna redukcja, bo aż o 7%, natomiast we Wspólnej Polityce Rolnej około 5%. Ma
to się związać bardziej z modernizacją niż z oszczędzaniem i ma przynieść więcej korzyści
przy wykorzystaniu mniejszej ilości środków. Ustalone zostaną nowe priorytety, które będą
dostosowane do aktualnej sytuacji obszarów wiejskich w poszczególnych krajach UE.
Komisja Europejska chce również premiować dobre reformy rządowe. Na ten cel
ma zostać przeznaczona kwota w wysokości 25 mld euro. Wszystkie kraje członkowskie
otrzymają odpowiednie wsparcie zarówno pod kątem finansowym, jak i technicznym.
Ma to na celu ułatwienie realizacji flagowych projektów polityki wewnętrznej. Eksperci
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KE nie ukrywają, że tego typu strategia w państwach spoza strefy euro ma również przyczynić się do wspierania przyjęcia wspólnej waluty.

Podsumowanie
Każdy podmiot, który jest zainteresowany pozyskaniem niezbędnych informacji o programach regionalnych musi wnikliwie zaangażować się w ich poszukiwanie, albowiem
poszczególne projekty i nabór do nich jest rozproszony nawet w sieci.
Na regionalnych portalach internetowych można znaleźć aktualności, rozporządzenia i regulaminy, z którymi zapoznanie się jest niezbędne, aby starać się o wsparcie ze
środków unijnych. Najważniejsze informacje pojawiają się również na portalu funduszy
europejskich [www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020].
Coraz bardziej przejrzyste interfejsy stron regionalnych dysponentów funduszy unijnych zdecydowanie zachęcają do skorzystania z możliwości ubiegania się o nie. Dotyczy
to zarówno samorządów, jak i podmiotów prywatnych.
Bez wątpienia dzięki wykorzystaniu przez Polskę funduszy pochodzących z Unii
Europejskiej w latach 2007–2013 oraz w obecnej strategii na lata 20014–2020, wyraźnie
wzrasta poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie polityki zatrudnienia,
infrastruktury oraz ochrony środowiska, jak również rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich.
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Zarządzanie ryzykiem finansowym w jednostce
samorządu terytorialnego – wybrane aspekty
Financial Risk Management in the Local Government Unit –
Selected Aspects
Abstract: We face the problem of risk management not only in companies but also in the
activities of local government units. Despite some common features related to the occurrence and management of risk, we find some differences in all entities. The article shows
differences in the approach to risk management. It presents selected aspects of risk management in a local government unit on the basis of the Capital City of Warsaw focusing
mainly on the widely understood financial risk.
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Wstęp
Ryzyko jest wszechobecne i towarzyszy ludziom w każdej sferze ich działalności, zarówno w tej finansowej, jak i niefinansowej. Nierozerwalnie wiąże się ono z niepewnością co
do wpływu otaczającego nas świata i przebiegających w nim procesów na ostateczne
efekty działania. Ryzyko w zasadzie można ocenić, zmierzyć, podjąć próbę uniknięcia go,
a także podejmować takie działania, które pozwolą na jego zmniejszenie do poziomu
akceptowalnego.
Ryzykiem nacechowana jest działalność podmiotów w sferze finansowej, niefinansowej, niekomercyjnej, a także w sferze instytucji rządowych i samorządowych. Bez
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właściwego zarządzania ryzykiem żaden podmiot nie może liczyć na zachowanie ciągłości działania oraz prowadzenie działalności w sposób skuteczny i efektywny.
Z problemem zarzadzania ryzykiem stykamy się również w działalności jednostek
samorządu terytorialnego (JST), które wykonują zadania publiczne mające na celu zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonanie tych zadań związane jest z zaangażowaniem środków
publicznych. Na tym gruncie zarządzanie ryzykiem ma znaczenie szczególne, wpływając na sprawną i efektywną realizację celów [Sołtyk 2017, s. 419].
Zarządzanie ryzykiem w JST jest jeszcze stosunkowo młodą dziedziną. Należy przyjąć, że faktyczny impuls do jej rozwoju dało wejście w życie Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, której zapisy wprowadziły kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych, powierzając zapewnienie właściwego funkcjonowania kontroli w JST jej organom wykonawczym. Do podstawowych celów kontroli
zarządczej zaliczone zostało zarządzanie ryzykiem, zyskujące na znaczeniu w zestawieniu z jej pozostałymi celami, do których, stosownie do zapisów art. 68 ustawy o finansach publicznych, należą: prowadzenie działalności w sposób efektywny i skuteczny,
zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznym, zapewnienie wiarygodności
sprawozdań, ochrony zasobów, właściwego przepływu informacji oraz przestrzegania
etycznego postępowania [Dz. U. z 2019 r., poz. 869].
Pomimo pewnych cech wspólnych, związanych z występowaniem ryzyka oraz zarządzaniem nim, we wszystkich podmiotach odnajdujemy jednak pewne różnice. Celem
artykułu jest pokazanie różnic w podejściu do zarządzania ryzykiem. Przedstawia on wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego na podstawie m.st. Warszawy, koncentrując się głównie na szeroko pojętym ryzyku finansowym.

Wprowadzenie do problematyki ryzyka
Przed rozpoczęciem analizowania ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego warto zdefiniować kilka pojęć z nim związanych, takich jak kultura ryzyka czy apetyt na ryzyko. Koncepcji definiowania ryzyka jest wiele i mają one różne punkty odniesienia. Często
potocznie mówi się, że jest to niebezpieczeństwo wystąpienia w przyszłości niekorzystnych zdarzeń, którym jesteśmy w stanie częściowo zapobiec dzięki ich przewidywaniu.
Jest to termin przeciwny do „niepewności”, która wiąże się z nieprzewidywalnością. Ryzyko jest wszechobecne i człowiek nie jest w stanie go całkowicie wyeliminować. Pojawia
się w życiu prywatnym, zawodowym, w gospodarce, w przyrodzie. Najczęściej bywa ono
rozpatrywane od strony skutków negatywnych.
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Z terminem ryzyka wiążą się terminy kultury ryzyka oraz apetytu na ryzyko. O kulturze ryzyka zaczęto mówić niedawno w kontekście funkcjonowania instytucji finansowych, które silnie koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem. Kultura ryzyka stanowi
bowiem pewną część kultury organizacyjnej, ale także wykracza poza nią. Niestety, tak
jak w przypadku ryzyka, istnieje wiele definicji kultury ryzyka.
Institute of Risk Management proponuje taką definicję kultury ryzyka w odniesieniu
do instytucji finansowych: „Kultura ryzyka to wspólne wartości, postawy i zachowania
w banku, które pozwalają głębiej, a także szerzej zrozumieć, identyfikować i zarządzać
ryzykiem” [Risk Culture 2012, s. 7]. Odpowiednia kultura zarządzania ryzykiem, zastosowana w organizacji, niesie ze sobą wiele korzyści, w tym tych związanych m.in. z osiąganymi efektami rynkowymi, finansowymi czy poprawą reputacji.
Podstawowe charakterystyki definicji kultury ryzyka przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Podstawowe charakterystyki definicji kultury ryzyka
Zakres
przedmiotowy
normy i tradycje
zachowań

Zakres
podmiotowy
jednostki i grupy

Farrel, Hoon [2009]

system wartości
i zachowań

bank

Institute of Risk Management [2012]

wartości, przekonania, wiedza
i zrozumienie
ryzyka dzielone
przez grupę
osób mających
coś wspólnego;
grupa osób podzielających te
wartości
ogólna świadomość, postawy
i zachowania
pracowników

szczególnie pracownicy banków
lub zespoły pracowników

sposób kształtowania zagadnień
kultury i ryzyka

bank i jego komórki, ubezpieczyciele, doradcy

Autor/ instytucja
Institute of International Finance [2009]

Deloitte Australia
[2012]

Power, Ashby, Palermo [2013]

bank

Sposób
działania
identyfikacja,
zrozumienie,
omawianie i działanie
kształtowanie
decyzji kierownictwa i pracowników
działanie podejmowane w procesie zarządzania
ryzykiem

Obszar
koncentracji
przyjęcie ryzyka

szerokość przyjętych zasad i praktyk zarządzania
ryzykiem w organizacji
podejście oddolne do badania
strumieni pracy,
aby zrozumieć
i wzmocnić siłę
oddziaływania
kultury

obszar zarządzania ryzykiem

proces zarządzania ryzykiem
obszar ryzyka

proces zarządzania ryzykiem
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Autor/ instytucja
Financial Stability
Board [2014]

Zakres
Zakres
przedmiotowy
podmiotowy
zarządzanie
bank
ryzykiem i normy,
postawy i zachowania

Sposób
działania
działania związane ze świadomością ryzyka,
podejmowaniem
ryzyka oraz kontrolą

Obszar
koncentracji
kształtowanie decyzji dotyczących
ryzyka

Źródło: Kasiewicz, Kurkliński [2019, ss. 3–16].

W wyżej podanych definicjach najczęściej skupiono się na instytucjach finansowych,
ale można je adaptować także do innych podmiotów. W każdym zarządzaniu ryzykiem
chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa organizacji.
Drugim ważnym terminem, związanym z zarządzaniem ryzykiem, jest apetyt na
ryzyko. Tak jak w przypadku ryzyka, termin ten nie posiada jednoznacznie określonej definicji. Według Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej jest to „wielkość i rodzaj ryzyka, którą organizacja jest gotowa zaakceptować lub utrzymać” [ISO
310000]. Oznacza to, że określony zostaje poziom ryzyka, który organizacja będzie
tolerować, ograniczać czy akceptować w ramach realizacji zaplanowanej strategii
biznesowej. W każdej organizacji powinny być określone ramy apetytu na ryzyko
(akceptacja, tolerowanie czy ograniczanie ryzyka). Jak wygląda to w jednostce samorządu terytorialnego? Czy zarządzanie ryzykiem w jednostkach publicznych odbiega od zasad zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych czy innych jednostkach gospodarczych?

Ryzyko w jednostce samorządu terytorialnego
Podstawowa klasyfikacja ryzyka występującego w JST nie będzie w sposób zasadniczy
różniła się od tej, którą zastosujemy do innych podmiotów. Wyróżnimy tu między innymi
podział na:
·· ryzyko systematyczne i specyficzne – występowanie ryzyka systematycznego
(ogólnego) wynika z działania sił zewnętrznych, na które żaden podmiot nie ma wpływu. Można tu przywołać sytuację polityczną, społeczno-gospodarczą, a także zmianę
przepisów prawnych. Natomiast ryzyko specyficzne (szczegółowe) wiąże się bezpośrednio ze specyfiką działania danego podmiotu, w zakresie jego finansów, przyjętych
metod zarządzania oraz zasobów ludzkich. Istnieje zatem możliwość kształtowania
poziomu tego ryzyka;
·· ryzyko wewnętrzne i zewnętrzne – tu podział został oparty na źródle pochodzenia ryzyka. W grupie ryzyka zewnętrznego odnajdujemy ryzyko naturalne, którego
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występowanie ściśle wiąże się z oddziaływaniem sił natury, ryzyko społeczno-gospodarcze oparte na czynnikach ekonomicznych, ryzyko infrastrukturalne, a także ryzyko
prawne i polityczne. Natomiast do grupy ryzyka wewnętrznego należą ryzyko finansowe, personelu, systemu zarządzania oraz techniczne [Sołtysiak 2014, s. 214].
Według P. Sołtyka, JST w trakcie realizacji zadań i celów użyteczności publicznej jest
zawsze narażona zarówno na wewnętrzne czynniki ryzyka, związane z jakością zarządzania, prowadzoną polityką kadrową oraz wiedzą i przygotowaniem zawodowym pracowników, jak i zewnętrzne, a wśród nich zmiany stóp procentowych, wysokości inflacji
oraz wiele innych [Sołtyk 2017, s. 421].
Przykładowe grupy ryzyka w odniesieniu do podmiotów sfery rządowej i samorządowej wymienione zostały w załączniku do Komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia
6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.
W ww. załączniku zaproponowano kilka sposobów podziału ryzyka na:
·· ryzyka strategiczne, operacyjne, finansowe, zarządzania wiedzą oraz zgodności;
·· ryzyka finansowe, dotyczące zasobów ludzkich, działalności oraz zewnętrzne;
·· ryzyka finansowe, operacyjne, zewnętrzne, związane z zarządzaniem;
·· ryzyka ludzi, systemów, procesów, zdarzeń zewnętrznych i wewnętrznych, outsourcingu;
·· ryzyka zgodności z prawem, oszczędności, terminowości, realizacji celów.
Jednocześnie w zakresie występowania ryzyka finansowego poruszono następujące kwestie:
·· ryzyko w zakresie kontroli finansów oraz wykorzystania kapitałów jednostki – przykładowo w zakresie płynności finansowej, inwestycji, wielkości środków finansowych
oraz błędów w księgach rachunkowych;
·· ryzyko budżetowe, skupiające się w obszarze planowania i wykonania dochodów
oraz wydatków, a także dostępności środków publicznych;
·· ryzyko oszustwa i kradzieży, pożaru, zalania, wypadku itp., prowadzące do utraty
środków rzeczowych i finansowych;
·· ryzyko zamówień publicznych z naruszeniem zapisów ustawy o zamówieniach publicznych;
·· ryzyko odpowiedzialności materializujące się w postaci obowiązku zapłaty odszkodowań, odsetek, kosztów procesu i innych;
·· ryzyko dysponowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz związane
z wielkością otrzymanych dotacji;
·· ryzyko braku kontroli zawieranych transakcji, poprawności danych oraz błędnej dokumentacji lub otrzymywanych danych.
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Wśród wielu różnych rodzajów ryzyka, towarzyszących działalności JST, to ryzyko finansowe ma największy wpływ na stabilność finansów jednostki i możliwość realizacji
zakładanych przez nią celów. Zwykle JST jest w stanie zrównoważyć dochodami bieżącymi wydatki na zaspokajanie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej. Jednak
podejmowanie działań związanych z rozwojem wymaga poszukiwania zewnętrznych
źródeł finansowania. W związku z tym ryzyko finansowe ma związek z zadłużeniem JST
zarówno w zakresie struktury i poziomu posiadanego zadłużenia, jak i w zakresie bieżących kosztów jego obsługi. Ponadto ryzyko finansowe w JST łączy się z niewykonaniem
zaplanowanych dochodów lub odchyleniami faktycznego wykonania od planu dochodów [Kata 2015, s. 56].
Ryzyko finansowe formuje się w kilku obszarach zarządzania w JST. Przedstawiono
je na rysunku nr 1.
Rysunek 1. Kluczowe obszary formowania ryzyka finansowego w JST

Źródło: Kata [2015, s. 56].

Trudno nie zauważyć, że wszystkie obszary powstawania ryzyka finansowego w JST są wzajemnie powiązane oraz mają wpływ na jej dług. Negatywny wpływ
skutków urzeczywistnienia się ryzyka finansowego może obejmować krótkie i długie
okresy działalności JST, przekładając się na skutki, począwszy od krótkotrwałej utraty
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płynności, a skończywszy nawet na faktycznym bankructwie i likwidacji podmiotu,
jak to miało miejsce w przypadku gminy Ostrowice (województwo zachodniopomorskie), której zadłużenie można nazwać gargantuicznym, ponieważ przekroczyło 40
mln zł, przy dochodach na poziomie 3 mln zł. Oczywiście można uznać ten przypadek
za przykład ekstremalny, jednak lekceważenie ryzyka finansowego może skutkować
utratą wiarygodności, zwiększeniem kosztów pozyskiwania kapitału, pogorszeniem,
jakości i dostępności usług publicznych w wyniku cięć w wydatkach, ograniczeniem
inwestycji [Kata 2015, s. 57].
Nie można zapominać, że opisane powyżej ryzyka finansowe mogą realizować
się także w przypadku pojawienia się innych ryzyk, jak chociażby ryzyka personelu,
a w szczególności ryzyka jego kompetencji (w tym kadry zarządzającej), liczebności czy
też absencji. Poruszając kwestię ryzyka finansów oraz ryzyka personelu trudno pominąć
ryzyko dotyczące systemów informatycznych, między innymi ryzyko awarii, nieuprawnionej modyfikacji danych czy też ich wycieku [Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia
6.12.2012 roku…, ss. 33–35].
Wiele z ww. ryzyk finansowych będzie bezpośrednio powiązane z ryzykami środowiska informatycznego rachunkowości. Na początku trzeba zaznaczyć, że zasadniczo podatność środowiska informatycznego rachunkowości na urzeczywistnienie się czynników ryzyka jest ściśle zależna od jakości wykorzystywanego systemu informatycznego,
kontroli zarządczej w jednostce, a także od organizacji systemu rachunkowości. Ponadto
podstawowym źródłem ryzyka nadal pozostają ludzie mający związek z systemem informatycznym albo z jego otoczeniem, a działania czynnika ludzkiego mogą wpływać
na system lub bezpieczeństwo informacji w sposób bezpośredni lub pośredni, a także
umyślny lub przypadkowy [Szczepankiewicz 2017, ss. 16–17].
Przykładowe ryzyka związane ze świadomym działaniem człowieka w stosunku do
systemów informatycznych to:
·· wszelkiego rodzaju fizyczne szkody i zniszczenia dokonane na elementach systemu:
zalania, pożary, promieniowanie elektromagnetyczne, kradzieże, niewłaściwe temperatury i wilgotność;
·· błędy osób obsługujących system oraz jego użytkowników;
·· błędy konserwacji lub serwisu oprogramowania oraz awarie oprogramowania;
·· dostęp nieuprawnionych użytkowników;
·· awaria usług łączności, uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej;
·· przestępczość komputerowa pochodząca zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz
organizacji, np. ataki fishingowe, hakowanie systemu, sabotaż komputerowy, podsłuchy, wirusy;
·· ataki terrorystyczne lub użycie broni [Szczepankiewicz 2017, ss. 17–18].
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Na wystąpienie tych ryzyk mogą mieć wpływ różne zagrożenia, przede wszystkim:
·· nieprawidłowości wykorzystywanych zabezpieczeń oraz ich brak, w tym zabezpieczeń fizycznych, programowych, technicznych,
·· niedoskonałe procedury organizacyjno-administracyjne lub ich brak,
·· odejście przez użytkownika od testowania systemu informatycznego rachunkowości i wprowadzanych w nim zmian,
·· brak procedur kontrolnych działających w systemie automatycznie, w szczególności już na etapie wprowadzania danych do systemu przez użytkownika [Szczepankiewicz 2017, s. 18].
Różnorodność ryzyk, z którymi styka się JST, a których zmaterializowanie się może
prowadzić nawet do zaprzestania realizacji zadań publicznych, do których została powołana, prowadzi do oczywistego wniosku, że jedynym działaniem, które należy podjąć, aby realizacja celów przebiegała możliwie płynnie, a jednocześnie oszczędnie i efektywnie, jest zarządzanie ryzykiem.
W sukurs jednostkom sektora publicznego, które przystępują do budowania
własnego systemu zarządzania ryzykiem, przychodzą wytyczne Ministra Finansów
opisane w załączniku do przywoływanego wcześniej Komunikatu Nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 roku.
O skuteczności systemu zarządzania ryzykiem decyduje przede wszystkim jego
dopasowanie do jednostki. W związku z tym, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, a wytyczne przedstawione przez Ministra Finansów to zbiór przykładów
rozwiązań stosowanych w podmiotach sektora publicznego, a ich wprowadzenie wymaga wcześniejszego dostosowania do określonego podmiotu. Zasadniczo kierownik
jednostki mógłby uznać, że uniknięcie zmaterializowania się ryzyka jest warte każdych
pieniędzy, jednak wprowadzając system zarządzania ryzykiem nie może on pominąć
obowiązków, które nakłada na niego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gdzie zapisano, że „wydatki publiczne powinny być dokonywane
w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów” [Dz. U. z 2019 r., poz. 869]. Wobec tego zastosowane rozwiązania zawsze będą wypadkową pomiędzy kosztami zabezpieczenia jednostki przed ryzykiem,
a jego akceptowalnym dla kierownika poziomem [Komunikat nr 6 Ministra Finansów
z dnia 6.12.2012 roku…, s. 2].
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Zarządzanie ryzykiem w m.st. Warszawa
System zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie obejmuje 18 urzędów dzielnic, 38 Biur
Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Stanu Cywilnego oraz pozostałe jednostki organizacyjne,
łącznie ponad 1000 podmiotów. Podstawą prawną jego utworzenia i dziania są przywołane wyżej przepisy ustawy o finansach publicznych oraz uregulowania wewnętrzne, do
których należą Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 828/2015 z dnia
10 czerwca 2015 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie oraz nr
829/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st.
Warszawy ds. ryzyka, a także regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek.
Celem działania sytemu zarządzania ryzykiem jest „zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia wyznaczonych celów i zadań w sposób oszczędny i efektywny poprzez
ograniczanie zagrożeń i wykorzystywanie szans, a także poprawa standardów zarządzania w m.st. Warszawie. (…)” [Zarządzenie nr 828/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.].
W systemie uczestniczą wszyscy pracownicy m.st. Warszawy, stosownie do zakresu
wykonywanych obowiązków oraz posiadanych uprawnień. Funkcjonuje on na trzech
poziomach zarządzania: strategicznym, operacyjnym oraz koordynacji systemu zarządzania ryzykiem:
·· zarządzanie strategiczne – skupia się na strategii rozwoju m.st. Warszawy i realizacji celów z nią związanych. Obowiązki dotyczące oceny ryzyka na tym poziomie wykonuje Prezydent m.st. Warszawy przy współudziale Zastępców Prezydenta, Skarbnika,
Sekretarza, Dyrektorów Biur oraz Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka;
·· zarządzanie operacyjne – odbywa się na poziomie właścicieli poszczególnych
celów operacyjnych, czyli dyrektorów biur, burmistrzów dzielnic oraz kierowników
jednostek. Skupia się na realizacji codziennych zadań m.st. Warszawy, jako jednostki
samorządu terytorialnego;
·· koordynacja systemu zarządzania ryzykiem – jest realizowana przede wszystkim
przez Pełnomocnika ds. ryzyka, ale również przez dyrektorów, którzy są właścicielami
procesów przekrojowych1.
Organizację systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie przedstawiono na rysunku nr 2.

1
Proces przekrojowy – ciąg czynności wykonywanych przez wiele komórek organizacyjnych i/lub jednostek
w sposób zaprojektowany i nadzorowany przez właściciela procesu przekrojowego.

163

Justyna Przepiórkowska, Damian Walczak

Rysunek 2. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie

Źródło: Śleszyńska-Charewicz [s. 22].

Identyfikacja ryzyka w m.st. Warszawie odbywa się w odniesieniu do zaplanowanych
celów i zadań. Ich planowanie i realizacja przebiega w ramach 16 procesów strategicznych, do których należą:
·· procesy o funkcji realizacyjnej: aktywność obywatelska, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, sport i rekreacja, bezpieczeństwo i porządek publiczny,
geodezja, kartografia i kataster, gospodarowanie nieruchomościami miasta, gospodarowanie środowiskiem, usługi komunalne, architektura i urbanistyka, transport, komunikacja i drogownictwo;
·· procesy o funkcji sterującej i zasobowej: funkcjonowanie organów władzy, finanse publiczne, funkcjonowanie jednostki komunalnej.
W procesie zarządzania ryzykiem muszą być uwzględnione zadania określone w budżecie m.st. Warszawy, Strategii Rozwoju m.st. Warszawy, Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, realizowanych programach i projektach oraz zaleceniach kadry
menadżerskiej najwyższego szczebla, a także statucie m.st. Warszawy, regulaminach
organizacyjnych biur, dzielnic, jednostek. Jednocześnie, jeżeli cele w danym obszarze
nie zostaną wyznaczone, nie będzie możliwości identyfikacji ryzyka, a zatem nie będzie
możliwe realizowanie zarządzania ryzykiem. Cele mogą być wyznaczane na poziomie
całej jednostki, jak również na poziomie jej poszczególnych komórek organizacyjnych
oraz pracowników [Jaworski 2017, s. 14].
Schemat celów i zadań m.st. Warszawy dla potrzeb zarządzania ryzykiem przedstawiono na rysunku nr 3.
164

Zarządzanie ryzykiem finansowym w jednostce samorządu terytorialnego – wybrane aspekty

Rysunek 3. Schemat celów i zadań m.st. Warszawy dla potrzeb zarządzania ryzykiem

Źródło: Zarządzanie ryzkiem w m.st. Warszawie… (2015).

Wyznaczone cele powinny być konstruowane zgodnie z zasadą SMART, czyli jak zapisano to w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 828/2015:
·· konkretne – precyzyjnie, zwięźle i jednoznacznie określające cel,
·· mierzalne – oparte na liczbach w odniesieniu do ilości, jakości, czasu, kosztów,
·· osiągalne – w sposób obiektywny,
·· realne – oparte na posiadanych zasobach, możliwe do realizacji, potrzebne,
·· określone w czasie – w precyzyjny sposób.
Wyznaczane cele muszą być mierzalne, a sprawdzeniu, w jakim stopniu dany cel
został osiągnięty służą jego mierniki. Równie istotnym, jak samo określenie miernika, jest wyznaczenie poziomu miernika, jaki ma zostać osiągnięty. Możliwe jest stosowanie mierników oddziaływania, rezultatu, produktu, a także efektywności [Jaworski
2017, s. 18].
Opisane powyżej działania byłyby pozbawione sensu, gdyby stopień realizacji celów
nie był następnie monitorowany. Wobec tego ustalane są również metody monitorowania realizacji celów.
Środki na realizację programu zaplanowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy ma zapewnić budżet m.st. Warszawy. Jest to opracowywany na dany rok plan
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów m.st. Warszawy, tworzony
w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF). Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem zarządzania finansami miasta, która jednocześnie służy
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ocenie potencjału miasta w długoterminowej perspektywie. Pozwala ona także na
potwierdzenie możliwości inwestycyjnych w oparciu o środki zwrotne i wskazuje na
zdolność kredytową miasta oraz daje podstawę do wydania opinii o jego sytuacji
finansowo-ekonomicznej.
Głównym celem przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest ograniczenie
ryzyka związanego z zarządzaniem finansami miasta, biorąc pod uwagę zapewnienie
ciągłości działania, realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz skutki decyzji finansowych przekraczających rok budżetowy [Wieloletnia Prognoza Finansowa na
lata 2019–2050…, s. 11].
Ze względu na powyższe, Rada m.st Warszawy Uchwałą nr VI/61/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku ustaliła WPF na lata 2019–2045, a następnie Uchwałą nr XVII/413/2019 z dnia
29 sierpnia 2019 roku wydłużyła okres jej obowiązywania na kolejne 5 lat. Na rok 2050
przypada spłata ostatniej raty kredytu, którego zaciągnięcie jest planowane, wobec czego WPF musiała, stosownie do zapisów art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych, zostać przedłużona do tego roku [Uzasadnienie do uchwały nr
XVII/413/2019 z dnia 29.08.2019 roku…].
Każdy uchwalany budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa m.st. Warszawy musi
spełniać reguły ostrożnościowe. Zostały one określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych:
·· reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących –została zapisana w art.
242 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, planowane w budżecie wydatki bieżące nie
mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki finansujące deficyt budżetu;
·· reguła indywidualnego limitu obsługi długu –została zapisana w art. 243 ww.
ustawy. Jej zadaniem jest zmniejszenie ryzyka nadmiernego zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącego do braku możliwości obsługi zaciągniętych zobowiązań. Kluczowym jest, że budżet jednostki nie może być uchwalony bez
uwzględnienia wyliczonego w oparciu o dane historyczne indywidualnego wskaźnika
zadłużenia.
Przy tworzeniu budżetu oraz WPF analizowane są czynniki makroekonomiczne
w celu ustalenia warunków pozyskiwania dochodów przez m.st. Warszawę. W WPF na
lata 2019–2045 podkreślone zostało silne skorelowanie dochodów uzyskiwanych przez
miasto z warunkami rynkowymi ze względu na udziały w podatkach dochodowych od
osób prawnych oraz od osób fizycznych, a także od czynności cywilno-prawnych. Analizowane są również inne uwarunkowania budżetowe. Podjęcia odpowiednich działań
wymaga między innymi utrata dochodów ze względu na wprowadzone przepisy prawne. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
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gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1716 oraz poz. 2540) oraz uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXV/2128/2018
spowodowały prognozowaną utratę dochodów z tytułu opłat rocznych za wieczyste
użytkowanie gruntu na blisko 180 mln zł rocznie w przeciągu najbliższych 10 lat, a w kolejnych latach wyższą o następne 20 mln zł. Daje to w prognozowanym okresie utratę
w dochodach na poziomie około 4,9 mld zł. Wymagało to dostosowania wysokości prognozowanych wydatków do poziomu prognozowanych dochodów, a w perspektywie
realizacji budżetów miasta za poszczególne lata do stałego monitorowania wydatków
bieżących oraz podejmowania działań na rzecz poprawy efektywności wydatkowania
[Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019–2050…, ss. 16–20]. Prognozowana utrata
dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu została przedstawiona na rys. 4.
Rysunek 4. Prognozowana utrata dochodów wynikająca z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wyniku wprowadzonych
w 2018 roku przepisów

Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019–2045… [s. 20].

Zapisaną w WPF na lata 2019–2045 realizację polityki budżetowej polegającej na
spełnieniu reguły ostrożnościowej dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących
przedstawia rysunek 5.
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Rysunek 5. Prognozowana przestrzeń między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi w latach 2019–2045

Źródło: Prezentacja Budżet na 2019 rok i WPF 2019–2045 [s. 50].

Poziom dochodów i wydatków oraz dane związane z zadłużeniem m.st. Warszawy
są systematycznie monitorowane przez pryzmat ryzyk związanych z ich wykonaniem.
Wyraźnie zaznacza się tutaj podejście iteracyjne. Przegląd czynników mających wpływ
na wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywany jest systematycznie i stanowi podstawę do ewentualnych zmian w jej kolejnych edycjach. Pozwala to na ciągłe
aktualizowanie danych związanych z potencjałem finansowym miasta. Problemy związane z uchwaleniem, a następnie wykonaniem budżetu za poszczególne lata mogą
mieć bezpośredni wpływ na realizację celów strategicznych. Wobec tego na etapie konstruowania strategii na dany okres rozpoznawane są ryzyka, określany jest ich poziom
oraz sposób reakcji na nie.
Obowiązująca obecnie strategia jest zapisana w dokumencie Strategia #Warszawa2030. Wizja m.st. Warszawy, w której żyją aktywni mieszkańcy, która jest miejscem
przyjaznym, a także otwartą metropolią, została skonkretyzowana w wyznaczonych
celach strategicznych i operacyjnych. Jednym z rozpoznanych ryzyk ekonomicznych
jest ryzyko:
·· braku możliwości pozyskania finansowania zwrotnego, niezbędnego do realizacji
strategii, ze względu na przekroczenie indywidualnego limitu obsługi długu;
·· prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka zostało określone jako znikome;
·· siła oddziaływania ryzyka została określona jako katastrofalna dla wyznaczonych
celów;
·· reakcją na ryzyko ma być jego ograniczanie poprzez: wprowadzenie polityki długu, planowanie wieloletnie, ciągłe monitorowanie realności WPF oraz wysokości
wskaźnika obsługi długu, a także utrzymanie na bezpiecznym poziomie nadwyżki
budżetowej oraz planowanie rezerw budżetowych [Załącznik nr 7 do Strategii #Warszawa2030…, s. 10].
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Polityka długu m.st. Warszawy powstaje w edycjach rocznych. Ostatnia jej edycja
ukazała się w roku 2019. Określa ona zasady pozyskiwania środków zwrotnych niezbędnych do realizacji celów inwestycyjnych w sposób pozwalający na minimalizację towarzyszących im kosztów i ryzyk. Polityka ta ma gwarantować bieżącą i długoterminową
równowagę fiskalną i finansową miasta. Jej podstawowe cele to:
·· poziom długu niższy niż 50% dochodów ogółem zapisanych w WPF,
·· ograniczanie zadłużania się w walucie obcej do sytuacji uzasadnionych, waluta obca
to wyłącznie euro,
·· zróżnicowanie portfela długu na obligacje i kredyty,
·· tworzenie rezerw na poszczególne ryzyka, stała analiza czynników ryzyka również
w potencjalnych warunkach skrajnych (kryzysy itp.) [Polityka długu m.st. Warszawy na
rok 2019, ss. 6–7].
Ryzyka związane z realizacją ww. celów oraz metody zapobiegania ich materializacji
przedstawiają się następująco:
·· ryzyko refinansowania – m.in. zmniejszenie średniej zapadalności długu, dywersyfikacja ryzyka źródeł finansowania i terminów spłat,
·· ryzyko kursowe, na dzień 31.12.2018 roku niewystępujące ze względu na brak kredytów w walucie obcej,
·· ryzyko stopy procentowej – preferowane zaciąganie zobowiązań w stałej stopie
oprocentowania, minimum 50% zadłużenia o stałej stopie oprocentowania,
·· ryzyko płynności – gwarantowane poprzez wysoki poziom kredytu na rachunku bieżącym, oprocentowane lokaty, mix financing,
·· ryzyko operacyjne – ograniczane poprzez zarządzanie długiem przez jedną jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta, stosowanie procedur oraz monitoring, utrzymywanie odpowiedniej infrastruktury technicznej służącej zawieraniu transakcji
rynkowych,
·· ryzyko kosztów obsługi długów w czasie – dążenie do rozkładu długu w czasie, pozwalające na przestrzeganie indywidualnego limitu obsługi długu [Raport roczny emitenta za 2018 rok m.st. Warszawa, ss. 17–19].
Poziom wskaźnika obsługi długu w stosunku do indywidualnego limitu obsługi długu przedstawiono na rysunku 6.
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Rysunek 6. Prognozowana przestrzeń między limitem, a wskaźnikiem obsługi długu
w latach 2019–2045

Źródło: Prezentacja Budżet na 2019 rok i WPF 2019–2045 [s. 50].

Powyżej przedstawiono działania służące ograniczeniu ryzyka na poziomie strategicznym. Jednocześnie liczne mechanizmy mają zapobiegać materializacji ryzyka finansowego zostały wprowadzone na poziomie operacyjnym.
Przykładowo w m.st. Warszawa wprowadzone zostały mechanizmy ograniczające
swobodę wydatkowania środków przez jednostki, co pozwala na utrzymanie płynności
finansowej miasta na zadowalającym poziomie. Wykorzystywanym do tego narzędziem
jest aplikacja płynność finansowa, do której jednostki wprowadzają w każdy piątek prognozowaną wysokość wydatków dziennych na najbliższe 4 tygodnie, jednocześnie w tygodniu najbliższym nie jest możliwe przekraczanie przez jednostkę dziennego limitu
wydatków wprowadzonego do aplikacji. Zmiana limitu wydatków na dzień w tygodniu
blokowanym wymaga specjalnego trybu. Ponadto jednolita polityka rachunkowości,
wprowadzona Zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia
2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy, wprowadziła jednolite metody wyceny aktywów i pasywów, w tym dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, amortyzacji środków trwałych oraz zasady tworzenia
rezerw. Pozwala to na tworzenie bilansu m.st. Warszawy oraz sprawozdania finansowego m.st. Warszawy dających faktyczny obraz kondycji miasta.
Jednocześnie wspominane zarządzenie nr 828/2015 wprowadza liczne mechanizmy kontrolne mające na celu zapobieganie materializacji ryzyka, a wśród nich ryzyka
rachunkowości. Między innymi zalecane jest stosowanie się do regulacji zewnętrznych
i wewnętrznych, podnoszenie kwalifikacji pracowników, tworzenie opisów stanowisk
oraz zakresów obowiązków, tworzenie systemu obiegu informacji i raportowania, korzystanie z zasady komisyjności „czworga oczu”, analiza kontrahentów, inwentaryzacje
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i spisy z natury, stosowanie zabezpieczeń, tworzenie rezerw na pokrycie strat, ubezpieczenia mienia [Zarządzenie nr 828/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r., załącznik nr 2].

Podsumowanie
Jak wykazano, ryzyko zasadniczo towarzyszy jednostkom samorządu terytorialnego na każdym polu ich działalności. Jednak materializacja ryzyka finansowego może
doprowadzić do zaprzestania realizowania zadań, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, do których podmioty te zostały powołane. Może także
uniemożliwić realizację koncepcji rozwojowych oraz sparaliżować bieżące działanie
jednostki samorządu terytorialnego, a w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet
do jej niewypłacalności i likwidacji. Wobec tego, za szczególnie istotne należy uznać
właściwe wyznaczanie celów oraz identyfikowanie ryzyk związanych z ich realizacją,
wprowadzanie mechanizmów sprowadzających ryzyka do poziomu akceptowalnego,
a przede wszystkim monitorowanie poziomu wykonywania celów. Takie mechanizmy
tworzy m.st. Warszawa, skutecznie zmniejszając poziom zadłużenia oraz ryzyka z nim
związane.
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Accounting Fraud – Case Study
Abstract: Accounting fraud has been known for years and, like many economic crimes,
contributes to significant financial losses for investors and often even leads to corporate
bankruptcies. The article focuses on the methods of fraudsters, how these scams are detected and the scale of these crimes. It is also an attempt to indicate whether there are ways
to prevent them and what measures should be taken to reduce the risk of their occurrence.
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Wprowadzenie
Nadejście nowego tysiąclecia ujawniło całą rzeszę skandali księgowych. Bez wątpienia na
skalę tych oszustw miał w głównej mierze postępujący rozwój technologiczny, a także integracja międzynarodowa czy globalizacja, co umożliwiło przedsiębiorstwom ekspansję
na globalne rynki. Rosnąca konkurencja sprawiła, że firmy odczuwały coraz większe trudności związane z wyróżnieniem się spośród konkurencji. Właśnie w tym okresie powstały
takie pojęcia, jak kreatywna oraz agresywna księgowość. Mają one kluczowe znaczenie
przy analizie problemu oszustw (manipulacji) księgowych na świecie. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady kilku wielkich przedsiębiorstw, w których zdecydowano
się na manipulacje księgowe.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie metod wykorzystywanych podczas
oszustw księgowych. Ich efektem są znaczne straty finansowe inwestorów i upadek
wielu niezależnych przedsiębiorstw, niezwykle istotne jest zatem im przeciwdziałanie.
W artykule przedstawione zostały rozwiązania, które mogłyby ograniczyć ryzyko występowania oszustw księgowych w przedsiębiorstwie. Pozwalają one również na wczesne
wykrywanie nieuczciwych praktyk księgowych, dzięki czemu zarząd przedsiębiorstwa
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jest w stanie odpowiednio wcześnie zareagować, co może przyczynić się do zminimalizowania skutków oszustwa w przedsiębiorstwie.

Księgowość w ujęciu kreatywnym i agresywnym
Prowadzenie księgowości jest nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa. Jest
ona definiowana jako metoda ewidencji stanów składników majątku, źródeł ich pochodzenia oraz zmian ich wielkości wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
[Encyklopedia Powszechna PWN]. Finalnym produktem księgowości, z którego czerpiemy
informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest sprawozdanie finansowe, za
którego przygotowanie odpowiedzialny jest księgowy. Na sprawozdanie finansowe składają się na takie czynności, jak m.in.: kontrola nad obiegiem dokumentów, prowadzenie
ewidencji księgowej, rozliczanie płatności czy uzgadnianie sald. W społeczeństwie prowadzenie księgowości uchodzi za jeden z najbardziej nużących zawodów, a wręcz jest synonimem nudy. Jednak sposób prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie determinowany jest przez charakter, wiedzę oraz możliwości księgowego. Istnieje kilka sposobów na
prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa. W ujęciu tradycyjnym księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami i regułami rachunkowości. Istnieje również księgowość
kreatywna, która definiowana jest jako „rejestracja, ewidencja oraz prezentacja zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i właściwie interpretowanych
zasad rachunkowości w sposób, który nie jest bezpośrednio w tych przepisach wskazany,
a jest wynikiem pomysłowego, twórczego i niestandardowego zastosowania tych przepisów i zasad” [Mączyńska 2007, ss. 4–7]. Ma ona często negatywne konotacje, jednak kreatywne rozwiązania mogą być zgodne z prawem i jednocześnie mieć pozytywne skutki
dla przedsiębiorstw. Należy podkreślić, iż prowadzenie księgowości jest regulowane przez
ogromną liczbę przepisów i norm prawnych, a wiele z nich nie określa jednoznacznie sposobów postępowania – są to tzw. prawa wyboru, które dotyczą przede wszystkim:
·· metod ujęcia aktywów oraz pasywów,
·· sposobów wyceny aktywów oraz pasywów,
·· rozwiązań związanych np. z podziałem zysku, wyborem momentu obrotowego,
wersją bilansu czy wariantem rachunku zysków i strat [Wiercińska 2008, s. 142].
Kreatywni księgowi w takiej sytuacji mają pewną swobodę interpretacji prawa.
Nie oznacza to jednak, że mogą robić co chcą, uzasadniając swoje działanie nieskonkretyzowanymi przepisami. Kreatywny księgowy musi rozumieć intencje przepisów
i prowadzić księgi w sposób zgodny z treścią prawa [Tokarski 2008, ss. 281–282]. Nieetyczną odmianą księgowości kreatywnej przedsiębiorstwa jest tzw. księgowość
176

Oszustwa księgowe – studium przypadków

agresywna. Zdefiniowana jest ona jako „świadome, zamierzone i celowe prowadzenie
rejestracji, ewidencji, przetwarzanie i prezentacja zdarzeń gospodarczych w sposób
sprzeczny z przepisami lub przy niewłaściwie interpretowanych przepisach oraz zasadach rachunkowości, które może zaszkodzić użytkownikom informacji księgowych
przez przedstawienie nierealnej sytuacji ekonomicznej jednostki” [Mączyńska 2007, ss.
4–7]. Działania z zakresu księgowości agresywnej są najczęściej niezgodne z obowiązującym prawem. Skrajną praktyką w księgowości jest tzw. rachunkowość oszukańcza,
której nadrzędnym celem jest wykazanie takich informacji w sprawozdaniach finansowych, które zadowolą ich użytkowników, a sam inicjator jest świadomy popełnienia
oszustwa [Lakis, Masiulevičius 2018, s. 43]. Poniższy rysunek przedstawia zależności
zachodzące pomiędzy rachunkowością kreatywną a oszukańczą.
Rysunek 1. Zależności pomiędzy rachunkowością kreatywną oraz agresywną
z rachunkowością oszukańczą

Źródło: Wiercińska [2008, s. 148].

Z powyższego rysunku wynika, iż nie należy mylić księgowości kreatywnej z nadużyciami w sprawozdaniach finansowych czy księgach rachunkowych. Z drugiej strony
można dostrzec pewne zależności pomiędzy rachunkowością agresywną oraz oszukańczą. Oba zagadnienia należy postrzegać negatywnie i wiązać je z działaniem na granicy prawa. W najlepszym wariancie złe praktyki prowadzą do manipulacji księgowych,
a w najgorszym do oszustwa. Oszustwa księgowe towarzyszą nam od dawna, jednak
wcześniej nie były tak ogromnym zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego.
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Jest to efekt współpracy gospodarczej państw oraz przedsiębiorstw, a w efekcie liberalizacji przepływów finansowych oraz siły roboczej o zasięgu międzynarodowym. Spowodowało to znaczny wzrost konkurencji oraz wynikającej z niej niepewności co do
utrzymania się na rynku – przedsiębiorstwa zaczęły zatem stosować rozmaite księgowe
manipulacje oraz machinacje. Przykładem przedsiębiorstw, które stosowały niniejsze
praktyki, jest WorldCom Inc. czy też Enron Corp. Nie dotyczy to jednak jedynie firm zagranicznych. Wśród polskich przedsiębiorstw, które stosowały tę praktykę, jest przedsiębiorstwo Elektrim, Animex oraz PLL LOT [Król 2015, s. 16]. Pracownicy wyższego szczebla
mają wybór, w jaki sposób chcą realizować swoją pracę, aby osiągać wyznaczone cele.
Muszą jednak zrozumieć możliwe konsekwencje swoich decyzji. Decydując się na działania będące w zakresie księgowości agresywnej lub oszukańczej trzeba brać pod uwagę,
iż działamy na granicy lub poza prawem. Za przestępstwa skarbowe grozi kara grzywny
i ograniczenie oraz pozbawienie wolności, a wysokość kary uzależniona jest od popełnionego przestępstwa.

Istota oszustw księgowych w przedsiębiorstwie
Oszustwem księgowym nazywamy świadome rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, które prowadzą do osiągnięcia korzyści w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem. Należy jednak podkreślić znaczącą
różnicę pomiędzy błędem, a oszustwem księgowym. O błędzie mówimy wtedy, kiedy
nieprawidłowości wynikają z niezamierzonego działania i spowodowane są pomyłkami w zakresie procesowania i interpretacji informacji, złymi szacunkami wynikającymi
z przeoczenia czy nieodpowiedniego zastosowania zasad rachunkowości, na podstawie
których sporządza się sprawozdania finansowe [Tokarski 2008, s. 281]. W literaturze zdefiniowano następujące podstawowe techniki oszustw księgowych:
·· oszustwa wpływające na poziom kosztów:
•• manipulowanie amortyzacją,
•• przesunięcie kosztów bieżącego okresu do okresów przyszłych,
•• błędne rejestrowanie kosztów na przełomie roku obrotowego,
•• niezawiązywanie rezerw lub odpisów aktualizacyjnych,
•• tworzenie tzw. fikcyjnych rezerw,
·· oszustwa wpływające na poziom przychodów:
•• sprzedaż wybranych aktywów z gwarancją wykupu,
•• przedwczesna rejestracja przychodów,
•• ujmowanie przychodów, które nie miały miejsca,
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•• przesunięcie przychodów bieżącego okresu do okresów przyszłych,
•• przerzucanie dochodów za pomocą cen transferowych [Lew 2017, ss. 303–304],
·· pozostałe oszustwa:
•• manipulowanie terminami płatności,
•• błędne ujęcie leasingu finansowego,
•• ujęcie zobowiązań warunkowych,
•• niepoprawna klasyfikacja operacji gospodarczych ze względu na termin płatności [Maćkowiak 2015, s. 149].
Oszustwa księgowe towarzyszą nam od stuleci i sposobów na obejście przepisów jest
bardzo wiele. Niemniej wzrasta zagrożenie tego typu machinacjami w związku z rozwojem rynków i budowaniem nowych, skomplikowanych struktur organizacyjnych o zasięgu
międzynarodowym. Należy podkreślić, iż poziom oszustw księgowych zależy od wiedzy,
możliwości i kreatywności człowieka. Jak wynika z raportu Europejskiej Federacji Księgowych, aż 85% wykrywanych oszustw popełniają pracownicy [Zalewski]. Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych
wykazały wpływ wieku, płci, wykształcenia czy stanowiska na skłonność do popełniania
oszustw księgowych. Według raportu, nadużyć najczęściej podejmują się osoby w średnim wieku, między 36 a 45 rokiem życia. Mają one stabilną pozycję w przedsiębiorstwie
oraz są na tyle młode, że ich skłonność do ryzyka jest wciąż na wysokim poziomie. Nie
wykazano dysproporcji w dokonywaniu nadużyć księgowych pomiędzy płciami, natomiast straty generowane tymi działaniami były o 100% większe w przypadku mężczyzn.
Badania wskazały również, że aż 54% popełniających przestępstwa miało wykształcenie
wyższe oraz zajmowało wysokie stanowiska w firmie. Co ciekawe, 22% oszustw w przedsiębiorstwie dokonywanych jest przez dział księgowości. Autorzy raportu wskazują jako
przeciętnego oszusta czterdziestoletniego mężczyznę, który posiada wykształcenie
wyższe oraz pracuje w dziale księgowości lub posiada inne wysokie stanowisko. Z pewnością każdy z nas zna osobę, pasującą do takiego typowego portretu oszusta zaprezentowanego przez Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych
[Nowak 2013, ss. 144–147]. Głównym motywem dokonywania oszustw księgowych jest
poprawa stopy życiowej jednostki. Korzyści majątkowe kadry kierowniczej uzasadniane
działaniem na korzyść pracodawcy to jedna z najczęstszych przyczyn tych nadużyć. Kolejną kwestią, o której warto wspomnieć jest traktowanie sprawozdań finansowych jako
wizytówki przedsiębiorstwa. W związku z tym zarząd często decyduje się na koloryzowanie informacji zawartych w sprawozdaniach. Wpływa to na postrzeganie marki przez inwestorów, klientów oraz dostawców. Wartość akcji przedsiębiorstwa o dobrych wynikach
finansowych jest nie często nie tylko wyższa, ale także bardziej rozchwytywana na rynku.
Wiele firm stara się więc, aby sprawozdania wyglądały jak najlepiej, ponieważ wiąże się to
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z możliwością dalszego rozwoju i ekspansji rynku. Wykazanie wyników finansowych niższych od oczekiwań interesantów może spowodować ich wycofanie się i zahamowanie
rozwoju działalności [Tokarski 2008, s. 283]. Oczywiście nie brakuje także przypadków,
kiedy zarząd dąży do obniżenia wartości swoich akcji w celu ich późniejszego zakupu na
dogodnych warunkach. Niezależnie od motywów, które kierują oszustami księgowymi,
ich działania przynoszą efekty do momentu, gdy informacja o ich działalności nie zostanie upubliczniona. Najczęstszą przyczyną ich zdemaskowania jest nadmierna chciwość.
Gdyby nie to, to prawdopodobnie znaczna część przestępstw księgowo-finansowych nie
zostałaby ujawniona. Aby zrozumieć mechanizm manipulacji, warto przyjrzeć się kilku
przykładom dokonanych oszustw.

Pierwsze studium przypadku – Enron Corporation
Enron był amerykańskim gigantem branży energetycznej do roku 2001. W najlepszym
okresie przedsiębiorstwo to zatrudniało około 22 tys. pracowników, a jego obroty sięgały
101 mld USD. Wśród społeczeństwa uchodziło ono za godne zaufania i było szanowane,
co wynikało z intensywnych działań na rzecz ochrony środowiska i licznych programów
społecznych. Pomysłowość specjalistów i menadżerów doprowadziła do przekształcenia
Enron z przedsiębiorstwa o skromnej pozycji do pozycji lidera branży energetycznej.
W roku 2001 Enron ogłosili upadłość, co wywołało ogromne zaskoczenie całego świata.
Kreatywność zarządu wykroczyła poza granice prawa, a deklarowana kondycja finansowa przedsiębiorstwa była wynikiem licznych oszustw rachunkowych. Początkiem końca
Enron był 16 październik 2001 roku, kiedy to przedstawili oni sprawozdanie finansowe za
trzeci kwartał 2001 roku, które wykazywało stratę na poziomie 618 mln USD. Informacja
ta była wstrząsem dla interesariuszy, gdyż w poprzednich sprawozdaniach przedsiębiorstwo wykazywało ogromne zyski. Spowodowało to liczne kontrole finansowe, w których
wyniku wyszły na jaw wieloletnie oszustwa. Ostatecznie stwierdzono, że realny wynik
przedsiębiorstwa Enron wynosi 2,09 mld USD, a nie deklarowane 2,68 mld USD. Okazało się, że oszustwo księgowe polegało na zawyżaniu od 5 lat przychodów przy jednoczesnej minimalizacji poziomu długu. Enron stworzył także całą sieć spółek zależnych,
pomiędzy którymi przerzucał długi poprzez sprzedaż wybranych zadłużonych aktywów,
a tym samym wpływał na zysk przedsiębiorstwa poprzez otrzymanie wynagrodzenia za
sprzedane aktywa. Bardzo często niszczono także dowody zawarcia tych transakcji [Kapała]. Przeglądając rachunek zysków i strat za lata 1998–2000, można zauważyć pewne
rozbieżności (rys. 2).
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Rysunek 2. Fragment rachunku zysków i strat Enron w latach 1998–2000

Źródło: [Jak bezpieczniej inwestować w akcje?].

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wzrost przychodów o 250%, kiedy przedsiębiorstwa
o podobnej wielkości i specyfice notowały, w najlepszym wypadku, wzrost przychodów
na poziomie kilku procent. Należy podkreślić, iż marża operacyjna Enron wynosiła mniej
niż 2%. Kolejnym budzącym podejrzenia elementem bilansu jest wielkość aktywów. Aktywa obrotowe w porównaniu z rokiem 1999 wzrosły o około 400% przy jednoczesnym
wzroście należności o 300%. Przy tak drastycznych zmianach struktury sprawozdania
niemożliwe jest, aby przedsiębiorstwo wykazywało realne wyniki [Jak bezpieczniej inwestować w akcje?]. W tym miejscu powstaje pytanie, gdzie był audytor. W wyniku kontroli
wyszło na jaw, iż płacono wysokie wynagrodzenie firmie Arthur Andersen, która zajmowała się audytem oraz świadczyła usługi konsultingowe – w 2000 roku było to 52 mln
USD. Enron słynął również z niezwykłej szczodrości w świecie polityki, co mogło mieć
wpływ na wieloletnie niedopatrzenia. Przez wiele lat nie zauważano także, że nie przestrzega on amerykańskiego standardu dotyczącego udziału zewnętrznego inwestora na
poziomie co najmniej 3%. Kolejnym oszustwem było niepłacenie podatku dochodowego przez 4 lata przy równoczesnym przyjmowaniu zwrotu podatku na poziomie 382
mln USD. Dzięki wyidealizowanym sprawozdaniom finansowym, cena akcji Enron w ciągu trzech lat wzrosła z 30 do 90 USD i była niezwykle cennym papierem wartościowym.
Jednak ujawnienie oszustw całkowicie odwróciło sytuację przedsiębiorstwa. Utrata zaufania interesariuszy spowodowała, że Enron stanął na krawędzi bankructwa. Wiązało
się to także ze skandalem w skali globalnej, ponieważ dotychczas przedsiębiorstwo było
ulubieńcem Wall Street, a jego akcje miały wyłącznie wzrastać. Wartość pojedynczej
akcji spadła z poziomu 90 USD do zaledwie kilku centów. Pomimo to aż 13 z 18 analityków finansowych z Wall Street w dalszym ciągu zalecało zakup akcji przedsiębiorstwa.
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Było to spowodowane tym, iż transakcje zawierane przez Enron wpływały na prowizje
obsługujących je banków inwestycyjnych z Wall Street. Zalecenia analityków nie miały
jednak żadnej wartości dla inwestorów. Ostatecznie 2 grudnia 2001 roku Enron ogłosił bankructwo. Skandal ten miał wpływ na zmianę prawa amerykańskiego. Uchwalono ustawę Sarbanesa-Oxleya, wprowadzającą nakaz ujawnienia efektywności systemu
kontroli wewnętrznej. Wprowadzono również nakaz kontroli jakości firm audytorskich,
wymóg niezależności audytora oraz zwiększono kary za wykryte błędy w sprawozdaniach finansowych. Afera finansowa przyczyniła się do strat inwestorów w wysokości 60
mld USD, ale także do upadku firmy audytowej Arthur Andersen [Enron]. Najwyższą karę
otrzymał były dyrektor generalny Enron, Jeffrey Skilling, który został skazany na 24 lata
pozbawienia wolności. Były dyrektor finansowy, Andrew Fastow, został skazany jedynie na 4 lata pozbawienia wolności, dzięki współpracy z władzami, natomiast założyciel
przedsiębiorstwa, Kenneth Lay, zmarł na atak serca, zanim wyrok został wydany.

Drugie studium przypadku – WorldCom
Początki WorldCom sięgają roku 1983, kiedy troje przyjaciół podjęło decyzję o stworzeniu przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedawaniem usług na połączenia długodystansowe. W efekcie powstała wtedy spółka LDDS, która w roku 1995 przekształciła
się w przedsiębiorstwo o nazwie WorldCom. W latach 90. nastąpił znaczny jego rozwój,
przede wszystkim za sprawą licznych procesów fuzji i przejęć. Dzięki pomysłowości założycieli, WorldCom stał się liderem branży telekomunikacyjnej. W czasach świetności
firmy jedna akcja była warta około 60 USD, a sama spółka zarządzała połową przepływu informacji w Internecie. Niestety, w okresie rozkwitu komputeryzacji spółka wpadła
w wir przejęć spółek telekomunikacyjnych, a w wyniku pęknięcia tzw. bańki internetowej
popadła w miliardowe długi. Rozwiązaniem narastających problemów przedsiębiorstwa
miały być oszustwa rachunkowe. Zaczęły się one w roku 1999 i trwały aż do roku 2002.
Wybuchł wtedy skandal księgowy, gdy grupa audytorów wewnętrznych natrafiła na
pewne rozbieżności w dokumentach firmy. Wykazali oni, że od roku 1999 do pierwszego
kwartału roku 2002 nieprawidłowo ujęto 3,3 mld USD zysków. Zakładano wtedy, iż korekta skurczy zyski o ponad 3,2 mld USD, nie wykluczano przy tym, że ostateczna kwota
może być dużo wyższa. Większość wykrytych nieprawidłowości wynikała z manipulacji
różnymi kategoriami rezerw. WorldCom założył rezerwy na pokrycie strat takich jak: niepobrane płatności od klientów, wyroki sądowe czy inne oczekiwane koszty [WorldCom].
Praktyka ta jest całkowicie zasadna, gdyby nie fakt, iż przedsiębiorstwo znacznie je zaniżało. Środki, które miały zostać przeznaczone na założenie rezerw, zapisano na poczet
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zysku. Wpłynęło to na znaczne zawyżenie poziomu zysku o 3,3 mld USD. Przeprowadzona kontrola wykazała również błędne księgowanie części kosztów związanych z korzystaniem z infrastruktury telekomunikacyjnej jako inwestycji kapitałowych. Księgowane
koszty były wtedy regularnie odejmowane od kwartalnych dochodów po stronie wydatków poniesionych na inwestycje kapitałowe. Rozwiązanie to zwiększyło zysk WorldCom o 3,85 mld USD. Do wykrytych oszustw należało również ujmowanie fałszywych
przychodów oraz zatajanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przed inwestorami oraz
akcjonariuszami. Finalnie nieprawidłowości w księgach WorldCom wyniosły 7,15 mld
USD. Oszustwo to otrzymało wówczas miano największego przekrętu w historii Ameryki.
Podejrzaną kwestią jest również to, że nieścisłości były niestarannie ukryte i widoczne
gołym okiem. Interesujące jest to, że głównym audytorem WorldCom była wspomniana
już firma Arthura Andersena, która była związana ze w skandalem z Enronem i można
domniemywać jej istotny udział w oszustwach WorldCom. Zarząd spółki w czerwcu 2002
roku przyznał się do zastosowania manipulacji księgowych, których celem było ukrycie
malejących przychodów i utrzymanie wysokiej wartości akcji przedsiębiorstwa. Po ujawnieniu skandalu wartość akcji WorldCom spadła do 0,09 USD i całkowicie wycofano je
z rynku. Ostatecznie 21 lipca 2002 roku WorldCom wystąpił do sądu o orzeczenie bankructwa. Przedsiębiorstwo musiało wypłacić 750 mln USD kary, a jej założyciel, Bernard
Ebbers, otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności [Armatys].

Trzecie studium przypadku – Polskie Linie Lotnicze LOT
Problemy finansowe Polskich Linii Lotniczych LOT sięgają początków XXI wieku. W tym
czasie miała miejsce kumulacja wielu czynników zewnętrznych, takich jak: zamach terrorystyczny na World Trade Center, dynamiczny wzrost konkurencji tanich linii lotniczych,
wzrost cen paliw czy konieczność wymiany floty. Rok 2009 był jednym z ostatnich lat,
kiedy LOT wykazał zysk w wysokości 29 mln PLN. Kolejne cztery lata były dla spółki druzgocące – wykazała ona ponad 1 mld PLN straty. Do pogorszenia się sytuacji przedsiębiorstwa przyczyniły się także czynniki wewnętrzne, takie jak protesty pracowników
w związku z warunkami pracy czy wysokością wynagrodzeń. LOT miał bardzo poważne
problemy finansowe, co można zaobserwować, spoglądając na poniższą tabelę.
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Tabela 1. Wybrane dane finansowe LOT w latach 2010–2012 (w mln PLN)
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
Strata z działalności podstawowej
Strata netto
Zapasy
Aktywa netto
Zadłużenie
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej

2010

2011

2012

2958,8
- 5,8
- 56,2
252,1
500,1
1 606,9

3 156,8
- 124,6
- 118
230,8
186,8
2016,7

3 303,3
- 146,5
- 399,9
198,5
- 265,5
2 683,2

- 13,8

- 63,9

- 240,9

Źródło: [Pomoc restrukturyzacyjna dla Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., s. 4].

W związku z nieciekawą sytuacją finansową spółki, zdecydowano się na wdrożenie planu jej restrukturyzacji. Wśród założeń ówczesnego prezesa znalazło się przede
wszystkim zwolnienie 600 pracowników, likwidacja najmniej rentownych linii, stworzenie atrakcyjniejszej siatki połączeń oraz agresywna akcja marketingowa. Rozważana
była także prywatyzację spółki. Plan miał przynieść oszczędności w wysokości 300 mln
zł. Dodatkowo LOT starał się wtedy również o wsparcie finansowe ze strony państwa.
W grudniu 2012 roku spółka otrzymała pierwszą transzę w wysokości 400 mln zł. Wydawało się, iż restrukturyzacja przynosiła zamierzone skutki, gdyż w sprawozdaniu za
2013 rok spółka wykazała 26 mln zł zysku. Jak się później okazało, ta poprawa wyników
LOT nie była wyłącznie efektem samego planu restrukturyzacji, lecz także manipulacji
księgowej. Zarząd spółki zadecydował o aktualizacji wartości majątku oraz obciążeniu
odpisami wyniku finansowego za 2012 rok [Pikos, Olejniczak]. Działanie to, jak poinformował ówczesny prezes, Sebastian Mikosz, potrzebne było do realizacji planu restrukturyzacji oraz urealnieniu faktycznej wartości spółki w związku z planowaną prywatyzacją. Łącznie wartość dokonanych odpisów wynosiła minus 479,5 mln PLN i dotyczyła
przede wszystkim samolotów Embraer 145, Embraer 170, Embraer 175 oraz Embraer
195 oraz ich części zamiennych [Spora strata PLL LOT za 2012 rok]. Regulacją uprawniającą do niniejszego postępowania jest art. 28 ustawy o rachunkowości bądź Krajowy
Standard Rachunkowości nr 4, który brzmi: „Jeżeli zatem na dzień bilansowy wynikająca
z ksiąg rachunkowych wartość wycenianego składnika aktywów jest wyższa od korzyści
ekonomicznych, jakie on przyniesie, określonych zgodnie z niniejszym Standardem, to
oznacza to, że dany składnik aktywów utracił – w zależności od sytuacji – całkowicie
lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, czego konsekwencją jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień
bilansowy jego wartość bilansową” [Ministerstwo Finansów].
Zgodnie z powyższym zapisem, dokonanie odpisów przez LOT byłoby całkowicie
zrozumiałe, gdyby nie fakt, iż wartość wymienionych wyżej samolotów w tamtym czasie
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stale rosła, a samoloty typu Embraer były jednymi z najlepiej sprzedających się odrzutowców. Pomimo zarzutów, ówczesna rzeczniczka prasowa Polskich Linii Lotniczych LOT,
Agnieszka Jabłońska-Twaróg, powołując się na badania niezależnych audytorów, którzy
nie wykazywali nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych stwierdziła, że oskarżanie spółki o zastosowanie manipulacji księgowych jest bezpodstawne. Wskazała również, że poprawa wyników była wyłącznie zasługą prowadzonych działań restrukturyzacyjnych. Ostatecznie wobec spółki nie wyciągnięto żadnych poważnych konsekwencji.
Co ciekawe LOT wskazywał, że podobne posunięcia miały zastosowanie w innych przedsiębiorstwach branży lotniczej np. Lufthansy oraz British Airways. Przedstawione działania miały kluczowy wpływ na wyniki finansowe spółki. Za pomocą manipulacji księgowych LOT obniżył koszty operacyjne, a przeszacowanie wartości samolotów umożliwiło
zminimalizowanie kosztów amortyzacji środków trwałych nie tylko w 2013 roku, lecz aż
do roku 2015 [Pytlos]. Finalnie, po czasach kryzysu, LOT odzyskał swoją dawną kondycję,
o czym świadczy wynik finansowy LOT-u za 2018 rok, który wyniósł ponad 200 mln zł.

Czwarte studium przypadku – Parmalat
Parmalat to włoskie rodzinne gospodarstwo rolne założone w 1961 roku. W ciągu kilku
lat firma została jednym z liderów wśród firm mleczarskich oraz spożywczych we Włoszech. Kolejne lata niosły ze sobą dalszy jej rozwój, aż Parmalat stał się spółką o zasięgu
międzynarodowym. Oszustwa firmy rozpoczęły się tak samo, jak wiele innych oszustw –
jako próba zatuszowania strat. W 1990 roku spółka powiązana, znajdująca się w Ameryce
Południowej, zaczęła generować straty. Decyzją ówczesnego prezesa Parmalat, Calisto
Tanzi, postanowiono o ich zatuszowaniu w wynikach finansowych firmy. Od tego momentu zaczęła się nakręcać spirala oszustw, które trwały przez kolejne 13 lat. Stosowane
tu były przede wszystkim takie metody, jak:
·· zawyżanie przychodów oraz aktywów, które polegało na tworzeniu fikcyjnych transakcji poprzez metodę podwójnego fakturowania,
·· wykorzystywanie fikcyjnej sprzedaży jako zabezpieczenie w celu zaciągnięcia kolejnych, wyższych kredytów,
·· rejestrowanie spółek zależnych w rajach podatkowych,
·· ukrywanie długu przed inwestorami,
·· korupcja.
Sytuacja Parmalat zaczęła pogarszać się w 2002 roku, kiedy wzrosły marże kredytowe spółki. Wynikało to z zaostrzenia warunków kredytowych związanych z niewywiązaniem się ze spłaty zobowiązania przez firmę konkurencyjną – Cirio. W tym czasie zaczęto
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zauważać pewne niedoskonałości Parmalat. Pomimo znacznych środków pieniężnych
deklarowanych w bilansie, spółka była trwale zależna od finansowania z rynku długów.
Ujawniono, iż zgłoszone przez firmę środki pieniężne były nieuczciwie zawyżone, a zadłużenie znacznie zaniżone. Jednak analitycy w większości przeoczyli oszustwo. Tylko 1
z 29 zespołów źle ocenił działalność Parmalat, a w jednym z raportów wyrażono obawy
dotyczące zadłużenia spółki. Stwierdzono, iż po ostatnich wydarzeniach związanych
z niestabilnością w Ameryce Południowej refinansowanie długu przy rozsądnych kosztach stało się trudniejsze. Podejrzenia wzrosły, kiedy cena akcji Parmalat spadła o średnio 40% w ciągu 4 miesięcy. Do spadku wartości akcji przyczyniła się decyzja dyrektora
finansowego spółki, która dotyczyła emisji obligacji w wysokości 300 mln EUR. Działanie to nie było skonsultowane z założycielem Parmalat, który wkrótce wycofał tę ofertę.
Dziura finansowa stale rosła, wywierając równocześnie coraz większą presję na spółkę.
Pomimo zgłoszonych 4 mld EUR w gotówce oraz aktywach krótkoterminowych przedsiębiorstwo wciąż zalegało z płatnością 150 mln EUR. Dodatkowo jeden z audytorów poprosił o weryfikację konta bankowego na Kajmanach. W odpowiedzi przedsiębiorstwo
wydało sfałszowany dokument, który zatwierdzał rachunek bankowy. W międzyczasie
Parmalat skierował skargę do włoskiego organu nadzoru rynku finansowego, w której
oskarżył główne banku o oczernianie firmy, sugerując, że finanse przedsiębiorstwa posiadały księgowe nieprawidłowości, mające na celu uzyskanie znacznych zysków. Kontrowersje wzbudziło oświadczenie Bank of America, który ujawnił, że konto bankowe na
Kajmanach nie istnieje. Kolejnym problemem spółki była odmowa zatwierdzenia przez
firmę audytorską Deloitte & Touche półrocznego sprawozdania finansowego– nie byli
oni w stanie zatwierdzić zysku w wysokości 135 mln EUR. W 2003 roku Parmalat znowu
wykazał w bilansie 4 mld EUR w gotówce oraz aktywach krótkoterminowych, ale wciąż
zalegał z płatnością 150 mln EUR. Spółka wyjaśniła tą sytuację nieotrzymaniem zapłaty
od swojego klienta, który, jak się później okazało, należał do Parmalat. W grudniu 2003
roku przedsiębiorstwo ogłosiło brak 3,95 mld EUR w gotówce, w wyniku czego cena akcji
przedsiębiorstwa spadła o kolejne 40%, a ich wartość była niższa niż 0,5 EUR. Zarząd
próbował ukryć dowody na swoje oszustwa, niszcząc dokumenty oraz komputery. Pod
koniec grudnia Parmalat ogłosił bankructwo, a dyrektor generalny, Calisto Tanzi, został
oskarżony o oszustwo. Po przeglądzie ksiąg spółki stwierdzono, iż były one fałszowane
od 13 lat. Według stanu na grudzień 2002 roku Parmalat wykazał zadłużenie w wysokości 1,8 mld EUR, jednak po dochodzeniu PWC ukryte zadłużenie wyniosło 17 mld EUR.
Zdemaskowano również dług ukryty jako kapitał poprzez złożone transakcje z Wall Street. Przykładem takiego działania jest zawarcie umowy swapowej z Deutsche Bankiem,
która pozwoliła spółce Parmalat pożyczyć pieniądze oraz zapisać je jako kapitał własny.
W ramach tej umowy Deutsche Bank wypłacił spółce 20 mln EUR w zamian za 7 mln EUR
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akcji. Warto dodać, iż zgodnie z ówczesnym prawem włoskim, firmy miały obowiązek
zmieniać audytorów co 9 lat. Mimo że Parmalat w 1999 roku zmienił firmę kontrolującą
jego finanse na Deloitte & Touche, to jego głównym audytorem nadal pozostał GTI, który świadomie pomagał spółce w jej poczynaniach.
Oszustwa na miarę tak wielkich przedsiębiorstw jak Parmalat, zawsze obejmują
współpracę wielu jednostek. Według ówczesnego pracownika, Claudio Pessina, aż 300
pracowników firmy wiedziało o systemie podwójnego fakturowania. Historia włoskiego
przedsiębiorstwa mleczarsko-spożywczego uchodzi za przypadek europejskiego Enronu [Rimkus]. W konsekwencji ujawnionych oszustw założyciel Parmalat, Calisto Tanzi,
został skazany na 18 lat więzienia, a były dyrektor finansowy, Fausto Tonna, na 14 lat.
Ukarano także szefa oraz czternastu członków byłego kierownictwa wyższego szczebla Parmy. Dodatkowo skazani zostali zobowiązani zwrócić firmie 2 mld EUR, a ofiarom
oszustwa zapłacić około 10 mln EUR kompensaty [Rudzki, Aleksandrowicz].

Piąte studium przypadku – Fannie Mae oraz Freddie Mac
Działania prowadzone przez Fannie Mae oraz Freddie Mac miały istotny wpływ na wybuch
kryzysu finansowego w 2008 roku. Analizując przypadek tych dwóch przedsiębiorstw,
trzeba przenieść się do lat 40. XX wieku. Władze Stanów Zjednoczonych dążyły wówczas
do tego, aby każdy obywatel miał możliwość zakupu własnego mieszkania – w tym celu
założono jeszcze w 1938 roku Fannie Mae. Była to rządowa instytucja wchodząca w skład
Federalnej Administracji, której działalność polegała na udzielaniu gwarancji rządowych,
w zamian za które banki komercyjne miały przyznawać obywatelom niskooprocentowane kredyty hipoteczne. Po 30 latach działalności zadecydowano o przekształceniu Fannie
Mae w przedsiębiorstwo prywatne, finansowane przez rząd. Efektem zmiany były liczne
przyznanie mu przywileje np. brak obowiązku płacenia podatku dochodowego. Po kolejnych trzech latach powstała spółka bliźniacza, która miała stworzyć na rynku pewnego rodzaju konkurencję – Freddie Mac [Orłowski]. Przypadek oszustw księgowych firmy
Freddie Mac jest inny niż pozostałe. Z reguły firmy starają się upiększyć swoje sprawozdanie finansowe i pokazać się w jak najlepszym świetle. Freddie Mac zaś przedstawiała
swoją sytuację finansową jako gorszą niż była w rzeczywistości. Wyszło to na jaw w roku
2003, kiedy udowodniono, iż spółka od wielu lat stosuje różne machinacje w celu zatajenia znacznych zysków. Ujawniono wtedy, że Freddie Mac w latach 2000–2002 zataił
swoje uposażenie o średnio 5 mld USD. Zarząd spółki miał na celu wyrównanie kwartalnej zmienności zysków oraz spełnienie oczekiwań inwestorów z Wall Street. Było to
spowodowane chęcią ukazania Freddie Mac jako instytucji stabilnej, która wykazuje stały
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wzrost gospodarczy. W konsekwencji spółka otrzymała grzywnę w wysokości 125 mln
USD. Dodatkowo przedsiębiorstwo Freddie Mac zobowiązało się do skorygowania swoich sprawozdań finansowych za lata poprzednie [Freddie Mac settles accounting-fraud…].
Siostrzana spółka Fannie Mae również stosowała manipulacje księgowe. Zarząd spółki
ukrywał straty, aby uzyskiwać wysokie premie. Dodatkowo w 2008 roku odkryto, iż Fannie Mae zakładała zbyt niskie rezerwy finansowe niż pierwotnie deklarowano [Chądzyński]. W poniższej tabeli została zestawiona wielkość założonej rezerwy z wysokością strat
kredytowych w latach 2004–2006.
Tabela 2. Rezerwa na straty kredytowe Fannie Mae w latach 2004–2006
2004
Rezerwa na straty kredytowe (mln USD)
Straty kredytowe (mln USD)

352
221

2005
441
449

2006
589
648

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu rocznego Fannie Mae [2006].

W powyższej tabeli można zauważyć, iż wartość strat kredytowych wzrosła o 427
mln USD, czyli o około 293% pomiędzy rokiem 2004 a 2006. Natomiast rezerwy wzrosły
o 237 mln USD, co stanowi 167% wzrostu. Brak zoptymalizowanej rezerwy spowodował, że przedsiębiorstwo zaczynało odczuwać problemy finansowe. Sprawa się jeszcze
bardziej skomplikowała, ponieważ wraz ze wzrostem oprocentowania społeczeństwo
masowo zaprzestało spłacać kredyty. Warto podkreślić, iż Freddie Mac wraz z Fannie
Mae kontrolowały 80% rynku obligacji. Niekorzystna sytuacja tych przedsiębiorstw dotyczyła zatem nie tylko ich samych, ale całego rynku. Bez wątpienia kryzys finansowy
zbliżał się wielkimi krokami. Państwo udzieliło wparcia finansowego Fannie Mae, jednak
opóźniło to nadejście kryzysu jedynie o siedem dni.

Szóste studium przypadku – sektor publiczny
Manipulacje oraz oszustwa finansowe nie są jedynie specjalnością przedsiębiorstw
prywatnych. Do oszustw dochodzi również w sektorze publicznym, a wykroczeń często dopuszczają się osoby odpowiedzialne za proces decyzyjny w skali gminy, powiatu,
województwa, a nawet kraju. Popularnym przypadkiem niniejszych działań jest ustawa
dotycząca Funduszu Solidarnościowego. Pierwotnie został on stworzony w celu pomocy
osobom z niepełnosprawnościami. Władze jednak uszczupliły budżet pierwotnych adresatów i poszerzyły grupę odbiorców między innymi o emerytów oraz rencistów, umożliwiając jednocześnie realizację obietnicy wyborczej, jaką była 13 emerytura. Kolejnym
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przykładem manipulacji finansowej w obszarze sektora publicznego jest emisja obligacji
w związku z pandemią COVID-19. Obligatariuszami niniejszych papierów dłużnych zostały banki, a same obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku wtórnym. Oznacza
to dodrukowanie pieniędzy bez pokrycia, które Narodowy Bank Polski za pośrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego odkupił na rynku wtórnym. Reasumując, kasa państwa
została uzupełniona pieniędzmi bez pokrycia poprzez skarbiec NBP. Na uwagę zasługuje
również przypadek ukrywania długu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do roku 2015
społeczeństwo mogło jedynie domniemywać wielkość zadłużenia Polski. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 549/2013, Główny
Urząd Statystyczny został zobowiązany do oszacowania długu raz na trzy lata. Poziom
ukrytego długu, określający przyszłe zobowiązania dotyczące wypłaty emerytur po roku
2015 wynosił 276 % PKB, czyli aż 4,96 biliona PLN i ciągle rośnie [Szymański]. Obecnie
problem stanowi wypłata bieżących emerytur, a związku ze zmianami demograficznymi
w Polsce przyszłość systemu emerytalnego stoi pod wielkim znakiem zapytania.
Zagrożenia związane z manipulacjami finansowymi w instytucjach sektora publicznego jest większe niż w przypadku sektora prywatnego. W sektorze prywatnym
występują liczne mechanizmy kontrolne, a nienależyte działania są karane. Ponadto
w instytucjach publicznych, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw prywatnych, kapitał
traktowany jest bezosobowo, przez co łatwiej dopuścić się oszustwa.

Zapobieganie oszustwom księgowym
W związku z rosnącym zagrożeniem oszustw księgowych w przedsiębiorstwach, konieczne jest skuteczne im przeciwdziałanie. Istotnym elementem systemu kontroli jest
audyt wewnętrzny. Ma on za zadanie badanie istniejących systemów kontroli, ale także
identyfikację obszarów ryzyka w firmie. Nie każda organizacja jednak posiada wydzieloną jednostkę zajmującą się audytem wewnętrznym. W takim przypadku jednostki mogą
posłużyć się firmą zewnętrzną w walce z nierzetelnymi działaniami. Systemy kontroli oraz
procedury definiują zakres odpowiedzialności oraz rozdział obowiązków, dzięki czemu
minimalizują szansę popełnienia oszustwa. Ważną rolę odgrywają także częste inwentaryzacje aktywów finansowych oraz rzeczowych, a także procedury potwierdzania sald
i ich rzetelne wyjaśnianie. Odpowiedzialność za efektywną politykę, dotyczącą prewencji
oraz identyfikacji oszustw w przedsiębiorstwie, ponosi kierownictwo. Jednym z jego zadań jest kontrola działań związanych z zarządzaniem ryzykiem tych nadużyć oraz ich minimalizacja. Wymaga to umiejętności prawidłowego analizowania sprawozdań finansowych nawet przez kierowników, którzy nie są włączeni w procesy księgowe. Dodatkowo
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należy budować w firmie atmosferę zaufania, pracy zespołowej oraz odpowiedzialności.
Wynika to z faktu, iż ciężej jest popełnić nadużycie, jeżeli istnieje więź między wszystkimi pracownikami. Kierownictwo nie może akceptować jakichkolwiek oznak nadużyć czy
oszustw. W tym celu pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi
w firmie zasadami. Popularnym rozwiązaniem jest wprowadzenie takich systemów motywacyjnych dla pracowników, które nie będą uzależnione jedynie od wyników finansowych [Jak skutecznie zapobiegać w firmie oszustwom i nadużyciom].
Oszustwa księgowe popełniane na poziomie naczelnego kierownictwa są trudne do
wykrycia, a rozbieżności można spostrzec najczęściej dopiero przy badaniu rocznego
sprawozdania finansowego. Jest ono przeprowadzone przez biegłego rewidenta, który
posiada odpowiednie uprawnienia do dokonywania rewizji finansowych, a do jego zadań należy:
·· identyfikacja oraz ocena ryzyka istotnego zniekształcenia w sprawozdaniu finansowym wynikającym z oszustwa,
·· pozyskanie odpowiednich dowodów dotyczących oszacowanego ryzyka manipulacji spowodowanej oszustwem,
·· odpowiednia reakcja na domniemane lub wykryte oszustwo [Załącznik nr 1.5 do
uchwały Nr 3430/52a/2019…, s. 4].
Jednak zasadniczym celem badania nie jest wykrycie oszustw księgowych, lecz
wydanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego. Audytor może więc rozpoznać
potencjalną możliwość popełnienia nadużycia, jednak ciężko mu ustalić czy działanie
to było wynikiem oszustwa czy błędu [Zwykła pomyłka czy celowa kombinacja? Biegłemu trudno to ocenić]. Niejednokrotnie rozwiązania podsuwają sami przedsiębiorcy oraz księgowi. Postulują oni o doprecyzowanie niektórych zasad rachunkowości,
a w szczególności tych, które są skomplikowane i niejednoznacznie uregulowane
w ustawie o rachunkowości. Dodatkowe informacje zawarte w ustawie ograniczyłyby możliwość zastosowania zarówno kreatywnej księgowości w kontekście pozytywnym, jak i negatywnym. Jednym z popularnych rozwiązań jest podniesienie pozycji
zawodowej oraz prawnej księgowego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie
rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto elementem, który mógłby zapobiegać
oszustwom księgowym, jest zwiększenie kontroli sektora publicznego nad biegłymi
rewidentami, co miałoby wpływ na jakość świadczonych usług audytorskich. Sugerowane jest również stworzenie niezależnej instytucji publicznej, która kontrolowałaby firmy audytorskie. Kolejnym postulatem przedsiębiorców jest stworzenie takiej
jednostki w przedsiębiorstwie, która sprawowałaby rolę niezależnego audytora wewnątrz firmy, w której pracuje. Warto podkreślić, iż stworzenie niniejszej instytucji
jest istotne przede wszystkim w przedsiębiorstwach stosunkowo ważnych dla obrotu
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gospodarczego, takich jak największe przedsiębiorstwa państwowe czy spółki giełdowe. Interesującą opinię na temat zapobiegania oszustwom księgowym posiada
A. Kamela-Sowińska. Twierdzi ona, że podwyższenie kar za oszustwa księgowe oraz
kolejne instytucje sprawujące kontrolę nie rozwiążą problemu oszustw księgowych.
Jej zdaniem należy rozwijać cechy psychofizyczne oraz społeczne ludzi, takie jak uczciwość, odpowiedzialność czy etyka. A. Kamela-Sowińska twierdzi, że przestępstwo ma
wymiar psychologiczny, w związku z czym należy skierować środki na edukację oraz
wpajanie etycznego postępowania przede wszystkim pracownikom zajmującym się
księgowością przedsiębiorstwa [Nowak 2013, ss. 147–148]. Niestety nie można całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z popełnianiem oszustw księgowych. Wynika
to z faktu, iż niezależnie od jakości systemów kontroli, słabym ogniwem zawsze pozostaje człowiek, który nim operuje.

Podsumowanie
Istnieje wiele kontrowersji wokół tematu zastosowania kreatywnej księgowości w przedsiębiorstwie. Z definicji wynika, iż jest to pomysłowa interpretacja praw wyboru, która
bierze pod uwagę intencje prawa. Nie istnieją więc żadne przesłanki, które mogłyby stać
na drodze do zastosowania kreatywnych praktyk. Należy jednak pamiętać, że istnieje
cienka granica pomiędzy księgowością kreatywną a agresywną. Przekroczenie tej granicy to kwestia etyki każdego człowieka. Pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę
na skłonności pracowników nie tylko w chwili rekrutacji, lecz przez cały okres wykonywania pracy. Dotyczy to również pracowników, którzy powinni być czujni w stosunku do
działań swoich przełożonych. Decydując się na złamanie prawa powinni liczyć się z tym,
że prędzej czy później oszustwo wyjdzie na światło dzienne, a konsekwencje popełnionych czynów będą poważne.
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