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Przedmowa

Oddajemy do rąk czytelnika prace naukowe poświęcone makroekonomii, mikroekonomii oraz zarządzaniu, które z jednej strony musi uwzględniać wpływ
czynników makroekonomicznych na prowadzenie biznesu, z drugiej zaś jest powiązane z problematyką mikroekonomiczną poprzez nieustanne poszukiwanie
optimum decyzyjnego z punktu widzenia celów o charakterze efektywnościowym.
We współczesnym świecie, w którym obserwujemy globalny kryzys gospodarczy,
potrzebne są badania wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw,
rynków produktów oraz całej gospodarki. Ważne są tutaj: po pierwsze, narzędzia
oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego; po drugie, analiza
rynku pracy i funkcjonowania poszczególnych branż; po trzecie, efektywność
środków zastosowanych w gospodarce; po czwarte, przygotowanie bazy informacyjnej do podejmowania decyzji taktycznych i strategicznych.
Wszystkie te problemy składają się na tworzenie mikroekonomicznych podstaw makroekonomii. Ważne jest też uwzględnienie modyfikacji paradygmatu
ekonomii głównego nurtu oraz wzięcie pod uwagę w badaniach ekonomicznych
finansów i ekonomii behawioralnych oraz holizmu metodologicznego jako przesłanek tego, aby ekonomia mogła formułować predykcyjne wnioski.
W sferze zarządzania przedsiębiorstwa nieustannie zmagają się z problemem
nasilającej się konkurencji i poszukują źródeł przewagi strategicznej w coraz
to nowych obszarach, choćby takich, jak współpraca sieciowa przedsiębiorstw.
Tradycyjnie poszukujemy też doskonalszych metod podejmowania decyzji, które
bazują na faktach i predykcjach, na jakie pozwala współczesny system sprawozdawczy, rachunkowość zarządcza czy controlling strategiczny i operacyjny. W artykułach poświęconych zarządzaniu swoje miejsce mają też prace wyrastające
z zainteresowania człowiekiem w miejscu pracy oraz funkcjonalne, np. logistyczne czy marketingowe, uwarunkowania sprawności procesu zarządzania.
prof. zw. dr hab. Marian Noga
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos
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Próby tworzenia makroekonomii behawioralnej
a modyfikacja modelu homo oeconomicus

Streszczenie. Jedną z podstaw panującego obecnie modelu ekonomicznego jest założenie o racjonalności podejmowania działań przez przewidującego i kalkulującego człowieka – homo oeconomicus. Teoria stworzona na bazie tego założenia nie może sobie jednak poradzić z takimi zjawiskami, jak kryzys ekonomiczny po 2007 r. Do głosu dochodzą więc nowe koncepcje, np. makroekonomia behawioralna, rozszerzające obecny paradygmat o zachowania nieracjonalne. W najbardziej kompleksowy sposób kwestie te ujmuje praca George’a Akerlofa i Roberta Shillera Zwierzęce
instynkty, analizująca takie czynniki, jak zaufanie, uczciwość, działania antyspołeczne, iluzja pieniądza i dominujące w narracji publicznej opowieści. Analiza ta daje podstawy do stworzenia nowej szkoły w makroekonomii. Artykuł prezentuje te podstawowe założenia w kontekście wydarzeń
związanych z kryzysem ekonomicznym.
Słowa kluczowe: makroekonomia, teoria ekonomii, kryzys gospodarczy

Wstęp
Próby wyjaśnienia zdarzeń ekonomicznych od czasów Adama Smitha opierały się na założeniu racjonalnego działania człowieka dążącego do maksymalizacji korzyści ekonomicznych. Wiele teorii opisywało rzeczywistość, coraz skuteczniej wykorzystując aparat matematyczny, także w celu uczynienia ekonomii
nauką bardziej mierzalną i bliższą naukom ścisłym. Od lat 40. XX w. w Stanach
Zjednoczonych i Europie Zachodniej dokonywano formalizacji teorii ekonomii,
a do końca lat 70. główny podręcznik ekonomii stanowiła publikacja Paula Samuelsona, który matematycznie opracował wiele aspektów teorii ekonomii1.
1

H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005, s. 447-454.
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Ten sposób analizy nie ustrzegł nas jednak w sferze makroekonomicznej od
porażki. Tylko nielicznym udało się bowiem przewidzieć kryzys na rynkach finansowych z 2008 r. i idącą w ślad za nim recesję wielu gospodarek narodowych,
a także jego konsekwencje, które obecnie widać zwłaszcza w sferze długu suwerennego krajów strefy euro i spowolnienia gospodarczego, a nawet jako groźbę
kolejnej recesji.
Artykuł opisuje próby stworzenia nowej teorii ekonomicznej, będącej częściowo w opozycji do klasycznego podejścia, wywodzącego się od Adama Smitha.

1. Niewidzialna ręka rynku
Adam Smith stworzył podwaliny ekonomii, analizując w swojej najbardziej
znanej pracy pt. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów mechanizmy, jakie sterują działalnością człowieka. Głównym motywem dzieła Smitha
jest pogląd, że egoizm stanowi główną siłę napędową społeczeństwa i ekonomii
– jednak nie indywidualny egoizm, a rozszerzony na zasady pochodzące z wiedzy
o pożytkach wynikających z wzajemnej wymiany z innymi uczestnikami rynku.
Nie jest ona bowiem możliwa bez dbałości o zaufanie, uczciwość i dobrą wolę2.
W cywilizowanym społeczeństwie człowiek „prawie ciągle potrzebuje pomocy
swoich bliźnich i na próżno szukałby ich jedynie w ich życzliwości. Jest bardziej prawdopodobne, że nakłoni ich do pomocy, gdy potrafi przemówić do ich
egoizmu i pokazać im, że jest dla nich samych korzystne, by zrobili to, czego od
nich żąda [...]. Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy
naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes” – pisze Smith3. Przenosi on
zatem indywidualne motywacje na poziom mechanizmów społecznych.
Egoizm jest naturalną siłą motywującą jednostki do działania. Z kolei w skali
społeczeństwa lub państwa rozmaite, czasem sprzeczne, interesy mogą prowadzić
do stabilnego i samoregulującego się systemu ekonomicznego. Porządek wyłania
się jako efekt niezliczonych indywidualnych wyborów. Opisuje to powszechnie
znana metafora „niewidzialnej ręki rynku”. „Mając na celu swój własny interes,
człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście [...]. To, co jest roztropnością w prywatnym życiu
każdej rodziny, nie może być chyba szaleństwem w życiu wielkiego królestwa”4.
Smith tworzy fundamenty racjonalnej metody analizy takich pojęć, jak: popyt,
podaż, ceny, wynagrodzenia, które inspirowały kolejnych ekonomistów. Ukazuje
też obraz człowieka jako homo oeconomicus – istoty racjonalnej w swoich wyborach.
M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000, s. 78.
A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 20.
4
Ibidem, t. II, s. 40-41.
2
3
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Poglądy Smitha okazały się mieć niezwykły wpływ na współczesne myślenie
ekonomiczne. Jednakże w historii ekonomii zdarzały się próby odejścia od tego
klasycznego paradygmatu. Paradoksalnie pierwszym, który to uczynił, był sam
Adam Smith. W Bogactwie narodów nie wspomniał ani razu o swej wcześniejszej
książce pt. Teoria uczuć moralnych, mimo że za jego życia była ona kilkakrotnie
wznawiana. Jest to o tyle istotne, że można się w niej dopatrzyć wielu poglądów
zbieżnych z dzisiejszymi opiniami ekonomistów behawioralnych. Według Smitha
w naturze ludzkiej oprócz naturalnego egoizmu istnieje także altruizm, a ważne
dla działania społeczności jest wzajemne zaufanie. Ludzkim działaniem powodują także pragnienie odróżnienia się od innych oraz chęć odwzajemniania zarówno
dobra, jak i zła, co wynika z poczucia sprawiedliwości5. Jan Polowczyk pisze, że
Smith już na 210 lat przez Danielem Kahnemanem i Amosem Tverskym6 przewidział prawo będące jednym z fundamentów ekonomii behawioralnej, twierdząc,
że obawa przez stratą jest uczuciem silniejszym niż radość z zysku7.
Jak pisze Polowczyk, według Smitha większość ludzi przecenia swoje szanse
na sukces, a niedoszacowuje ryzyko porażki. Niezgodne z racjonalnym rozumowaniem jest także przywiązanie do przedmiotów, których utrata powoduje frustrację nieproporcjonalną do ich rzeczywistej wartości (co można określić jako
sentymentalne przywiązanie). Smith zaobserwował także zjawisko zwane „efektem ramy”, polegające na tym, że straty lub zyski danej osoby wydają się nieproporcjonalnie większe od tych, które dotyczą innych, co oznacza, że jesteśmy
zależni od kontekstu podejmowania decyzji, ale skupieni głównie na sobie. Do
tego jesteśmy często krótkowzroczni w podejmowaniu decyzji, ponieważ interesują nas nagrody bliskie w czasie, zaś te odległe zdecydowanie mniej. Kolejnym
nieracjonalnym zachowaniem jest uleganie zmieniającym się modom i zwyczajom, które ponadto są odmienne u różnych narodów (jako przykład Smith podaje
stosunek do gościnności rozrzutnych Polaków i skąpych Holendrów)8.
W Teorii uczuć moralnych Smith dotknął wielu obszarów, którymi zajmuje się
dzisiejsza psychologia, a także ekonomia behawioralna. W XX w. dzieło to jednak
zostało zapomniane, głównie z powodu ówczesnych koncepcji Leona Walrasa
i Vilfreda Pareto, którzy starali się wyeliminować z ekonomii wpływy filozofii
moralnej i psychologii9. Nauka ekonomii zwróciła się ku dziedzictwu Bogactwa
narodów zwłaszcza, gdy zapanowała ekonomia neoklasyczna.
5
J. Polowczyk, Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, „Ekonomista”
2010, nr 4.
6
D. Kahnemann, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica” 1979, vol. 79.
7
J. Polowczyk, op. cit., s. 508.
8
Ibidem, s. 514.
9
Ibidem, s. 494.
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Krytyka głównego nurtu ekonomii przybrała na sile w okresie kryzysu finansowego, ale już w poprzednich latach podejmowano próby wyjścia poza granice
przedmiotu i metody głównego nurtu.
Próby te opisuje Andrzej Wojtyna w artykule napisanym jeszcze przed rozpoczęciem kryzysu w 2007 r. Formułuje on wiele zastrzeżeń dotyczących obowiązującego paradygmatu i stosowanych metodologii badawczych. Jednym z nich jest
to, że ekonomia głównego nurtu staje się niewolnikiem stosowania teorii racjonalnego wyboru, a alternatywne ujęcia, występujące w innych naukach społecznych,
nie mają do niej dostępu10.
Wielu autorów jako przykład koncepcji, które zawiodły w przewidywaniu
kryzysu ostatnich lat, podaje teorię efektywnego rynku kapitałowego (Efficient
Market Theory – EMH) sformalizowaną przez przedstawiciela neoklasycznej
szkoły chicagowskiej Eugene’a Famę. Jej głównym założeniem jest to, że cena
jakiegokolwiek aktywa w dowolnym czasie jest zawsze właściwa. Każda informacja pojawiająca się na rynku natychmiast wpływa na cenę. Teoria opisuje rynek
kapitałowy w formie trzech subhipotez:
– słaba hipoteza rynku efektywnego zakłada, że ceny odzwierciedlają wszystkie informacje z rynku papierów wartościowych, takie jak dotychczasowe ceny
akcji, stopy zwrotu, wolumen;
– półsilna hipoteza rynku efektywnego głosi, że cena instrumentu finansowego odzwierciedla wszystkie ogólnodostępne informacje;
– silna hipoteza rynku efektywnego zakłada, że cena instrumentów finansowych odzwierciedla zarówno informacje publiczne, jak i prywatne, np. wiedzę
insiderów, mających dostęp do informacji poufnych. Liczne badania empiryczne
prowadzone w latach 80. i 90. dowiodły, że teoria ta jest generalnie słuszna, choć
istnieje od niej wiele wyjątków11.
Jednym z krytyków tej teorii był Robert Shiller, który już w latach 80. twierdził, że rynki rzadko znajdują się w stanie równowagi, a najczęściej podlegają
fluktuacjom w szerokim zakresie. Jednego dnia inwestorzy reagują nadmiernie
optymistycznie, doprowadzając ceny do zawrotnych wysokości, następnego –
wpadają w panikę i sprzedają aktywa za bezcen. Ruchy te nie wydają się racjonalne, raczej podlegają impulsom wywoływanym przez zachowania tłumu. Jak piszą
Nouriel Roubini i Stephen Mihm: „O ile rynki nie są całkiem szalone, to zawierają
całkiem znaczny szum, który dominuje ruchy zagregowanego rynku”12.
A. Wojtyna, Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu,
w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres
Ekonomistów Polskich, t. II, Warszawa 2009, s. 35.
11
F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
12
N. Roubini, S. Mihm, Crisis Economics. A crash course in the Future of Finance, Penguin
Press, New York 2010, s. 53.
10
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Teoria efektu rynku kapitałowego (EMH) od 1970 r. stała się konwencjonalną
wiedzą wykładaną we wszystkich szkołach biznesu. Choć niektórzy badacze widzieli jej słabości, to generalnie uznawano ją za słuszną13.
Według Josepha Stiglitza gdyby EMH była prawdziwa, nie byłoby takiego
zjawiska, jak bańki spekulacyjne na rynkach różnych aktywów. Jednak wiara
w skuteczność EMH była częściowo przyczyną niedoszacowania bańki na rynku nieruchomości przez amerykański bank centralny i doprowadziła do kryzysu
finansowego w 2008 r.14 Tym niemniej do dziś jest jedną z podstawowych teorii
wykorzystywanych w zarządzaniu aktywami.

2. W poszukiwaniu nowych modeli ekonomicznych
Kryzys ekonomiczny, który zaskoczył zarówno inwestorów, jak i rządzących,
obnażył słabości dotychczasowych teorii ekonomicznych głównego nurtu. Brak
w nich narzędzi wystarczających do racjonalnego opisu zdarzeń, jakie miały miejsce w 2007 i 2008 r., czego konsekwencje były widoczne w kolejnych latach.
Dynamizm zmian skłania do poszukiwania nowego paradygmatu ekonomii. Na
polu interdyscyplinarnym szuka się użytecznych rozwiązań, także wśród innych
nauk społecznych. Teoria złożoności, teoria wiedzy niedoskonałej czy ekonomia
behawioralna to główne tereny poszukiwań nowego paradygmatu.
Powodem słabości dotychczasowego neoliberalnego modelu z jednej strony
wydaje się zbytni dogmatyzm, z drugiej zaś – dramatyczne przemiany współczesnego świata. Mimo to przez wiele lat w ekonomii obowiązywał model wywodzący się z teorii racjonalnych oczekiwań. Jak twierdzi Roman Frydman, mimo
prób, które czynił wraz Edmundem Phelpsem już w latach 80., zmierzających
do rewizji tych poglądów, próby te były ignorowane przez główny nurt ekonomistów. Pojęcie racjonalności jest uwarunkowane kulturowo. Ludzie Zachodu,
a zwłaszcza Amerykanie, uważają swoją tożsamość za uniwersalny wzorzec. Ponadto zmiany rzeczywistości są zbyt szybkie. Teoria ekonomiczna dobrze sobie
radzi z opisem, kiedy zmiany są w miarę powolne, ale w ostatnim czasie wydają
się one bardzo dynamiczne. Frydman widzi rozdwojenie ekonomii na racjonalną
i behawioralną, która głosi, że wszyscy są nieracjonalni. Ekonomię podkreślającą
nieracjonalność uważa za absurdalną i szkodliwą15.
Podobnie tempo przemian ekonomicznych widzi Elżbieta Mączyńska w swoim przeglądzie idei, które są krytyczne wobec ekonomii klasycznej uosabianej
Ibidem, s. 51-52.
J.E. Stiglitz, Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy,
W.W. Norton & Company, New York 2010, s. 114.
15
Rozmowa Jacka Żakowskiego z Romanem Frydmanem, „Polityka”, Niezbędnik inteligenta,
8.03.2008.
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przez królujący wiele lat paradygmat neoklasyczny. Bardzo szybkie było przejście z epoki rolniczej, przez przemysłową, usług, aż do społeczeństwa sieciowego, opartego także na sektorze finansowym, w którym narodził się kryzys 2008 r.16
Również Joseph E. Stiglitz twierdzi, że w czasach dynamicznych zmian klasyczne podejście się nie sprawdza. Według niego ekonomia jest nauką, która
próbuje przewidywać przyszłość. Model neoklasyczny stworzył pięć błędnych
predykcji, które Stiglitz uważa za nieuprawnione i niezgodne z rzeczywistością.
Przyjmowanie ich za pewnik było jedną z przesłanek ostatniego kryzysu, bo sugerowało, że gospodarka stanowi doskonale samoregulujący się mechanizm. Do
predycji tych należą:
– brak bezrobocia – popyt na pracę dokładnie równa się jej podaży, odstępstwa od tego stanu są tylko chwilowe;
– brak ograniczenia dostępu do kredytu – każdy może pożyczać dowolną
kwotę, tyle że po cenie odzwierciedlającej ryzyko;
– obojętne jest, czy firma finansuje działalność z długu, czy z kapitału własnego (model Millera-Modiglianiego), nie uwzględnia się ryzyka upadłości rosnącego wraz ze zwiększeniem lewarowania i sygnałów, jakie może wysyłać do rynku właściciel chcący sprzedać swoją firmę po niskiej cenie;
– poziom wynagrodzenia pracowników jest odzwierciedleniem krańcowej
korzyści, jaką niosą dla gospodarki. Czy jednak top menedżer powinien zarabiać,
jak w ostatnich latach, setki lub tysiące razy więcej niż szeregowy pracownik
(w warunkach amerykańskich było to dawniej tylko 30-40 razy więcej niż robotnik)? Tych nierówności nie potrafi wyjaśnić ekonomia neoklasyczna, posługując
się jedynie pojęciem dóbr rzadkich;
– teoria neoklasyczna nie uwzględnia czynnika dyskryminacji (rasowej, narodowej, płciowej), która objawia się w nierówności płac, co jest sprzeczne z klasycznym prawami popytu i podaży17.
Stiglitz opisuje homo oeconomicus jako człowieka, który jest „kalkulującą,
racjonalną, samoobsługową i skoncentrowaną na sobie indywidualnością. Nie
ma miejsca na ludzką empatię, publiczną aktywność czy altruizm”. Przy czym
racjonalność w rozumieniu ekonomicznym to raczej konsekwencja w działaniu,
co oznacza, że przy stałych preferencjach człowiek zawsze podejmuje taką samą
decyzję w takiej samej sytuacji – a to nie jest prawdą. Poza tym na poglądy ludzi
wpływają inni ludzie z ich środowiska, np. większość Amerykanów była oburzona wysokością bonusów wypłaconych sobie, mimo ogromnych strat, przez zarządy banków z Wall Street, które korzystały z publicznego wsparcia. Tymczasem na

E. Mączyńska, Ekonomia a przełom cywilizacyjny, „Studia Ekonomiczne” 2009, nr 3-4,
s. 137-156.
17
J. Stiglitz, op. cit, s. 108.
16
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Wall Street na odwrót: powszechne było oburzenie na krytykującego te praktyki
prezydenta Obamę, co wskazywano jako przykład populizmu18.
Mimo szeroko analizowanego kryzysu 2008 r. nieracjonalność rynków nie
traci na sile. W ciągu kilkunastu dni (od 22 lipca do 10 sierpnia 2011 r.) amerykański indeks giełdowy Standard & Poor’s 500 spadł o 16,8% (polski WIG20 o 20%)
jako efekt najpierw przedłużających się rozmów w amerykańskim parlamencie na
temat zwiększenia poziomu dopuszczalnego zadłużenia Stanów Zjednoczonych,
a potem obniżenia ich ratingu przez agencję Standard & Poor’s i plotek na temat
dalszych kłopotów z wypłacalnością niektórych krajów strefy euro. W tym czasie
wskaźniki gospodarcze były umiarkowanie pozytywne, a kłopoty z zadłużeniem
Grecji zostały tymczasowo zażegnane. Jednakże narastające emocje i plotki spowodowały gwałtowną przecenę na rynkach akcji na całym świecie19. Opinie na
temat niewypłacalności Stanów Zjednoczonych były formułowane przez agencję ratingową, która niedawno skompromitowała się, „nie zauważając” czynników, jakie doprowadziły do upadku Lehman Brothers, a teraz feruje wyroki20.
Obserwowany po 2008 r. ogromny wzrost zadłużenia publicznego wielu krajów,
kłopoty z wymuszeniem ograniczenia deficytów budżetowych wielu państw oraz
wejścia na ścieżkę wzrostu gospodarczego mogą prowadzić do eskalacji lub kolejnych faz kryzysu, niosących ryzyko rozpadu strefy euro i wieloletniej zapaści
gospodarczej, co prognozuje Jacques Attali w książce pt. Zachód. 10 lat przed
totalnym bankructwem?21.

3. Ekonomia behawioralna
Jednym z nowych kierunków czerpiących z dokonań innych dziedzin nauki,
który przyłączył się do krytyki modelu neoklasycznego, jest ekonomia behawioralna. Pierwsze próby rozszerzenia zainteresowań głównego nurtu ekonomii datowane są już na lata 40. i 50. XX w. Wtedy powstały pierwsze prace George’a
Katony i Herberta Simona, w których analizowali oni proces podejmowania decyzji przez konsumentów, pracowników i przedsiębiorców, biorąc pod uwagę motywacje, postawy i oczekiwania22.
Ibidem, s. 109.
Obliczenia własne na podstawie www.stooq.com.
20
Jak pisze P. Krugman, agencja S & P zachowuje się zupełnie nieodpowiedzialnie, ale prawdziwym zagrożeniem dla przyszłości USA są siły skrajnie konserwatywne, które w imię ideologii
– nie dokonywania żadnych reform racjonalizujących wydatki i podnoszących dochody – są gotowe
narazić kraj na niewypłacalność. P. Krugman, Credibility, Chutzpah and Debt, „New York Times”
7.08.2011.
21
J. Attali, Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem?, Studio Emka, Warszawa 2010.
22
H. Hosseini, George Katona: A founding father of old behavioral economics, „The Journal
of Socio-Economics” 2011, vol. 40, s. 977-984.
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Ekonomia behawioralna bazuje na założeniu, że model człowieka w pełni
racjonalnego nie jest zgodny z rzeczywistością. Człowiek posiada ograniczenia poznawcze. Ludzie mają jedynie cząstkową wiedzę na temat zjawisk ekonomicznych. Ograniczenia poznawcze prowadzą do stosowania uproszczonych
zasad rozumowania (heurystyk), które kierują ich zachowaniem. Jak pisze Paul
De Grauwe stosowanie heurystyk w zasadzie nie jest działaniem nieracjonalnym,
lecz obroną umysłu przed światem, który nas przytłacza danymi. Poza tym przy
ograniczonym pojmowaniu świata nieuchronnie pojawiają się zakłócenia. Jeśli
dołączymy do tego mechanizmy działania stadnego, przenosimy te zachowania
w sferę makro. Dotyczy to zwłaszcza szoku zewnętrznego, takiego jak krach giełdowy czy na rynku nieruchomości, mającego wpływ na duże zbiorowości23.
Od wielu lat poza głównym nurtem ekonomii pojawiają się prace dotyczące
ekonomii behawioralnej, ale raczej skali mikro. Metodę behawioralną jako właściwą także dla makroekonomii przedstawił w swoim noblowskim wykładzie
w 2002 r. George Akerlof. Zarysował wówczas główne pola badawcze, na których, jego zdaniem, neoklasyczna ekonomia poniosła porażkę:
– istnienie bezrobocia, które nie pochodzi z wyboru pracownika i nie jest
bezrobociem naturalnym;
– niepewny wpływ polityki monetarnej na produkcję i zatrudnienie – czasem
działa zgodnie z założeniami teorii, czasem jednak nie;
– kiedy bezrobocie rośnie, inflacja nie zawsze spada (choć zakłada to krzywa
Philipsa);
– ludzie nie oszczędzają wystarczająco dużo na emeryturę i powszechne jest
przeświadczenie, że będą mieć wówczas za mało środków do życia;
– zbyt duża jest zmienność cen akcji w stosunku do ich fundamentalnych
wycen;
– ciągłe istnienie marginesu społecznego, gdzie bieda łączy się z alkoholizmem, narkomanią, przestępczością czy uzależnieniem od pomocy społecznej.
Tematy te w połączeniu z zagadnieniem niesymetrycznego dostępu do informacji Akerlof uważał za pole do dalszych obiecujących badań na gruncie makroekonomii24.
Po kilku latach badań wraz z Robertem Shillerem przygotował syntezę poglądów makroekonomii behawioralnej. Podsumowując wiele prac własnych oraz
prac innych autorów, próbowali oni nadać tym doświadczeniom kształt spójnej
teorii w książce pt. Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną
gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu, wydanej
w Stanach Zjednoczonych w 2009 r. Termin „zwierzęce instynkty” (Animal spi23
P. De Grauwe, Animal Spirits and Monetary Policy, „Economic Theory” 2011, vol. 47,
nr 2-3, s. 2-3.
24
G.A. Akerlof, Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior, „The American
Economic Review” 2002, vol. 92, nr 3.
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rits) pochodzi z pracy Johna M. Keynesa pt. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu
i pieniądza z 1936 r. Keynes pisze w niej, że ludzie w działalności gospodarczej
lub jako konsumenci kierują się nie tylko pobudkami ekonomicznymi. Nie zawsze
też postępują racjonalnie. Uzupełnienie klasycznej metody podejściem uwzględniającym zwierzęce instynkty pozwala na wyjaśnienie wielu zjawisk, które do tej
pory w znacznej mierze wymykały się analizie ekonomicznej. Co więcej, nie chodzi o drobne odstępstwa od teorii Smitha, ale „takie odstępstwa, jakie występują
w rzeczywistości”25.
Owe zwierzęce instynkty (albo instynkty wywodzące się z umysłu – animus),
które można opisać jako elementy niepokoju i niespójności wpływające na gospodarkę, a których źródło leży w nieracjonalnym charakterze wielu ludzkich działań, ujawniają sie w kilku obszarach:
1. Zaufanie i jego mnożniki. Pojęcie zaufania wykracza poza to co racjonalne. Osoba ufna często odrzuca lub nie bierze pod uwagę niektórych informacji,
akceptuje też informacje błędne, a nawet nieprawdopodobne. Zaufanie odgrywa niezwykle ważną rolę w cyklach gospodarczych. W okresach wzrostu ludzie
wierzą, że prosperity będzie trwać dalej, przeczuwają, że wartość ich inwestycji
będzie rosła, tracą wyczucie w ocenie ryzyka. W modelu klasycznym jednostki
w sposób sformalizowany rozważają możliwości, jakie niesie decyzja, ważą ich
prawdopodobieństwa i możliwe efekty. Tymczasem w rzeczywistości nawet bardzo poważne decyzje biznesowe podejmowane są na bazie intuicji26. W szerszej
skali, według autorów, działa mnożnik analogiczny do Keynesowskiego mnożnika konsumpcji. Można go zobrazować jako zmiany w dochodach wynikające
ze zmiany poziomu zaufania o jedną jednostkę. Zwiększanie dochodu powoduje
dalsze zwiększanie zaufania i kolejną rundę zmiany dochodu. Nastroje mierzone
są różnymi wskaźnikami, np. MCSI (Michigan Consumer Sentiment Index) czy
PMI (Purchase Managers Index), i opracowywane dla wielu krajów. Obniżenie
nastrojów przekłada się na zmniejszenie konsumpcji i powoduje skutki uboczne,
np. ograniczenie akcji kredytowej banków27. Autorzy jednak, podobnie jak w całej książce, unikają wyprowadzenia zależności w formie matematycznej.
Tezy te znajdują potwierdzenie u innych autorów. Badania wykazują dodatnią
korelację pomiędzy wzrostem poziomu zaufania społecznego a wzrostem poziomu rozwoju kraju mierzonego wskaźnikiem HDI (Human Development Index)28.
G.A. Akerlof, R.J. Shiller, Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Studio Emka, Warszawa 2010,
s. 23.
26
Autorzy przywołują przykład wieloletniego prezesa General Electric Jacka Welcha, który
w swojej autobiografii nieraz podaje przykłady odrzucenia formalnych analiz i zawierzenia intuicji.
Ibidem, s. 190.
27
Ibidem, s. 32-37.
28
B. Özcan, C. Bjørnskov, Social trust and human development, „The Journal of Socio-Economics” 2011, vol. 40, s. 753-762.
25
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2. Uczciwość. Akerlof i Shiller przenoszą na grunt ekonomiczny psychologiczną teorię równowagi. W ujęciu klasycznym za wymianę takich samych towarów powinniśmy zapłacić taką samą cenę. W rzeczywistości jednak pomiędzy
stronami dochodzi także do wymiany trudno mierzalnych pojęć, takich jak obserwacja statusu społecznego stron transakcji, wdzięczność czy poczucie, że cena za
dany towar jest sprawiedliwa. Poczucie sprawiedliwości polega tu na przenoszeniu na działania gospodarcze przekonań ludzi na temat tego, jak inni powinni lub
nie powinni się zachowywać. Odwołania do poczucia sprawiedliwości stanowią
częsty motywator w podejmowaniu decyzji ekonomicznych29.
3. Korupcja i działanie w złej wierze. Zapalnikami kryzysu, a raczej odwrócenia się pozytywnych nastrojów społecznych i gwałtownego spadku zaufania, są
często afery i masowe lekceważenie lub omijanie prawa. Znane przykłady to powszechne łamanie zasad prohibicji w przededniu Wielkiego Kryzysu w latach 20.
i 30. w Stanach Zjednoczonych oraz afera i zapaść kas oszczędnościowo-pożyczkowych poprzedzająca amerykańską recesję 1991 r. Afera Enronu i upadek prestiżowej firmy audytorskiej Arthur Andersen były jednymi z głównych czynników
odwrotu od akcji po pęknięciu giełdowej bańki internetowej w 2001 r. Kryzys credit crunch lat 2007-2009 też był efektem pęknięcia bańki na rynku papierów dłużnych opartych na kredytach hipotecznych. Rozrost tej bańki był możliwy dzięki
niezwykłemu rozwojowi rynku instrumentów CMO (Collateralized Mortgage
Obligation) przez działające na granicy prawa banki, które często oferowały kredyty hipoteczne osobom bez zdolności kredytowej, a następnie po sekurytyzacji
sprzedawały papiery wartościowe partnerom nierozumiejącym poziomu ryzyka,
który został im przypisany. Brak odpowiednich kar i reakcji państwa powoduje
masowe nieprzestrzeganie prawa i znacząco wpływa na fluktuacje gospodarcze30.
4. Iluzja pieniądza. Zjawisko to polega na tym, że decyzje ekonomiczne są podejmowane bez brania pod uwagę inflacji. W historii było wielu myślicieli przekonanych, że ludzie mają predyspozycje do ulegania iluzji pieniężnej. Koncepcja
z początku lat 60. XX w., jaką była krzywa Philipsa, zakładała, że pracownicy dopominają się podwyżek wyłącznie w związku z poziomem bezrobocia (a więc niezależnie od inflacji). Milton Friedman uznał takie myślenie za irracjonalne i starał
się udowodnić, że pracownicy interesują się realnym, a nie nominalnym wzrostem płac. Wywiódł z tego teorię stopy naturalnego bezrobocia, do której, sterując
polityką monetarną i fiskalną, powinny zbliżać się władze. Przy zachowaniu stopy
G.A. Akerlof, R.J. Shiller, op. cit., s. 38-45.
Ibidem, s. 52-62. CMO to papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Emitent dzieli
takie pakiety papierów wartościowych na transze, które są po kolei spłacane. Pierwsze transze
otrzymywały bardzo wysokie oceny ratingowe od uznanych agencji, co mogło sprawiać wrażenie,
że cały instrument CMO jest bezpieczny. To wprowadzało w błąd mniej świadomych nabywców takiego instrumentu. Szerzej: W. Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa
2009, s. 187-188.
29
30
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naturalnego bezrobocia inflacja powinna się stabilizować. Ta dość powszechnie
akceptowana teoria nie dopuszcza istnienia iluzji pieniądza i w związku z tym
mówienie o niej jest postrzegane jako naiwność. Akerlof i Shiller uważają jednak,
że iluzja pieniądza działa w wielu przypadkach, takich jak rozliczenia pieniężne pomiędzy kontrahentami, oprocentowanie depozytów bankowych, obliczanie
podatków, kredyty pozbawione mechanizmu indeksacji czy wyrażone w pieniądzu wartości w zapisach księgowych. Ludzie przeliczają stawki procentowe, nie
uwzględniając inflacji, gdyż traktują ją jako czynnik marginalny, choć np. przy
nisko oprocentowanych depozytach bankowych lub nieoprocentowanych rachunkach bieżących jest to czynnik kluczowy. Zatem jednym z podstawowych założeń
nowoczesnej makroekonomii jest to, że „ludzie potrafią patrzeć przez woal, jaki
stanowi inflacja. Naszym zdaniem jest to założenie bardzo radykalne”31.
5. Opowieści. Umysł ludzki jest tak zbudowany, że stara się postrzegać i rozumieć świat w sposób narracyjny, łącząc zdarzenia i fakty w powiązane logicznie
ciągi. Opowiadania i historie od zawsze stanowią podstawę nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich, małżeństw, a także religii i niektórych doktryn
politycznych. Okazuje się, że można policzyć uniwersalne wzorce opowieści,
które są dostosowywane do przekazywanych treści32. Opowieści są bardzo skutecznym narzędziem wyjaśniania rzeczywistości przez ekonomistów, polityków,
menedżerów, nauczycieli czy księży.
Niektóre opowieści mają ogromne znaczenie dla sytuacji gospodarczej, ponieważ jeśli występują masowo, mogą powodować nieracjonalny optymizm lub
pesymizm i zniekształcać mechanizmy oceny ryzyka. Gorączka złota w XIX w.
została wywołana przez opowieść o możliwości łatwego wzbogacenia się i skłoniła tysiące ludzi do porzucenia domów oraz udania się w niebezpieczną podróż
do Kalifornii lub na Alaskę. Współcześnie opowieści o młodych ludziach, którzy
w krótkim czasie dorobili się na spółkach internetowych, przyczyniły się do powstania i rozwoju bańki internetowej przełomu XX i XXI w. Mechanizm rozchodzenia się w społecznej świadomości opowieści przypomina epidemię wywołaną
przez wirusy. Można więc na zasadzie analogii stworzyć modele matematyczne
opisujące rozprzestrzenianie się opowieści.
Autorzy próbują także wykorzystać swoją teorię do opisu przyczyn kryzysu
2008 r. „Tym razem zaczęło się od rynku nieruchomości mieszkaniowych i od
podawanego sobie przez ludzi z ust do ust przekazu, że ceny na tym rynku stale
i niezmiennie idą w górę, dlatego też w przyszłości nie będą spadać”33. Przesadny
G.A. Akerlof, R.J. Shiller, op. cit., s. 65-76.
Według autorów doliczono się zaledwie trzydziestu kilku wzorców historii, które zawsze się
powtarzają, dopasowując się jedynie do kontekstu, np. poszukiwanie, przygoda, pościg, ratunek,
ucieczka, zemsta. Przykłady te podają oni za Rolandem Tobiasem: R.B. Tobias, 20 Master Plots and
How to Build Them, Cincinnati Writers’ Digest, Cincinnati, Ohio 1993, s. 79.
33
Ibidem, s. 221.
31
32
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optymizm (zaufanie) i działania na pograniczu prawa przez pozbawione wystarczającej kontroli instytucje finansowe doprowadziły do nieracjonalnego boomu
na rynku nieruchomości, a wraz z nim – w sferze złożonych instrumentów finansowych.
Akerlof i Shiller oczekują przy tym, że ich analiza przyniesie także postulaty
praktyczne. W świecie, w którym rządzą „zwierzęce instynkty”, tylko regulator
państwowy może ustalić reguły gry i kontrolować ich przestrzeganie. Próbując
umiejscowić swe dociekania na tle całej nauki ekonomii, dzielą oni przedmiot
badań nastepująco:
Tabela 1. Podział przedmiotu nauki ekonomii
ze względu na rodzaje zachowań i motywy działania
Zachowania racjonalne
i ekonomiczne motywy działania
Zachowania racjonalne
i pozaekonomiczne motywy działania

Zachowania nieracjonalne
i ekonomiczne motywy działania
Zachowania nieracjonalne
i pozaekonomiczne motywy działania

Źródło: opracowanie na podstawie: G.A. Akerlof, R.J. Shiller, op. cit., s. 218.

Tworząc czteropolową tabelę, która zawiera zachowania racjonalne i nieracjonalne oraz ekonomiczne i nieekonomiczne motywy działania, można stwierdzić, że obecna ekonomia zajmuje się głównie obszarem zachowań racjonalnych,
którym przyświecają ekonomiczne motywy działania. Akerlof i Shiller w swej
pracy badają także trzy pozostałe pola. Większość swoich opinii podają jednak
w trybie warunkowym. Nie wydają ostatecznych sądów, ale starają się nakreślić
pola do dalszych badań, widząc możliwość naukowego działania przy wykorzystaniu metodologii nauk psychologicznych i socjologicznych. Przyznają jednak,
że makroekonomia behawioralna daje tylko częściowe odpowiedzi i znajduje się
w początkowym stadium rozwoju.
W innych swoich pracach Akerlof i Shiller także próbują poszerzać pole badawcze ekonomii w stronę nauk psychologicznych i socjologicznych. Akerlof
wraz z Rachel Kranton w książce pt. Identity economics starają się dołożyć kolejne wyjaśnienie nieracjonalnych ekonomicznie zachowań jednostek. Ich zdaniem
książka ta „inkorporuje tożsamość, normy i kategorie społeczne do ekonomii”34.
„Ekonomia tożsamości” to nowe podejście o charakterze socjologicznym, tłumaczące sposoby zachowania ludzi. Tożsamość jest rozumiana jako przynależność
do pewnej kategorii społecznej, która ma swe normy i ideały, a także pewną użyteczność wynikającą z ich realizacji, którą jednostka stara się maksymalizować35.
G.A. Akerlof, R.E. Kranton, Identity Economics. How our identities shape our work, wages,
and well-being, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2010, s. 20.
35
Ibidem, s. 25.
34
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Preferencje (tastes) niektórych zachowań są definiowane przez normy społeczne. Nie są to jedynie indywidualne cechy, ale odnoszą się do całych grup społecznych, np. jednolicie odmienne traktowanie całych grup, takich jak inne rasy,
inne kasty w Indiach, inne plemiona czy nawet wynikające z różnicy płci u osób
piastujących te same role społeczne36. Typowa analiza ekonomiczna dotycząca
problemu palenia obejmuje np. analizę strat dla gospodarki wynikających z powszechności nałogu oraz bada popyt na papierosy. Ekonomia tożsamości dodaje
element zmiany wzorca zachowań społecznych wynikających z równouprawnienia kobiet: w latach 20. XX w. paliło znacznie więcej mężczyzn niż kobiet,
obecnie zaś proporcje są wyrównane – wyjaśnić to zjawisko może tylko analiza
zmiany norm społecznych37.
Shiller posługuje się z kolei metodą behawioralną w tekstach publicystycznych, komentując bieżącą sytuację ekonomiczną i polityczną, co ułatwia mu duży
rozgłos, jaki zyskały Zwierzęce instynkty, stając się bestsellerem. Opisuje on pojedynczą metaforę jako skondensowaną formę opowieści, która działa jak ikona
na ekranie komputera, za którą stoi cały wielki program. Konieczność ograniczeń budżetowych, opisywana przez amerykańską administrację jako „rodzinne
zaciskanie pasa”, to metaforyczny sposób dotarcia do szerokiego społeczeństwa,
które ma wykreować nową opowieść38.

Zakończenie
Wypada zgodzić się z Johnem F. Tomerem39, który uważa, że wielu ekonomistów behawioralnych jest zmotywowanych do dalszego rozwijania swojej dyscypliny, więc to podejście niebawem może zakończyć dominację głównego nurtu
ekonomii w jego obecnej formie. W tej chwili ekonomia behawioralna nie jest
jeszcze jednolitą szkołą. Także Akerlof i Shiller przez prawie trzy lata od wydania
swojej książki nie publikowali prac będących bezpośrednią kontynuacją zawartych w nich tez. Pojawiają się jednak wycinkowe komentarze i prace wykorzystujące nową metodologię.
Kwestią czasu jest ustalenie, czy podejście wielu nurtów ekonomii behawioralnej ujednolici się w odrębną szkołę, czy niektóre zaczną dominować, czy też
może zostaną włączone do głównego nurtu nauki ekonomii.

Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 27.
38
R.J. Shiller, How National Belt-Tightening Goes Awry, „New York Times”, 19.05.2012.
39
J.F. Tomer, What is Behavioral Economics?, „Journal of Socio-Economics” 2007, vol. 36,
s. 463-479.
36
37
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Ocena atrakcyjności inwestycji w akcje
na przykładzie spółek giełdowych
branży przemysłu materiałów budowlanych

Streszczenie. Artykuł stanowi próbę diagnozy atrakcyjności inwestycji w akcje przedsiębiorstw
branży przemysłu materiałów budowlanych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Zaakcentowano w nim znaczenie analizy fundamentalnej w procesie doboru akcji do
portfela oraz rolę metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Szczególny nacisk położono na
rangę taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji (TMAI) w procesie selekcji najbardziej
opłacalnych akcji. Następnie na bazie TMAI przeprowadzono badania nad atrakcyjnością inwestycji w akcje spółek giełdowych branży przemysłu materiałów budowlanych. W badaniach wykorzystano dane finansowe analizowanych podmiotów za lata 2005-2010 pozyskane ze sprawozdań
finansowych.
Słowa kluczowe: TMAI, spółki giełdowe branży przemysłu materiałów budowlanych

Wstęp
Nieodłącznym elementem procesu inwestowania w akcje jest konieczność ich
doboru do portfela. Kluczową rolę w tym zakresie pełni analiza fundamentalna,
która umożliwia minimalizację ryzyka inwestycji w akcje przez diagnozowanie
otoczenia zewnętrznego podmiotu i ocenę jego kondycji finansowej. W tym obszarze należy podkreślić rangę analizy finansowej, która predestynuje do rozpoznania sytuacji majątkowej, finansowej spółki, a także identyfikację stopnia realizacji zamierzonych działań.
Wielość informacji uzyskanych w wyniku analizy fundamentalnej skłania do
poszukiwania metod pozwalających na przeprowadzenie wielowymiarowej anali-
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zy porównawczej, takich jak metody taksonomiczne, a zwłaszcza taksonomiczna
miara atrakcyjności inwestycji (TMAI).
Celem artykułu jest diagnoza atrakcyjności inwestycji w akcje przy wykorzystaniu TMAI. Badania przeprowadzono na podmiotach branży przemysłu materiałów budowlanych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trakcie całego okresu 2005-2010. Dane finansowe spółek pozyskano ze
sprawozdań finansowych analizowanych podmiotów.

1. Znaczenie analizy fundamentalnej
w procesie doboru akcji do portfela
Analiza fundamentalna jest uznawana za zasadniczą metodę umożliwiającą
podjęcie decyzji alokacyjnej1. Stanowi ona, oprócz analizy portfelowej, podstawowe narzędzie identyfikacji atrakcyjności akcji spółek znajdujących się w obrocie giełdowym. Analiza ta koncentruje się na ocenie podwalin działania spółki2
w perspektywie długoterminowej. W tym zakresie ocenie poddawane są determinanty związane z otoczeniem zewnętrznym podmiotu, a następnie dokonywana
jest diagnoza pozycji konkurencyjną spółki, jej perspektyw rozwojowych i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa3. Wyjątkową rolę przypisuje się w tym obszarze
analizie finansowej, której zadaniem jest ocena sytuacji majątkowej i finansowej
podmiotu. Z tego względu do obszarów najczęściej poddawanych diagnozie zalicza się te, które odnoszą się do płynności, rentowności, zadłużenia i obsługi
długu, sprawności działania oraz rynkowej wartości akcji i kapitału spółki4.
Wielość informacji otrzymanych w rezultacie analizy fundamentalnej i konieczność ich selekcji przez inwestora skłania do poszukiwania metod, które prowadziłyby do usprawnienia procesu doboru spółek do portfela. Na tym tle wyróżniają się metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które umożliwiają
„jednoczesną analizę [...] co najmniej dwóch zmiennych opisujących każdy bada-

1
E. Gruszczyńska-Brożbar, Analizy giełdowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 90.
2
Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, red. J. Różański, Difin, Warszawa 2006, s. 202.
3
S. Thiel, Rynek kapitałowy i terminowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010,
s. 115-116; H. Wasilewska, J. Pleskot, Wybrane elementy analizy fundamentalnej na przykładzie
banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Bank i Kredyt”, kwiecień
2002, s. 42.
4
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 144-145; J. Zygmunt, Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa w aspekcie zachodzących w nim procesów inwestycyjnych, w: Zarządzanie finansami
firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
2006, s. 769-775.
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ny obiekt (zjawisko)”5. Zastosowanie ich prowadzi w konsekwencji do wskazania
najbardziej atrakcyjnych akcji6.

2. Zastosowanie taksonomicznego miernika
atrakcyjności inwestycji w analizie fundamentalnej akcji
Ranga wielowymiarowych metod porównawczych w analizie fundamentalnej
jest niezaprzeczalna. Można do nich zaliczyć metody hierarchizacji, grupowania
oraz wyboru, które umożliwiają „badanie zjawisk złożonych bezpośrednio niemierzalnych”7. Szczególne miejsce należy przypisać taksonomicznemu miernikowi atrakcyjności inwestycji (TMAI), który pozwala na obiektywną ocenę fundamentalną podmiotu8 przez porównanie spółek oraz ich hierarchizację9. Metoda ta
bazuje na najważniejszych wskaźnikach finansowych, związanych z płynnością,
zadłużeniem, sprawnością działania, rentownością, a także odnoszących się do
rynkowej wartości akcji.
W pierwszej kolejności miara ta zakłada stworzenie macierzy obserwacji X,
a następnie normalizację badanych zmiennych przy zastosowaniu następującej
formuły10:
x –x
x’ = ij sj j , (i = 1,..., n; j = 1,..., m)
gdzie:
j – indeks określający numer wskaźnika,
i – indeks określający spółkę,
x’ij – znormalizowana wartość j-tego wskaźnika dla i-tej spółki,
xij – wartość j-tego wskaźnika dla i-tej spółki,
xj – średnia arytmetyczna j-tego wskaźnika,
sj – odchylenie standardowe j-tego wskaźnika.
W dalszej kolejności następuje określenie wartości współczynników TMAI
przy zastosowaniu następującego wzoru11:
5
M. Łuniewska, W. Tarczyński, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku
kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 9.
6
H. Wasilewska, M. Janusiewicz, Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w akcje na
przykładzie wybranych spółek giełdowych, „Bank i Kredyt”, czerwiec 2000, s. 78.
7
W. Tarczyński, M. Łuniewska, Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet,
Warszawa 2011, s. 76-77.
8
M. Łuniewska, W. Tarczyński, op. cit., s. 46.
9
H. Wasilewska, M. Janusiewicz, op. cit., s. 78.
10
W. Tarczyński, Rynki kapitałowe: metody ilościowe, t. I, Placet, Warszawa 1997, s. 269.
11
W. Tarczyński, M. Łuniewska, op. cit., s. 91; M. Szewczyk, Segmentacja z wykorzystaniem
metody taksonomii wrocławskiej, w: Podstawy statystyczne badań marketingowych, red. M. Szewczyk, M. Ciesielska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 194.
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qi =

m
j=1

2

wj (x’ij – x’0j)

gdzie:
qi – wartość współczynnika TMAI dla i-tej spółki,
x’0j – maksymalna wartość wskaźnika,
wj – wagi przyporządkowane poszczególnym wskaźnikom,
W kolejnym kroku należy przeprowadzić normalizację wartości q’i w oparciu
o formułę12:

qi, =

qi

Q

gdzie:
q’i – znormalizowana wartość qi;
Q – norma wartości qi określona ze wzoru: Q = q + 2Sq, gdzie: q – średnia
arytmetyczna zmiennej qi, Sq – odchylenie standardowe zmiennej qi.
W ostatnim etapie należy określić ostateczną wartość znormalizowanych wartości TMAI. W tym celu stosowane jest wyrażenie13:

q’’i = 1 – q’i
gdzie:
q’’i – ostateczna wartość TMAI.
Im wyższa wartość TMAI, tym akcje danej spółki traktuje się jako atrakcyjniejsze pod względem ich doboru do portfela14.

3. Wyniki badań atrakcyjności inwestycji w akcje spółek
branży przemysłu materiałów budowlanych
Ocenie atrakcyjności inwestycji zostały poddane akcje podmiotów branży
przemysłu materiałów budowlanych, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trakcie całego okresu 2005-2010. Należą do nich: Barlinek
SA (Barlinek), Ceramika Nowa Gala SA (Nowa Gala), Decora SA (Decora),
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (Śnieżka), Trion SA (Trion), Polcolorit SA
(Polcolorit), Rovese SA (Rovese), Yawal SA (Yawal) oraz Zakłady Magnezytowe
Ropczyce SA (Ropczyce).
Zgodnie z założeniami metody TMAI do obliczenia taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji posłużono się wskaźnikami finansowymi. Skoncentrowano się na:
12
13
14

W. Tarczyński, Rynki kapitałowe…, t. I, op. cit. s. 269.
H. Wasilewska, J. Pleskot, op. cit., s. 43.
W. Tarczyński, Rynki kapitałowe: metody ilościowe, t. II, Placet, Warszawa 1997, s. 114-115.
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– wskaźniku rentowności kapitału własnego (ROE), rozumianego jako relacja wyniku finansowego netto do kapitału własnego15 badanych spółek,
– wskaźniku rentowności aktywów ogółem (ROA), wyznaczonego jako relacja wyniku finansowego netto do aktywów ogółem16 analizowanych podmiotów,
– wskaźniku rentowności sprzedaży (ROS), ustalonego jako relacja wyniku
finansowego netto przychodów ze sprzedaży netto17 rozpatrywanych spółek,
– wskaźniku zysku na jedną akcję (EPS), opisanego jako relacja wyniku finansowego netto do liczby wyemitowanych akcji18 badanych jednostek,
– wskaźniku P/E, ujmowanego jako relacja ceny rynkowej akcji do zysku
przypadającego na jedną akcję19 analizowanych spółek,
– wskaźniku P/BV, określonego jako relacja ceny rynkowej akcji do wartości
księgowej akcji20 rozpatrywanych podmiotów,
– wskaźniku zysku hipotecznego, jako relacji wyniku finansowego netto do
iloczynu wartości księgowej i wielkości 0,1521 badanych jednostek,
– wskaźniku dochodowości akcji, opisanego jako relacja zmiany ceny rynkowej akcji przy uwzględnieniu dywidendy do ceny akcji na początku okresu22
analizowanych podmiotów,
– wskaźniku ryzyka, rozumianego jako odchylenie standardowe stóp zwrotu
z akcji23 badanych spółek.
Badania obejmowały lata 2005-2010. Źródło danych stanowiły sprawozdania
finansowe spółek za lata 2005-2010.
Na początku badań określono wielkość przyjętych wskaźników finansowych,
które pozwoliły na stworzenie sześciu macierzy danych, odpowiednio do przyjętego okresu badań. Następnie dokonano normalizacji badanych zmiennych,
w wyniku czego uzyskano sześć znormalizowanych macierzy. W dalszej kolejności podjęto działania zmierzające do określenia wag, które posłużyły do wy15
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Zbiór przykładów i zadań, red. Cz. Skowronek, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 241; W. Tarczyński, M. Łuniewska, op. cit., s. 64.
16
A Czepurko, J. Łukaszewicz, Biznesplan w praktyce zarządzania firmą, czyli po co i jak
opracowywać skuteczny biznesplan?, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2005, s. 166.
17
Analiza ekonomiczno-finansowa…, op. cit., s. 241.
18
M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 214; W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
Difin, Warszawa 2000, s. 115.
19
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004,
s. 327; H. Wasilewska, M. Janusiewicz, op. cit., s. 79.
20
M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 215.
21
M. Łuniewska, W. Tarczyński, op. cit., s. 51.
22
W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 183; K. Perez, J. Truszkowski, Portfel inwestycyjny, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 93.
23
K. Perez, J. Truszkowski, op. cit., s. 156.
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znaczenia współczynników TMAI. W ten sposób otrzymano wartości TMAI dla
każdej badanej spółki dla poszczególnych lat. Przeprowadzono także normalizację uzyskanych wartości i obliczono ostateczną wartość taksonomicznej miary
atrakcyjności inwestycji dla spółek giełdowych branży materiałów budowlanych
w latach 2005-2010. Wyniki dociekań prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Wartość TMAI dla spółek branży materiałów budowlanych notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trakcie całego okresu 2005-2010
Nazwa spółki
Barlinek
Nowa Gala
Decora
Śnieżka
Trion
Polcolorit
Rovese
Yawal
Ropczyce

Rok
2005
0,257
0,267
0,322
0,330
–0,015
0,276
0,399
0,550
0,289

2006
0,190
0,275
0,405
0,372
0,344
0,250
0,123
0,717
0,383

2007
0,351
0,390
0,447
0,527
0,346
0,237
0,248
0,554
–0,009

2008
0,422
0,516
0,409
0,690
0,476
0,312
0,583
0,487
–0,064

2009
0,459
0,319
0,726
0,580
–0,062
0,549
0,493
0,443
0,432

2010
0,482
0,388
0,581
0,686
–0,095
0,393
0,537
0,611
0,532

Średnia
0,360
0,359
0,482
0,531
0,166
0,336
0,397
0,560
0,260

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Badania wskazują, że najniższe wartości TMAI w latach 2005-2010 osiągały
spółki Ropczyce i Trion. W przypadku spółek Yawal, Śnieżka, Polcolorit i Nowa
Gala występowały te same tendencje kształtowania się wartości TMAI w badanym okresie. Wyjątek odnotowano tylko dla lat 2009-2010, gdy spółki Yawal i Nowa Gala wykazywały wzrost, a Śnieżka i Polcolorit – spadek wartości TMAI.
Analiza średnich wartości TMAI dla badanych spółek umożliwia także uporządkowanie podmiotów przemysłu materiałów budowlanych według hierarchii
atrakcyjności (wykres 1).
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że empiryczne wartości TMAI dla spółek sektora materiałów budowlanych pod względem atrakcyjności kształtują się następująco:
1. Yawal
2. Śnieżka
3. Decora
4. Rovese
5. Barlinek
6. Nowa Gala
7. Polcolorit
8. Ropczyce
9. Trion
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Wykres 1. Średnie wartości TMAI dla spółek przemysłu materiałów budowlanych
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Barlinek

Nowa
Gala

Decora

Œnie¿ka

Trion Polcolorit Rovese

Yawal Ropczyce

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Najwyższą atrakcyjność inwestycji w akcje wykazuje spółka Yawal, dla której przeciętna wartość TMAI wynosiła 0,560. Dynamika taksonomicznej miary
atrakcyjności inwestycji w tej spółce kształtuje się następująco: w latach 2005-2006 miał miejsce wzrost wartości TMAI (co świadczy o wzroście atrakcyjności
inwestycji w akcje badanego podmiotu), a w latach 2007-2009 – spadek wartości tego wskaźnika (spadek atrakcyjności akcji rozpatrywanej spółki), natomiast
w 2010 r. – ponowny wzrost wartości TMAI.
Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że niewiele niższa od Yawal
wartość TMAI charakteryzuje Śnieżkę. Wartość taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji nawet pomimo kryzysu gospodarczego i finansowego nie spadła
w tej spółce poniżej 0,5. Świadczy to o stosunkowo niskiej dynamice zmian poziomu atrakcyjności inwestycji w akcje badanego podmiotu.
Zgodnie z wynikami badań następne miejsce zajmuje Decora ze średnią wartością TMAI wynoszącą 0,482. Przy czym w okresie 2006-2010 wartość taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji miała kształt sinusoidy, a zatem na przemian występowały spadki i wzrosty miar atrakcyjności w poszczególnych latach,
czyli tendencja nie była jednolita.
Efekty badań pozwalają na identyfikację kolejnych spółek giełdowych branży przemysłu materiałów budowlanych pod względem atrakcyjności inwestycji
w ich akcje. Grupa ta wyróżnia się przeciętną wartością TMAI, która zawiera
się w przedziale 0,3-0,4. Do grupy tej należą: Rovese (0,397), Barlinek (0,360),
Nowa Gala (0,359) oraz Polcolorit (0,336).
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Ostateczny taksonomiczny miernik atrakcyjności inwestycji dla pozostałych
spółek osiągał poziom poniżej 0,3. Grupę tę tworzą: Ropczyce (0,260) i Trion
(0,166). Pierwsza ze spółek osiągała najniższe wartości TMAI dla 2007 i 2008 r.,
druga – dla 2005 r. Fazę wzrostu wskaźnika TMAI dla spółki Trion odnotowano
w okresie 2006-2008 (do poziomu 0,534 w 2008 r.). Z kolei dla lat 2009-2010
stwierdzono gwałtowny spadek atrakcyjności inwestycji w jej akcje. Wyniki badań pokazują, że Ropczyce i Trion cechują się najmniejszą atrakcyjnością spośród wszystkich spółek branży przemysłu materiałów budowlanych notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2005-2010.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano oceny atrakcyjności inwestycyjnej akcji spółek branży przemysłu materiałów budowlanych notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ostateczny taksonomiczny
miernik atrakcyjności inwestycji pozwolił stworzyć hierarchię atrakcyjności podmiotów giełdowych przemysłu materiałów budowlanych w okresie 2005-2010.
W tym zakresie wykazano istotną rolę TMAI w procesie doboru akcji do portfela
jako narzędzia umożliwiającego obiektywną ocenę fundamentalną podmiotu.
Koncentracja taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji na wskaźnikach
finansowych oraz brak uwzględnienia w procesie TMAI oceny zjawisk makroekonomicznych skłania do dalszych, pogłębionych badań. Skupiać się one będą
na próbach implementacji pozostałych metod wielowymiarowej analizy porównawczej do diagnozy atrakcyjności inwestycji w akcje spółek giełdowych branży
przemysłu materiałów budowlanych, a także porównania na tym tle rezultatów
uzyskanych przy zastosowaniu taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji.
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Oddziaływanie czynników makroekonomicznych
na finansowanie zewnętrzne
działalności inwestycyjnej
w spółkach giełdowych sektora metalowego
Streszczenie. Artykuł podejmuje problematykę wpływu czynników makroekonomicznych
na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej na przykładzie spółek giełdowych sektora
metalowego. Głównym jego celem jest charakterystyka czynników makroekonomicznych, a także
zweryfikowanie siły i kierunku ich oddziaływania na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej na podstawie spółek giełdowych sektora metalowego. W pierwszej części zostały sformułowane oczekiwania badawcze dotyczące oddziaływania czynników makroekonomicznych na
finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej, w drugiej dokonano empirycznej weryfikacji
przyjętych założeń badawczych.
Słowa kluczowe: finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej, czynniki makroekonomiczne, teoria hierarchii źródeł finansowania

Wstęp
Immanentną cechą prowadzenia działalności inwestycyjnej jest zapewnienie
przez przedsiębiorstwo określonego poziomu kapitału. Kapitał w istotny sposób
determinuje skalę i stopień podejmowanych działań inwestycyjnych, kształtując
zarówno aktywność, jak i potencjał inwestycyjny przedsiębiorstwa. Jego znaczenie w działalności inwestycyjnej sprawia, że zagwarantowanie kapitału stanowi
warunek sine qua non realizacji zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorstwa.
Potrzeby finansowe związane z działalnością inwestycyjną przekraczają często możliwości samofinansowania przedsiębiorstwa, co powoduje na ogół konieczność pozyskania dodatkowych kapitałów, pochodzących przede wszystkim
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ze źródeł zewnętrznych. Możliwości finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej uwarunkowane są przy tym różnymi czynnikami, w tym czynnikami o charakterze makroekonomicznym. Biorąc pod uwagę zasadnicze znaczenie
działalności inwestycyjnej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, celowe wydaje
się podjęcie badań nad rozpoznaniem tych czynników, a także ich siły i kierunku
oddziaływania na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej. Analiza
literatury przedmiotu prowadzi do konkluzji o niedostatku rozważań wtym względzie, dlatego w artykule została podjęta próba opisania wpływu czynników makroekonomicznych na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej na
podstawie spółek giełdowych sektora metalowego w Polsce. W procesie formułowania i weryfikacji hipotez badawczych wykorzystano teorię hierarchii źródeł
finansowania Stewarta C. Myersa i Nicholasa Majlufa (1984)1, zgodnie z którą
w warunkach asymetrii informacyjnej przedsiębiorstwa wybierają źródła finansowania w określonej kolejności, preferując przy tym finansowanie wewnętrzne.
Teza ta została potwierdzona empirycznie w licznych badaniach, przeprowadzonych m.in. przez Alana C. Shapiro2, Raghurama R. Rajana i Luigiego Zingalesa3
czy Jerzego Gajdkę4.

1. Oczekiwania badawcze
dotyczące wpływu czynników makroekonomicznych
na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej
Na finansowanie ze źródeł zewnętrznych może wpływać wiele różnorodnych
czynników, które mozna sklasyfikować jako mikro- i makroekonomiczne.
Istotną cechą czynników mikroekonomicznych jest możliwość ich kształtowania przez przedsiębiorstwo. W literaturze przedmiotu jako najczęściej występujące czynniki mikroekonomiczne determinujące finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa wymienia się:
– kondycję ekonomiczno-finansową,
– rodzaj działalności i związane z nim ryzyko,
– możliwość wykorzystania dźwigni finansowej,
– wielkość przedsiębiorstwa,
1
Szerzej: S.C. Myers, N. Majluf, Corporate Financing and Investment. When Firms Have Information that Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics” 1984, vol. 13, s. 187-221.
2
Szerzej: A.C. Shapiro, Modern Corporate Finance, McMillan, New York 1990, s. 484.
3
Szerzej: R.G. Rajan, L. Zingales, What do we know about capital structure? Some evidence
from international data, „Journal of Finance” 1995, vol. 50, s. 1421-1460.
4
Szerzej: J. Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wyd.
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 230-248.
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– formę prawną przedsiębiorstwa,
– pozycję na rynku5.
Z kolei czynniki makroekonomiczne wpływają na finansowanie zewnętrzne
przedsiębiorstwa niezależnie od podejmowanych w nim decyzji. Według Janiny
Ickiewicz „w zasadzie przedsiębiorstwo nie ma możliwości oddziaływania na ich
siłę, charakter i zakres”6. Z analizy literatury przedmiotu wynika, że ich zbiór
tworzą następujące czynniki:
– poziom wzrostu gospodarczego,
– rozwój instrumentów i instytucji rynku finansowego,
– poziom obciążeń podatkowych,
– dostępność kapitału,
– stopa inflacji7.
Siła i kierunek oddziaływania czynników makroekonomicznych na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa może mieć zróżnicowany charakter. W artykule oczekiwania badawcze dotyczące wpływu czynników makroekonomicznych na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej zostały sformułowane na podstawie teorii hierarchii źródeł finansowania.
W świetle wspomnianej wyżej teorii niepełna substytucja między finansowaniem zewnętrznym i wewnętrznym odzwierciedla się w przedkładaniu przez
przedsiębiorstwo wewnętrznych źródeł finansowania nad źródła zewnętrzne8.
Zgodnie z obserwacjami A.C. Shapiro (1990) rentowne przedsiębiorstwa mają
zazwyczaj niskie wskaźniki zadłużenia, ponieważ stosunkowo wysokie możliwości finansowania wewnętrznego nie zmuszają ich do pozyskiwania kapitału na
zewnątrz9. Należy zauważyć jednocześnie, że w warunkach wzrostu gospodarczego kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na ogół kształtuje się
na dobrym poziomie. Dlatego oczekuje się, że wzrost gospodarczy będzie sprzyjał obniżeniu poziomu finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej
w przedsiębiorstwie.
5
Szerzej m.in.: A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2001, s. 241-243;
K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa
2007, s. 60-61; A. Zygmunt, Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw należących do branży
przemysłu elektromaszynowego (w świetle badań empirycznych), w: Finanse przedsiębiorstw, red.
A. Kopiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 98, Wrocław 2010,
s. 443-445; P.J. Szczepankowski, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 92-95.
6
J. Ickiewicz, Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa
2004, s. 17.
7
Szerzej: ibidem, s. 205; A. Tokarski, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
produkcyjnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 46-47; A. Rutkowski, op. cit., s. 241-243;
E. Norton, Factors Affecting Capital Structure Decisions, „Financial Review” 1991, nr 3, s. 28.
8
Szerzej: S.C. Myers, N. Majluf, op. cit., s. 187-221.
9
Szerzej: A.C. Shapiro, op. cit., s. 484.
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Stopień rozwoju instrumentów i instytucji rynku finansowego może istotnie
oddziaływać na wykorzystanie finansowania zewnętrznego do pokrywania potrzeb finansowych działalności inwestycyjnej realizowanej przez przedsiębiorstwo. Różnorodność instrumentów finansowych cechujących się wysokim poziomem transparentności, a także rozwinięty rynek finansowy zwiększają możliwości pozyskania niezbędnego kapitału. Przyjmuje się więc, że wzrostowi stopnia rozwoju tego rynku towarzyszy większy udział finansowania zewnętrznego
w strukturze kapitałów finansujących działalność inwestycyjną przedsiębiorstwa.
Finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej może być determinowane ponadto poziomem obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie podatku dochodowego. Bezpośrednim wyrazem zależności między finansowaniem działalności inwestycyjnej a systemem podatkowym jest zjawisko odsetkowej tarczy podatkowej, które polega na tym, że możliwość zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego (zwłaszcza o obcym charakterze) obniża koszt kapitału.
Można zatem oczekiwać, że zmniejszająca się stopa obciążeń podatkowych będzie skłaniać przedsiębiorstwa do zmniejszania poziomu wykorzystania finansowania zewnętrznego w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa.
Dostępność kapitału w istotny sposób kształtuje rozmiary oraz stopień realizacji poszczególnych działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Może też wpływać na strukturę finansowania działalności inwestycyjnej, m.in. poprzez zwiększenie swobody przedsiębiorstwa w procesie kształtowania tej struktury. Duża
dostępność kapitału wyraża się bowiem na ogół w zwiększonych możliwościach
pozyskania przez przedsiębiorstwo kapitału ze źródeł zewnętrznych, co jest ważne, gdy potrzeby finansowe działalności inwestycyjnej przekraczają możliwości
samofinansowania. W związku z tym zakłada się, że zwiększającej się dostępności kapitału towarzyszy wzrost poziomu finansowania działalności inwestycyjnej.
W warunkach wysokiej inflacji przedsiębiorstwa są na ogół bardziej skłonne
do ograniczania działalności inwestycyjnej, przede wszystkim ze względu na niestabilność cen i wzrost ryzyka inwestycyjnego w dłuższym okresie. Równolegle
do wzrostu inflacji może występować wzrost kosztów finansowania zewnętrznego. Oczekuje się więc, że wzrostowi inflacji odpowiada zmniejszenie poziomu
finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej.

2. Empiryczna weryfikacja oddziaływania
czynników makroekonomicznych
na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej
Badania empiryczne dotyczące wpływu czynników makroekonomicznych na
finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej zostały przeprowadzone dla
okresu 1997-2010 na podstawie spółek sektora metalowego, notowanych na Gieł-
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dzie Papierów Wartościowych w Warszawie przez cały okres badawczy. Próba badawcza składa się ze wszystkich spółek spełniających powyższy warunek i obejmuje:
– Ferrum SA,
– Grupa Kęty SA,
– Hutmen SA,
– Impexmetal SA,
– Stalprodukt SA.
Dane do badań pozyskano z Dzienników Urzędowych „Monitor Polski B”,
z roczników giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także
ze źródeł Głównego Urzędu Statystycznego.
Opis zależności finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej od
czynników makroekonomicznych przeprowadzono przy użyciu współczynnika
korelacji liniowej Pearsona. Z kolei do rozpoznania istoty występujących powiązań zastosowano jednorównaniowe modele regresji liniowej opisane wzorem10:
Y = α0 + α1 X + ε

(1)

gdzie:
Y – zmienna objaśniana,
α1 – współczynnik regresji zmiennej Y względem zmiennej X,
α0 – wyraz wolny,
X – zmienna objaśniająca,
ε – składnik losowy.
Parametry modeli estymowano metodą najmniejszych kwadratów. Zmienna
objaśniana została zdefiniowana jako poziom finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej w spółkach giełdowych sektora metalowego. W procesie
kwantyfikacji tej zmiennej wykorzystano teorię hierarchii źródeł finansowania,
zgodnie z którą struktura kapitału przedsiębiorstwa jest uzależniona od przyjętego przez nie sposobu finansowania działalności inwestycyjnej11. W konsekwencji
zmienną objaśnianą (Y) oszacowano jako udział kapitału zewnętrznego w strukturze kapitału w badanych spółkach.
W badaniu przyjęto wiele kandydatek na zmienne objaśniające. Złożoność
aspektów związanych z poziomem wzrostu gospodarczego zdecydowała o przyjęciu kilku wyrażających go zmiennych. W rezultacie zbiór kandydatek na zmienne objaśniające jest następujący:
X1  – poziom wzrostu gospodarczego – spożycie ogółem (ceny bieżące),
X2 – poziom wzrostu gospodarczego – akumulacja (ceny bieżące),
M. Szewczyk, K. Widera, Statystyka – materiały do wykładów i ćwiczeń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2007, s. 112.
11
Szerzej: J. Gajdka, op. cit., s. 236-243.
10
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X3 – poziom wzrostu gospodarczego – produkt krajowy brutto (ceny bieżące),
X4 – rozwój instrumentów i instytucji rynku finansowego (iloraz obrotów
giełdowych i poziomu produktu krajowego brutto12),
X5 – poziom obciążeń podatkowych (stopa podatku dochodowego od osób
prawnych),
X6 – dostępność kapitału (WIBOR 3M na koniec roku),
X7 – stopa inflacji (procentowy przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych).
W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych zaobserwowano występowanie silnej zależności stochastycznej13 między zmiennymi X1 i X2, X1 i X3, a także
między zmiennymi X2 i X3 oraz X2 i X4. W konsekwencji występowania wysokiej współliniowości między powyższymi zmiennymi przeprowadzone zostały
wykluczenia, w rezultacie których ze zbioru kandydatek na zmienne objaśniające
usunięto zmienne X1 i X2. Do dalszych badań zakwalifikowano zmienne: X3, X4,
X5, X6, jak również X7.
W procesie identyfikacji zmiennych objaśniających powiązanych istotnie
ze zmienną objaśnianą został wykorzystany współczynnik korelacji liniowej
Pearsona. Zwrócono przy tym uwagę na możliwość występowania opóźnionego w czasie oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą.
Uzyskane wyniki badań prowadzą do następujących konkluzji:
– zmienna X7 tworzy najsilniejszy związek ze zmienną objaśnianą Y w okresie t,
– oddziaływanie zmiennych X3, X4, X5 i X6 opóźnionych o dwa okresy na
zmienną objaśnianą Y jest wyższe niż w przypadku tych zmiennych z okresu bieżącego lub opóźnionego o jeden okres,
– dla opóźnień dalszych niż dwa okresy badana siła zależności między zmiennymi była mniejsza.
W celu weryfikacji istotności powiązań poszczególnych zmiennych zastosowano test t-Studenta z n – (k + 1) stopniami swobody. Na jego podstawie do
dalszych badań nad wpływem czynników makroekonomicznych na finansowanie
zewnętrzne działalności inwestycyjnej w spółkach giełdowych sektora metalowego przyjęto następujące zmienne objaśniające: X3t – 2, X4t – 2, X5t – 2, a także X7t.
Wyniki estymacji modeli regresji liniowej opisujących wpływ zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą, a także poszczególne wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona zostały zawarte w tabeli 1.
Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że estymowane modele cechują się relatywnie dobrym dopasowaniem do danych empirycznych, z wyjąt12

s. 163.
13

M. Stradomski, Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004,
Przyjęto, że silna zależność stochastyczna między zmiennymi występuje, gdy |R| ≥ 0,9.
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Tabela 1. Wyniki korelacji i regresji liniowej między zmiennymi objaśniającymi
a zmienną objaśnianą
Zmienna

R

R2

X3t – 2

0,7206

0,5192

X4t – 2

0,8709

0,7585

X5t – 2

0,5557

0,3089

X7t

0,8497

0,7221

α̂ i

tei

p-value

α̂ 0

0,70888989

11,54936

0,0418*10–5

α̂1

0,0226*10–5

–3,28662

0,00819669

α̂ 0

0,59769526

32,36255

0,0187*10–9

–5,60377

0,00022650

α̂1

–0,2207744

α̂ 0

0,36793081

5,17218

0,00041778

α̂1

0,00552273

2,11406

0,06062675

α̂ 0

1,85099773

7,64272

0,0598*10–4

–5,58340

0,00011925

α̂1

–0,0126394

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

kiem modelu dotyczącego zmiennej X5t - 2, który w umiarkowany sposób wyjaśnia
zmienność zmiennej objaśnianej. Istotność parametrów strukturalnych modeli
potwierdzono za pomocą testu t-Studenta. Zjawisko autokorelacji składników losowych pierwszego rzędu nie występuje.
Wyniki badań pozwoliły zidentyfikować znaczącą zależność poziomu finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej w spółkach giełdowych sektora
metalowego od rozwoju instrumentów i instytucji rynku finansowego. Zgodnie
z założeniami można stwierdzić, że wzrost stopnia rozwoju wspomnianego rynku sprzyja większemu wykorzystywaniu finansowania zewnętrznego do pokrywania potrzeb finansowych działalności inwestycyjnej. Badania empiryczne potwierdziły również oczekiwania badawcze w zakresie oddziaływania poziomu
obciążeń podatkowych na poziom finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej. Zaobserwowano, że zmniejszeniu obciążeń podatkowych odpowiada
ograniczenie wykorzystania finansowania zewnętrznego do finansowania działalności inwestycyjnej badanych przedsiębiorstw. Ponadto istotnym czynnikiem
wpływającym na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej w spółkach
giełdowych sektora metalowego jest poziom wzrostu gospodarczego. Niezgodny
z założeniami opartymi na teorii hierarchii źródeł finansowania okazał się kierunek tego oddziaływania, który prowadzi do wniosku o rosnącym wykorzystaniu
finansowania zewnętrznego w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w wa-
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runkach wzrostu gospodarczego. Na podstawie badań stwierdzono także, iż występuje statystycznie istotna zależność między kształtowaniem się stopy inflacji
a poziomem finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej w badanych
spółkach. Wbrew oczekiwaniom stopa inflacji jest dodatnie skorelowana z poziomem finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej.

Podsumowanie
Głównym celem artykułu było zidentyfikowanie wpływu czynników makroekonomicznych na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej w spółkach giełdowych sektora metalowego. Przeprowadzone rozważania, zarówno
o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym, prowadzą do wniosku, że wpływ
na to finansowanie ma wiele różnych czynników makroekonomicznych. Wyniki
badań empirycznych pozwalają stwierdzić, że istotny statystycznie wpływ na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej w spółkach giełdowych sektora metalowego mają takie czynniki makroekonomiczne, jak: poziom wzrostu
gospodarczego, rozwój instrumentów i instytucji rynku finansowego, stopień rozwoju systemu podatkowego oraz stopa inflacji. Zarówno kierunek, jak i siła tego
oddziaływania jest zróżnicowana, przy czym oddziaływanie części czynników
makroekonomicznych na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej
było opóźnione w czasie.
Czynniki makroekonomiczne mogą wpływać nie tylko na poziom finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej, ale również na jego strukturę.
Dlatego dalsze badania powinny koncentrować się na rozpoznaniu wpływu poszczególnych czynników makroekonomicznych na wykorzystanie poszczególnych rodzajów kapitałów o charakterze zewnętrznym do finansowania działalności inwestycyjnej. Celowa wydaje się również weryfikacja uzyskanych wyników
na bazie badań panelowych, a także rozpoznanie, czy wyniki te są takie same dla
tych przedsiębiorstw należących do sektora metalowego, które nie są notowane
na regulowanym rynku giełdowym. Warto zauważyć również, że wieloaspektowe
zależności dotyczące wpływu czynników makroekonomicznych na finansowanie
zewnętrzne działalności inwestycyjnej nie są w pełni wyjaśniane przez teorię hierarchii źródeł finansowania, co skłania do dalszych pogłębionych badań.
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na przykładzie portfela kredytów hipotecznych

Streszczenie. Artykuł przedstawia koncepcję analizy stress test w odniesieniu do ryzyka kredytowego, która według zaleceń Komitetu Bazylejskiego stanowi jeden z fundamentów nowoczesnych systemów zarządzania ryzykiem. Omawiany model jednoczynnikowy jest wykorzystywany
w bankowości do określania wymogów kapitałowych zgodnie z metodą IRB (Internal Rating Based
Approach). Bazując na tym modelu przedstawiono metodę umożliwiającą przeprowadzenie procedury stress test poprzez modelowanie wartości parametrów modelu determinujących poziom niewypłacalności. Przykładem ilustrującym zastosowanie tej metody jest analiza stress test z uwzględnieniem portfela kredytów hipotecznych należącego do jednego z czołowych banków działających
w Polsce. W jej wyniku uzyskano prognozy prawdopodobieństwa niewypłacalności, których dość
wysokie wartości obrazują skalę potencjalnego zagrożenia wykraczającego poza szacunek straty
nieoczekiwanej.
Słowa kluczowe: stress test, prawdopodobieństwo niewypłacalności, ryzyko kredytowe

Wprowadzenie
Pod pojęciem stress test kryje się wiele technik mających na celu ocenę wpływu, jaki na instytucję finansową mogą wywierać zdarzenia rzadkie, ale prawdopodobne. Analizie mogą być poddawane skutki zmiany konkretnego czynnika rynkowego bądź jednoczesnej zmiany całego zespołu czynników, stanowiącej obraz
spodziewanego scenariusza negatywnego. Takie podejście jest niekiedy nazywane analizą wrażliwości lub analizą scenariuszową. Tworzenie scenariuszy może
odbywać się poprzez odwołanie się do niekorzystnych zdarzeń mających miejsce
w ostatnich latach, dopuszczalne jest również tworzenie hipotetycznych scena-
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riuszy jako wyniku prawdopodobnego rozwoju sytuacji kryzysowych. Głównym
obszarem badań w ramach analizy stress test jest zatem wpływ czynników zewnętrznych na ryzyko kredytowe.
We współczesnej bankowości analiza stress test jest jednym z ważniejszych
narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. Polega ona na szacowaniu poziomu kapitału służącego pokryciu strat z tytułu ryzyka
kredytowego, przy czym strata analizowana jest w kontekście skrajnych zachowań ogólnie pojętego otoczenia banku. W ocenie Komitetu Bazylejskiego1 analiza stress test powinna stanowić uzupełnienie wykorzystywanych w bankowości
tradycyjnych metod oceny ryzyka. Odgrywa ona szczególną rolę w tworzeniu
prognoz rozwoju ryzyka kredytowego. Konieczne jest też uwzględnianie wyników analizy stress test w tworzeniu planów płynności oraz planów awaryjnych na
wypadek wystąpienia niekorzystnych dla banku zdarzeń.
Ostatni kryzys finansowy mający swój początek w 2008 r. zwrócił uwagę lokalnych nadzorców rynków finansowych na to, że banki nie były właściwie przygotowane na zaistniałe zdarzenia. Okazało się, że nawet wtedy, gdy w bankach
przeprowadzano testy warunków skrajnych, proces ten nie był zwykle integralną
częścią ogólnego systemu kontroli ryzyka. Dlatego Komitet Bazylejski w swoim
dokumencie konsultacyjnym z 2009 r. zachęca banki do włączenia niniejszych
procedur w proces podejmowania kluczowych decyzji. Procedury te powinny stymulować banki do bardziej wnikliwego poszukiwania czynników, które w istotny
sposób mogą wpłynąć na poziom ryzyka kredytowego. Ważne jest też sformalizowanie procedur poprzez przyjęcie ich w formie pisemnej przez zarząd banku, ze
szczególnym uwzględnieniem opisu wykorzystywanych metod statystycznych.
Modelowanie poziomu strat za pomocą skrajnych scenariuszy nastręcza wiele
trudności skutkujących jego niedoszacowaniem2. Powszechnie wykorzystywana
w obszarze zarządzania ryzykiem metoda VaR (Value at Risk) okazuje się niewystarczająca w przypadku zdarzeń ekstremalnych. Są one bowiem na tyle rzadkie,
że modele VaR szacowane na podstawie danych empirycznych zwykle ich nie
obejmują. Co więcej, korelacje występujące pomiędzy czynnikami ryzyka mają
tendencje do nagłych zmian w czasach kryzysu, co również nie jest ujmowane
w tradycyjnych modelach VaR.
Obserwowane w ostatnich latach wstrząsy na rynkach finansowych przyniosły skutek w postaci regulacji podejmowanych przez krajowych nadzorców. Jakość metod wykorzystywanych w bankach do testowania warunków skrajnych
jest obecnie przedmiotem kontroli nadzorców rynków finansowych w wielu krajach. W Polsce do zagadnienia analizy stress test odniosła się Komisja Nadzo1
Basel Committee on Banking Supervision, Principles for sound stress testing practices and
supervision, Bank for International Settlements, Basel 2009.
2
M. Sorge, Stress-testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies, „BIS
Working Papers” 2004, nr 165.
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ru Finansowego w Rekomendacji T3. W dokumencie tym zostały opisane dobre
praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.
Komisja zwróciła też uwagę na konieczność przeprowadzania testów warunków
skrajnych przez banki zaangażowane w detaliczne ekspozycje kredytowe nie rzadziej niż raz w roku. Zgodnie z Rekomendacją przedmiotem szczegółowego badania powinna być zdolność kredytobiorców do spłaty zobowiązań w przypadku
zmian poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, poziomu bezrobocia,
a także zmian cen na rynku przedmiotów zabezpieczeń.
W literaturze przedmiotu jest wiele opracowań dotyczących testowania warunków skrajnych. Analizą stress test zajmowali się m.in. D. Rosch i H. Scheule4,
którzy przedstawili wyniki badań na danych empirycznych, porównując je z wynikami otrzymanymi na bazie tradycyjnego modelu jednoczynnikowego. Również
S. Peura i E. Jokivuolle5 podjęli próbę przeprowadzenia symulacji mającej na celu
ocenę wielkości kapitału własnego skutecznie chroniącego bank przed niewypłacalnością. Swą analizę oparli na migracji ocen ratingowych wyznaczających
jakość kredytobiorców. Istotną zbieżność między poziomem niewypłacalności
a czynnikami makroekonomicznymi ukazał K. Virolainen6. Jego badania obejmowały rynek kredytów korporacyjnych w Finlandii, a czynnikami wpływającymi
na zmianę poziomu niewypłacalności okazały się m.in. zmiana PKB, poziom stóp
procentowych oraz wskaźnik zadłużenia przedsiębiorstw. Przedstawił on również
wiele metod, które wykorzystał w odniesieniu do danych pochodzących z rynku fińskiego z lat 1986-2003. Kryzys odnotowany w pierwszej połowie lat 90.
w Finlandii stanowi przykład ilustrujący nagłą zmianę poziomu ryzyka kredytowego. J. Zeman i P. Jurca7 przeprowadzili natomiast analizę wpływu spowolnienia gospodarczego na kondycję sektora bankowego w Słowacji. W swoich badaniach podkreślili, że zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy niekorzystne następstwa znacznego spadku PKB mogą zostać zamortyzowane przez właściwe działania w obszarze polityki monetarnej. M. Boss, G. Krenn, C. Puhr oraz M. Summer8
przedstawili model SRM (Systemic Risk Monitor), który w założeniu pozwala
na przeprowadzanie analiz typu stress test dla austriackiego sektora bankowego.
3
Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Warszawa 2010.
4
D. Rösch, H. Scheule, Stress-Testing Credit Risk Parameters: An application to retail loan
portfolios, „Journal of Risk Model Validation 1”, Spring 2007, s. 55-75.
5
S. Peura, E. Jokivuolle, Simulation based stress tests of banks’ regulatory capital adequacy,
„Journal of Banking and Finance” 2004, nr 28, s. 1801-1824.
6
K. Virolainen, Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland,
Bank of Finland, Discussion Paper, 2004, nr 18.
7
J. Zeman, P. Jurca, Macro Stress Testing of the Slovak Banking Sector, Working Paper 2008.
8
M. Boss, G. Krenn, C. Puhr, M. Summer, Systematic Risk Monitor: A Model for Systematic
Risk Analysis and Stress Testing of Banking Systems, Austrian National Bank, Financial Stability
Report 2006, nr 11.
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Jego wdrożenie dało możliwość stałego (kwartalnego) monitorowania kondycji
finansowej całego sektora bankowego. Zagadnieniem wpływu czynników makroekonomicznych na pozycje księgowe odzwierciedlające poziom ryzyka kredytowego w banku zajmował się D. Pain9, który badał związek między rezerwami
celowymi zawiązywanymi z tytułu ryzyka kredytowego a czynnikami makroekonomicznymi. Analogicznie do wyników badań K. Virolainena wykazał on, że
zarówno zmiany poziomu PKB, jak i poziomu stóp procentowych mogą istotnie wpłynąć na poziom ryzyka kredytowego. Jeśli chodzi o wykorzystanie metod w obszarze szacowania skutków zdarzeń rzadkich, to znaczny wkład wniósł
F. Longin10. Rozwinął on koncepcję szacowania wartości VaR na bazie teorii wartości ekstremalnych. Parametryczne podejście umożliwiło mu analizę ryzyka przy
prawdopodobieństwach, których uzyskanie jest zwykle niemożliwe z powodu liczebności próby. W kolejnych latach podejście to było wykorzystywane w wielu
innych obszarach dotyczących zarządzania ryzykiem przez takich badaczy, jak
F.C. Martinz i F. Yao11, G. Amin i H. Kat12 czy A.J. McNeil i R. Frey13.
Niniejszy artykuł prezentuje metodę przeprowadzenia oceny ryzyka kredytowego w kontekście analizy stress test. Jednym z podstawowych wyznaczników
ryzyka jest prawdopodobieństwo niewypłacalności. Na podstawie danych pochodzących z jednego z największych banków w Polsce sektora consumer finance
zostanie oszacowane ryzyko kredytowe i porównane z potencjalną stratą wynikającą z analizy stress test. Weryfikacji zostanie poddana hipoteza istotności różnicy pomiędzy stratami prognozowanymi według modelu standardowego i modelu
uwzględniającego wystąpienie warunków skrajnych.

1. Model ryzyka kredytowego
Zdarzenie niewypłacalności w modelu jednoczynnikowym przedstawia się
w postaci zmiennej losowej przyjmującej dwie możliwe wartości:
,

1 – gdy zachodzi zdarzenie niewyplacalnosci
i-tego kredytobiorcy
Li,t = 0 – w przypadku terminowej obslugi
zobowiazania
9
D. Pain, The Provisioning Experience of the Major UK Banks? a Small Panel Investigation,
„Bank of England Working Paper”, January 2003.
10
F. Longin, From value at risk to stress testing: The extreme value approach, „Journal of
Banking & Finance” 2000, nr 24.
11
F.C. Martinz, F. Yao, Estimation of Value-At-Risk And Expected Shortfall Based on Nonlinear Models of Return Dynamics And Extreme Value Theory, „Studies in Nonlinear Dynamics and
Econometrics” 2006, nr 10 (2), s. 107-149.
12
G. Amin, H. Kat, Hedge Fund Performance 1990-2000: Do the Money Machines Really Add
Value?, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2003, nr 38, s. 1-24.
13
A.J. Mcneil, R. Frey, Estimation of Tail-related Risk Measures for Heteroscedastic Financial
Time Series: An extreme value approach, „Journal of Empirical Finance” 2000, nr 7, s. 271-300.
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Indeks i odnosi się do konkretnego kredytobiorcy wchodzącego w skład portfela kredytowego, obejmującego Nt elementów, gdzie t oznacza okres, względem
którego wyznaczane są liczby kredytów niewypłacalnych powstałych w ciągu
12 miesięcy. Można przyjąć, że bank gromadzi dane o przypadkach niewypłacalności w kolejnych okresach tj. t = 1…T. Analizowane portfele w okresach t
tworzone są zwykle poprzez grupowanie kredytów ze względu na miesiąc i rok
udzielenia, co ma na celu uzyskanie większej liczby prawdopodobieństw niewypłacalności oraz kontrolowanie dynamiki PD (Probability of Default).
Zakładamy, że istnieje pewna ukryta cecha określająca zdolność do terminowej obsługi zobowiązania każdego kredytobiorcy, którą oznaczamy jako Xi, gdzie
indeks i wskazuje na i-tego kredytobiorcę. Jej wartość zależy w znacznym stopniu
od indywidualnych cech kredytobiorcy, które są właściwe tylko dla niego. Warto
zwrócić jednak uwagę na to, że na kredytobiorców działa kilka wspólnych czynników, takich jak koniunktura gospodarcza, otoczenie polityczne czy kataklizmy
o charakterze globalnym. Dlatego tworząc model opisujący zdolność kredytobiorcy do terminowej obsługi zobowiązania, należy w nim uwzględnić przynajmniej
jedną wspólną cechę wpływającą na wszystkich kredytobiorców. Przyjmujemy
więc, że model opisujący skłonność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania przedstawia się następująco:
Xi = Y √ρ + Zi√ 1 – ρ
					

(1)

W równaniu tym zmienna Y jest wspólnym dla wszystkich kredytobiorców
czynnikiem rynkowym, wpływającym na zdolność do spłaty zobowiązania każdego klienta banku. Zmienna Zi jest czynnikiem właściwym dla konkretnego klienta
banku, dlatego pojawia się przy niej indeks i. Dalej przyjmujemy, że obie zmienne
mają standardowy rozkład normalny. Parametr ρ pełni w równaniu (1) rolę wagi,
z jaką poszczególne zmienne wpływają na zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania. Z równania wynika, że im mniejsza jest wartość ρ, tym zdolność do
spłaty zobowiązania mniej zależy od czynników zewnętrznych (wspólnych dla
wszystkich kredytobiorców). Parametr ρ posiada także inną interpretację, która
określa poziom skorelowania zmiennych Xi w portfelu kredytowym.
W klasycznym podejściu wykorzystywanym do modelowania prawdopodobieństwa niewypłacalności14 zakłada się, że zmienne Xi oznaczają wartości aktywów poszczególnych firm zaciągających kredyty. W przypadku gdy wartość
aktywów spadnie poniżej pewnego granicznego progu, racjonalnie postępujące
władze spółki zobowiązane są do ogłoszenia upadłości, co skutkuje zwykle zaprzestaniem obsługi kredytu. Również w przypadku kredytów detalicznych moż14
R.C. Merton, On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, „Journal of Finance” 1974, nr 29, s. 449-470.
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na założyć, że ukryta cecha Xi, przyjmując wartości poniżej pewnego progu, skutkuje zaprzestaniem dalszego spłacania rat przez kredytobiorców.
Przedstawiony zgodnie z równaniem (1) model stanowi podstawę określania
wymogów kapitałowych według wytycznych Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego15. Podchodząc jednak do zagadnienia szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności w sposób ostrożnościowy, należy przyjąć, że mogą
zajść nieprzewidziane zdarzenia, które wpłyną negatywnie na poziom PD. Dlatego w modelu (1) przyjmujemy, że granica c, która determinuje zajście zdarzenia
niewypłacalności, jest określona poprzez model o postaci:
Ci = α + βT zt – 1				

			

(2)

gdzie wektor zt – 1 jest wektorem wartości zmiennych rynkowych, które mogą wpływać na niewypłacalność kredytobiorców. Można tu wykorzystać wiele zmiennych skorelowanych z poziomem tworzonych rezerw w systemie bankowym, takich jak zmiana produktu krajowego brutto, wartość stopy bezrobocia, poziom
rynkowych stóp procentowych czy wskaźniki dobrobytu. Indeks wektora z w postaci t – 1 oznacza, że wartości zmiennych są opóźnione w czasie, choć opóźnienie to nie musi wynikać z okresów, według których grupowane były portfele kredytowe. Ujęcie opóźnienia jest na tyle istotne, że w przypadku analizy stress test
pozwala na stworzenie prognozy prawdopodobieństwa niewypłacalności w ciągu 12 miesięcy przy znanych wartościach parametrów rynkowych w momencie
analizy.
Xi = Y √ρ + Zi√ 1 – ρ
Na mocy modelu (1) możliwe jest wyznaczenie warunkowego prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia niewypłacalności (przy zadanej wartości zmiennej Y):
P[L
Xi = Y √ρ
+i Z=i√1 1Y]– =ρ N

(α + β√ z1 – ρ– Y √ρ )
T

(3)

t–1

gdzie N() oznacza dystrybuantę standaryzowanej normalnej zmiennej losowej.
Z uwagi na fakt, iż równanie (2) wyznacza granicę dla zmiennej Xi określającą
α + β z – Y √ρ
warunek zajścia
1 zt – 1] =jest
N (αoszacowanie
+ βTzt –1) prawdoP[Li = zdarzenia
1 Y] = N (niewypłacalności,
) P[Li =możliwe
√1–ρ
podobieństwa niewypłacalności niezależnego od zmiennej Y. Prawdopodobieństwo to jest funkcją wartości zmiennych wchodzących w skład wektora zt – 1:
L
1–L
l(α, β, ρ) = ƩTt = 1 ln ʃ- ͚ {ΠiϵNt [N ( α + Tβ√ 1z – ρ– Y √ρ )] . [1 – N ( α + β√ 1z – ρ– Y √ρ ) ]} dN (Yt)
(4)
P[Li = 1 zt – 1] = N (α + β zt –1)
T

t–1

T

t–1

T

i,t

t–1

͚

Równanie (4) służy do wyznaczenia prognozy bezwarunkowego prawdopodobieństwa niewypłacalności, przy zadanych wartościach stanowiących składowe
wektora zt – 1. W ramach
procedury stress test, w celu wyznaczania prognoz dla PD
Lt = –n1 ƩiϵNt Li,t
wykorzystuje się zmienność parametru modelu PD oraz składowych wektora β.
P[Lt ≤ x] = P [ N ( α + β√ 1z – ρ– Y √ρ ) ≤ x]
T

t–1

15
Basel Committee on Banking Supervision,
International
Convergence on Capital MeasureT
Y
stress zt – T √ ρstress
PDstress (YBank
zT)International
= N ( αstress + √βSettlements,
)Basel 2006.
T + 1, for
ment and Capital Standards,
1 – ρstress

γ

γ

j .
ˆ
{θˆj – t (n – 1, 1 – 2–)j . ŝ (θˆj) ≤ θj ≤ θˆj + t (n – 1, 1 – –)
P (∩
j
2 ŝ (θj)}) ≥ 1 – γ

i,t
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Xi = Y √ρ + Zprognoz
2. Wyznaczanie
stress test
i√ 1 – ρ

Kluczowym elementem w procesie wyznaczania prognoz niewypłacalności
α + βT zt – 1 – Y √ρ
jest oszacowanie parametrów
modelu
parametr α, wektor paP[Li = 1 Y]
= N (2) obejmującego
√1–ρ
rametrów β oraz wartość korelacji ρ. A. Hamerle,
T. Liebig i H. Scheule16 zaproponowali oszacowanie nieznanych parametrów w drodze maksymalizacji funkcji
wiarygodności l(α, β, ρ), wyznaczonej na podstawie wszystkich obserwacji kreP[Li = 1grupowane
zt – 1] = N (α były
+ βTzportfele
t –1)
dytowych oraz okresów, w ramach których
kredytowe.
W związku z tym maksymalizowana funkcja przedstawia się następująco:
X = Y √ρ + Z √ 1 – ρ
α + βT zt i– 1 – Y √ρ L i×
(5)
]
l(α, β, ρ) = ƩTt = 1 ln ʃ- ͚ {ΠiϵN [N

(

͚

× [1 – N

)

(

)

√1–ρ
α + βT zt – 1 – Y √ρ 1 – L ]
√1–ρ
t

i,t

) } dNα(Y+)β z – Y √ρ
P[L
=
1
)
X = Y √ρ + Z √ 1 Y]
– ρ= N (
√1–ρ

(

i,t

i

i

t

T

t–1

i

Do znalezienia1 maksimum funkcji l konieczne jest wykorzystanie metod nu–n iϵN
Ʃ Li,t
merycznych. L
Wt =powyższym
wzorze mamy bowiem zespół T całek, które wymagają wyznaczenia.
α + βT z 1 – Y √ρ α + βT zt – 1 – Y √ρ
P[Lt ≤ x] = P [ N P[Li = 1t –Y]
x]
= N być≤ wykorzystane
P[Ldo
1 zt – 1] = N
(α + βTzt –1)
i =tworzenia
Uzyskane w ten sposób parametry
pro√1–ρ
√ 1 –mogą
ρ
gnoz prawdopodobieństwa niewypłacalności. Odchylenia standardowe parameYT √ ρstress wartości, wyznaczając
αstress + βTstressich
zT – skrajnych
trów pozwalają
na oszacowanie
PDnatomiast
α + βT z – Y √ρ L ×
stress (YT + 1, zT) = N
T
√ β,
1 –ρ)
ρstress
ln
ʃ- ]͚ =ΠNiϵN(α
[
N T ) t–1
]
=
tym samym alternatywne scenariuszel(α,
kształtowania
niewypłacalności
t=1
1się
t + β z
P[LƩi =
zt granicy
–1
t –1√ 1 – ρ
zmiennych Xi.
γj α. + ˆβT z – Y √ρ 1 – L
γ
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Zgodnie z wynikami
zaprezentowanymi przez O. Vasicka
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T
α + β zt – 1 – Y √ρ L ×
portfela kredytowego przedstawia
T następująco:
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+ β z –zmiennej
Y √ρ
Na mocy niezależności zmiennych L przy zadanejα wartości
Y oraz
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≤ x]
)
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Scheule, Forecasting
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Deutsche Bundesbank 2004.
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O. Vasicek, The distribution of loan portfolio value, „Risk” 2002, vol. 15, s. 160-162.
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Por. O. Vasicek, Limiting Loan Loss Probability Distribution, KMV Corporation, San Francisco 1991.
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K. Jajuga, Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
16

∩

Xi = Y √ρ + Zi√ 1 – ρ

50

Paweł Siarka

T
ją w mocy nawet wówczas, gdy na podstawie
α + βrównania
zt – 1 – Y √ρ(7) wyznaczamy stratę,
P[L
=
1
Y]
=
N
i
której prawdopodobieństwo przekroczenia jest√niezmiernie
niskie i wynosi np.
1–ρ
0,00120. Toteż zmierzając w kierunku wyznaczenia prognoz określanych mianem
stress test, konieczne jest uwzględnienie w modelu ryzyka takich wartości parametrów α, β oraz ρ, które można uznać za skrajne realizacje powstałe
w wyniku
P[Li = 1 zt – 1] = N (α + βTzt –1)
niekorzystnych dla banku zdarzeń. Należy więc wyznaczyć
αstress, βstress oraz ρstress,
które posłużą do oszacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności. Warto też
zauważyć, że ostatnim okresemT dla wyodrębnionych
był
α + portfeli
βT zt – 1 – Ykredytowych
√ρ L ×
[
]
ln
ʃ
͚
Π
N
l(α,
β,
ρ)
=
Ʃ
t = 1 12-miesięcznymi
iϵNt
okres T. Przyjmując, że dysponujemy
danymi
dotyczącymi
przy√1–ρ
T jest rok po1 –okresie
padków niewypłacalności, prognoza
T, tj. w moL
α
+
β
z
× [1 – budowana
t – 1 – Y √ρ
] dNwchodzących
N
(Yt)
mencie T + 1. Stąd znane są obserwacje opóźnionych
zmiennych
√1–ρ
w skład wektora z w momencie T. Warunkowe prawdopodobieństwo niewypłacalności w warunkach–1stress testu przedstawia się zatem następująco:
Lt = n iϵN
Ʃt Li,t
Xi =stress
Y √ρ
Zi√ 1 +– βρTstress zT)			
			PD
= N+(α
(8)
α stress
+ βT zt – 1 – Y √ρ
P[Lt ≤ x] = P [ N
≤ x]
Bezwarunkowe prawdopodobieństwo
wyznacza się nato√ 1niewypłacalności
–ρ
miast zgodnie z formułą:
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P[Li = 1 Y] = N (
α
+)βTstress zT – YT √ ρstress
PDstress (YT + 1, zT) = N√ 1 – ρstress
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Wyznaczenia parametrów
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2 ŝ (θuwzględ2
w analizie stress test, można dokonać
w
wyniku
eksperckich
T
P[Li = 1 zt – 1] = N (α + β zt –1)
niających zmienność rynków finansowych. Możliwe jest również wykorzystanie
podejścia zaproponowanego przez D. Röscha i H. Scheule21, którzy przedstawili
koncepcję opartą o wyznaczenie
przedziałów ufności dla
L oszacowanych parame1–L
l(α, β, ρ) = ƩTt = 1 ln ʃ- ͚ {ΠiϵNt [N ( α + β√ 1z – ρ– Y √ρ )] . [1 – N ( α + β√ 1z – ρ– Y √ρ ) ]} dN (Yt)
trów modelu, wykorzystując
zjawisko asymptotycznej normalności oszacowanych parametrów α, β oraz ρ. Uzyskując wartości leżące na krańcach przedziałów
ufności, przyjęli, że są one na tyle pesymistyczne, iż z powodzeniem mogą być
wykorzystane w analizie stress test.
1
Na mocy
zaproponowanej przez Bonferroniego22 możliwe jest uzyLt = –metody
n ƩiϵNt Li,t
skanie wartości skrajnych dla wektora parametrów o j składowych postaci:
T

t–1

T

i,t

t–1

͚

P[Lt ≤ x] = P [ N ( α + β√ 1z – ρ– Yθ√ρ=)(α
≤ xβ]ρ)
T

t–1

Przedziały ufności dla wektora
β
z Y √ρ
PDstress (YT + 1, zT) = N ( α +parametrów
)θ wyznacza się wówczas według
√1–ρ
formuły:
stress

T

stress t –

T

stress

stress

γ

γ

j .
ˆ
P (∩
{θˆj – t (n – 1, 1 – 2–)j . ŝ (θˆj) ≤ θj ≤ θˆj + t (n – 1, 1 – –)
j
2 ŝ (θj)}) ≥ 1 – γ

Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence..., op. cit.
D. Rösch, H. Scheule, Stress-Testing Credit Risk Parameters: An application to retail loan
portfolios, „Journal of Risk Model Validation 1”, Spring 2007, s. 55-75.
22
R.A. Johnson, D.W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice Hall 1998.
20
21

i,t
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gdzie n jest liczbą obserwacji, ŝ (θˆj) jest odchyleniem standardowym estymatora θˆj, 1 – γ jest współczynnikiem ufności. Ważne jest, by był spełniony warunek
γ = Ʃjγj.
Prezentowane podejście wymaga oszacowania odchyleń standardowych estymatorów ŝ (θˆj). Wariancje estymatorów otrzymanych za pomocą metody największej wiarygodności można oszacować w sposób analogiczny dla wyznaczania parametrów modelu, z tą różnicą, że do zera należy przyrównać drugie pochodne23.
Elementy leżące na przekątnej odwrotności uzyskanej w ten sposób macierzy są
wartościami wariancji szukanych estymatorów. Istnieją też inne metody umożliwiające oszacowanie zmienności estymatorów, a jedną z bardziej cenionych przez
praktyków jest metoda bootstrapowa24. Polega ona na tym, że parametry modelu
wyznaczane są na podstawie wartości wygenerowanych z uzyskanej próby badawczej. Mechanizm losowy pozwala na uzyskanie wielu szacunków parametrów
modelu (np. metodą największej wiarygodności), dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie odchylenia standardowego badanych estymatorów.

3. Wyniki badań empirycznych
Korzystając z danych pozyskanych z jednego z czołowych banków działających w sektorze consumer finance, przeprowadzona została analiza stress test
w odniesieniu do prawdopodobieństwa niewypłacalności. Portfel, na podstawie
którego przeprowadzono obliczenia, składał się z należności zabezpieczonych hipoteką mieszkalną (kredyty hipoteczne) i obejmował 64 247 kredytów obserwowanych w latach 2005-2009.
W badaniu podjęto próbę oszacowania wartości prawdopodobieństw niewypłacalności w warunkach określonych jako skrajne. Wyznaczono wartość oczekiwaną prawdopodobieństwa niewypłacalności zgodnie z równaniem (8) oraz wartość prawdopodobieństwa wynikającą z kwantyla 0,999 według wzoru (9). W tym
celu oszacowano parametry modelu (2) obejmującego następujące zmienne opóźnione o 12 miesięcy względem zaobserwowanych zdarzeń niewypłacalności:
– wartość produktu krajowego brutto – zmienna,
– wartość stopy bezrobocia – zmienna,
– wartość kursu walutowego PLN/CHF – zmienna.
W analizie wykorzystano dane miesięczne z zachowaniem 12-miesięcznego
okresu prognozy dla prawdopodobieństwa niewypłacalności. Wykresy 1-3 przedstawiają kształtowanie się wymienionych zmiennych w czasie. Można na nich
23
S. Czepiel, Maximum Likelihood Estimation of Logistic Regression Models: Theory and
Implementation, http://czep.net/stat/mlelr.pdf [15.01.2012].
24
J.L. Horowitz, Bootstrap Methods for Markov Processes, Handbook of Department of Economics, University of Iowa, 2002.
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Wykres 1. Poziom PKB w Polsce w latach 2005-2009
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Źródło: www.bankier.pl [2.02.2012].

Wykres 2. Poziom stopy bezrobocia w Polsce w latach 2005-2009
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zauważyć nagłą zmianę w 2008 r. zachodzącą dla wszystkich zmiennych. W połowie 2008 r. zaczął się znaczny spadek PKB. Stopa bezrobocia w tym okresie
wciąż spadała, ale już w trzecim kwartale tendencja ta się odwróciła. Również
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Wykres 3. Kurs CHF/PLN w latach 2005-2009
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trzeci kwartał 2008 r. przyniósł istotny wzrost kursu wymiany franka szwajcarskiego. W tabeli 1 przedstawiono wartości statystyk opisowych w odniesieniu do
przyjętych w modelu zmiennych wpływających na poziom prawdopodobieństwa
niewypłacalności, a w tabeli 2 wartości korelacji analizowanych zmiennych.
Tabela 1. Statystyki opisowe zmiennych uwzględnionych w analizie stress test
w latach 2005-2010
Statystyka
Średnia
Mediana
Odchylenie standardowe
Wartość mninimalna
Wartość maksymalna
Skośność
Percentyl 0,01
Percentyl 0,99

PKB (%)

Stopa bezrobocia (%)

CHF/PLN

5,6
6,1
1,2
2,9
7,4
–0,82
2,9
7,3

13,8
14,6
3,1
8,8
18,2
–0,11
8,8
18,1

2,38
2,40
0,17
2,01
2,71
–0,32
2,02
2,68

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wyników korelacji można stwierdzić, że kurs franka szwajcarskiego pozostaje wysoko skorelowany zarówno ze stopą bezrobocia, jak i ze
zmienną reprezentującą PKB.
Na podstawie pozyskanych danych kredytowych oszacowano wskaźniki niewypłacalności dla należności, z zachowaniem definicji przyjętej w ramach Nowej
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Tabela 2. Wartości korelacji zmiennych uwzględnionych w analizie stress test
PKB
100%
–
–

PKB
Stopa bezrobocia
CHF/PLN

Stopa bezrobocia
–11,2%
100,0%
–

CHF/PLN
–50,2%
62,9%
100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Umowy Kapitałowej. Wskaźniki były wyznaczane ex post na podstawie danych
historycznych. Na przykład dla maja 2005 r. jego wartość wskazuje, ile spośród
kredytów „dobrych” stało się „złymi” w okresie kolejnych 12 miesięcy.
Miesięczne wartości wskaźników przedstawia wykres 4. Wartości wskaźników niewypłacalności zachowywały się stabilnie do stycznia 2008 r., przyjmując
wartości z przedziału 0,6-0,8%. Następnie odnotowano dynamiczny wzrost ryzyka postrzeganego w kategoriach prawdopodobieństwa niewypłacalności.
Wykres 4. Wartości wskaźników niewypłacalności analizowanego portfela w czasie
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Źródło: opracowanie własne.

Dalszą analizę przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym ujęto jedynie dwie zmienne makroekonomiczne w postaci PKB oraz stopy bezrobocia.
W drugim uwzględniono kolejną zmienną – kurs wymiany CHF/PLN. W obu
przypadkach przyjęto wartość korelacji aktywów kredytobiorców na poziomie
2,79%25.
25
P. Siarka, Szacowanie korelacji aktywów ekspozycji detalicznych na przykładzie kredytów
samochodowych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2011, nr 42 (3), s. 81-102.
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W tabeli 3 przedstawiono wyniki uzyskanych oszacowań dotyczących parametru oraz składowych wektora dla modelu o dwóch zmiennych. Ostatnia kolumna przedstawia oszacowania wartości odchyleń standardowych wykorzystanych
estymatorów.
Tabela 3. Wartości parametrów modelu oraz odchyleń standardowych
w przypadku wykorzystania dwóch zmiennych
Zmienna
Wyraz wolny
PKB
Procent bezrobocia

Parametr

Oszacowana wartość

Odchylenie standardowe

α
β1
β2

–1,84
–4,88
–2,40

0,04
0,41
0,20

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4 prezentuje wyniki uzyskane dla modelu uwzględniającego obok
zmiennej w postaci zmiany PKB oraz stopy bezrobocia, kurs wymiany franka
szwajcarskiego.
Tabela 4. Wartości parametrów modelu oraz odchyleń standardowych
w przypadku wykorzystania trzech zmiennych
Zmienna
Wyraz wolny
PKB
Procent bezrobocia
CHF/PLN

Parametr

Oszacowana wartość

Odchylenie standardowe

α
β1
β2
β3

–1,46
–5,87
–1,67
–0,18

0,04
0,41
0,20
0,02

Źródło: opracowanie własne.

Do budowy prognoz z uwzględnieniem warunków skrajnych wyznaczono
wartości parametrów modelu αstress oraz βstress w różnych wariantach obejmujących
prawdopodobieństwa przekroczenia ich wartości na poziomie: 0,01; 0,05 i 0,1.
Korzystając z zasady Bonferroniego, oszacowano scenariuszowe wartości parametrów modelu na podstawie których wyznaczono prognozy prawdopodobieństw
niewypłacalności w warunkach szoku oraz jego braku.
Tabela 5 przedstawia wyniki prognoz uzyskanych dla modelu uwzględniającego zmiany PKB oraz stopy bezrobocia.
Otrzymane prognozy oszacowano na podstawie wartości zmiennych makroekonomicznych, które były znane w momencie poprzedzającym okres, którego
dotyczyły. Prognozy te dotyczą prawdopodobieństwa przejścia w stan niewypłacalności kredytów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
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Tabela 5. Wartości prognoz prawdopodobieństw niewypłacalności
dla modelu o dwóch zmiennych (PKB, stopa bezrobocia)
Prawdopodobieństwo ujęte w analizie stress test

PD
VaR.999

Oczekiwana
1,41%
4,20%

0,1
2,04%
5,75%

0,05
2,14%
5,98%

0,01
2,34%
6,64%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Wartości prognoz prawdopodobieństw niewypłacalności
dla modelu o trzech zmiennych (PKB, stopa bezrobocia, kurs wymiany CHF/PLN)

PD
VaR.999

Oczekiwana
1,30%
3,93%

Prawdopodobieństwo ujęte w analizie stress test
0,1
0,05
0,01
3,33%
3,68%
4,48%
8,65%
9,39%
11,05%

Źródło: opracowanie własne.

W tabelach 5 i 6 pierwszy wiersz zawiera oszacowania prognoz PD. Wartość
pierwsza „oczekiwana” przedstawia wariant najbardziej prawdopodobny, który
nie uwzględnia żadnych zmian natury szokowej. Kolejne wartości przedstawiają
oszacowania PD, przy założeniu stress testu w odniesieniu do parametrów modelu
na poziomie odpowiednio 0,1; 0,05 i 0,01. Drugi wiersz w obu tabelach przedstawia wartości oszacowań VaR (Value at Risk) w wariantach, których interpretacje
są analogiczne do przedstawionych wyżej, przy czym wartość VaR w ujęciu stress
test można interpretować jako poziom straty zrealizowanej przy niekorzystnych
warunkach rynkowych, wynikających z naturalnej zmienności ryzyka spotęgowanej szokiem w postaci kryzysu finansowego.
Otrzymane wyniki potwierdzają tezę, że wartości prawdopodobieństw niewypłacalności w warunkach skrajnych mogą podlegać znacznym wahaniom. Wystąpienie niekorzystnych dla banku zmian makroekonomicznych ma więc istotny
wpływ na jego kondycję. W przyjętym modelu obserwujemy bowiem, że wartość
oczekiwana prawdopodobieństwa niewypłacalności może wzrosnąć z 1,41 do
2,34% (model dwóch zmiennych) oraz z 1,3 do 4,48% (model trzech zmiennych),
przyjmując prawdopodobieństwo szoku na poziomie 0,01. W przypadku wartości
strat nieoczekiwanych określonych jako VaR.999 otrzymujemy znacznie większe
wzrosty ryzyka z 4,2 do 6,64% (model dwóch zmiennych) oraz z 3,93 do 11,05%
(model trzech zmiennych).
Tak istotne zmiany ryzyka w przypadku realizacji przyjętych scenariuszy nie
mogą pozostać obojętne dla kondycji finansowej żadnego banku. Dlatego zasadne
jest stałe monitorowanie poziomu prognoz, właśnie z uwzględnieniem warunków
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szokowych. Ponadto konieczne jest ujmowanie uzyskanych wyników w procesie
szacowania kapitału ekonomicznego. Utrzymanie kapitałów własnych na poziomie kapitału ekonomicznego ma bowiem za zadanie chronić bank przed niewypłacalnością, będącą wynikiem ryzyka prowadzonej działalności.

Wnioski
Zawirowania na rynkach finansowych, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach, skłaniają do weryfikacji dotychczasowego sposobu postrzegania zagrożeń wynikających z nagłych wahnięć czynników makroekonomicznych. Nie
bez przyczyny Komitet Bazylejski we współpracy z lokalnymi nadzorcami rynków finansowych stara się wciąż rozwijać i propagować metody oceny ryzyka
uwzględniające testy warunków skrajnych. Główny nacisk kładzie się przy tym
na wykorzystanie tych metod nie tylko w kontekście informacyjnym, ale przede
wszystkim jako elementu realnie wpływającego na wartość wymogów kapitałowych mających pokryć straty powstałe w wyniku niekorzystnych zdarzeń.
Zaprezentowana metoda opiera się na procesie symulowania krytycznych,
ale wciąż prawdopodobnych wartości parametrów modelu jednoczynnikowego.
Podejście to, w odróżnieniu od tworzonych ad hoc scenariuszy, ma tę zaletę, że
uwzględnia rozkład prawdopodobieństwa parametrów, co determinuje szansę zajścia zdarzeń określanych jako skrajne.
Przeprowadzona na podstawie empirycznych danych analiza pozwoliła odnieść się do rzadkich, ale wciąż prawdopodobnych zmian zarówno oczekiwanej
wartości prawdopodobieństwa niewypłacalności, jak i tzw. straty nieoczekiwanej.
Uzyskane wyniki wskazują, że zmiana poziomu ryzyka w wyniku niekorzystnych
zdarzeń jest znacząca dla badanego portfela kredytów hipotecznych. Przyjmując
więc konserwatywne podejście do problemu oceny ryzyka kredytowego, należy
uwzględnić to zjawisko w kalkulacji wymogów kapitałowych (filar I) oraz kapitału ekonomicznego zgodnie z zapisami Nowej Umowy Kapitałowej (filar II).
Wnioski płynące z analizy potwierdzają słuszność kierunku rozwoju kontroli
nadzorczej wobec banków. Zdarzenia szokowe niewątpliwie mają wpływ na kondycję finansową banków i stanowią potencjalne zagrożenie dla ich wypłacalności,
a także dla stabilności globalnego systemu bankowego. Tym samym zasadne wydaje się dalsze rozwijanie metod umożliwiających lepsze symulowanie zdarzeń
kryzysowych oraz ich implementacja w systemach kontroli ryzyka.
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Rentowność sektorów finansowych w Polsce
w latach 2006-2010

Streszczenie. Celem artykułu jest porównanie wskaźników rentowności w sektorach finansowych w Polsce oraz próba pokazania ich sektorowego zróżnicowania. Badania obejmują lata 2006-2010, artykuł ukazuje więc, czy i w jakim stopniu kryzys finansowy oddziaływał na rentowność badanych sektorów. Dokonano również oceny ryzyka rentowności w poszczególnych sektorach z wykorzystaniem odchylenia standardowego oraz pomiaru zależności liniowej między wskaźnikami
z sektorów finansowych i sektorów z WIG. Uzupełnieniem historycznych informacji o rentowności
poszczególnych sektorów jest porównanie oczekiwanych stóp zwrotu wyliczonych metodą DRI
i metodą DCF.
Słowa kluczowe: wskaźniki rentowności, sektory finansowe

Wstęp
Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest działalność w interesie właścicieli. Celem krótkoterminowym właścicieli jest maksymalizacja bieżących zysków
przy akceptowanym poziomie ryzyka. Kwota absolutna zysku zależy m.in. od
skali działalności, fazy funkcjonowania przedsiębiorstwa, branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz od czynników makroekonomicznych i dlatego ma ona
ograniczoną porównywalność przestrzenną. Miarami przestrzennie porównywalnymi są wskaźniki rentowności, będące relatywnym ujęciem zysku. W praktyce gospodarczej poziom rentowności mierzony jest tradycyjnie relacją zysku do
wielkości poniesionych kosztów, zaangażowanych kapitałów lub osiągniętych
przychodów ze sprzedaży.
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W artykule przeprowadzone zostanie porównanie wymienionych miar rentowności w sektorach finansowych w Polsce oraz podjęta próba pokazania sektorowego zróżnicowania tych wskaźników. Badania obejmują lata 2006-2010,
dlatego zostanie pokazane, czy i w jakim stopniu kryzys finansowy oddziaływał
na rentowność badanych sektorów – w tym celu będą policzone indeksy zmian
wskaźników między rokiem 2009 a 2006, czyli okresem najwyższej koniunktury.
Dokonana zostanie również ocena ryzyka rentowności w poszczególnych sektorach z wykorzystaniem odchylenia standardowego. Do pomiaru zależności liniowej między wartościami poszczególnych wskaźników rentowności sektorów
finansowych oraz wartościami średnimi tych wskaźników dla sektorów z WIG
wykorzystany będzie współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Uzupełnieniem
historycznych informacji o rentowności poszczególnych sektorów będzie porównanie oczekiwanych stóp zwrotu w poszczególnych sektorach wyliczonych metodą zdyskontowanych zysków rezydualnych (DRI) oraz metodą zdyskontowanych
przepływów pieniężnych (DCF).

1. Rentowność aktywów
Do pomiaru rentowności aktywów służy wskaźnik WRA, którego konstrukcję
przedstawia wzór 1.
		

WRA = (zysk netto/aktywa ogółem) × 100% 		

(1)

Wskaźnik ten informuje, ile czystego zysku netto jest w stanie wypracować
każda jednostka pieniężna zaangażowana w finansowanie majątku badanego
przedsiębiorstwa. Jak w przypadku wszystkich innych wskaźników rentowności
korzystne dla przedsiębiorstwa jest to, gdy wskaźnik przyjmuje wartości jak najwyższe. Informację o wskaźnikach WRA dla poszczególnych sektorów zawiera
tabela 1.
Tabela 1. Wskaźniki rentowności aktywów w sektorach finansowych i w sektorach z WIG
Sektor
Banki
Ubezpieczenia
Finanse inne
WIG

Średnia
2006-2010 (%)
1,62
5,85
4,33
3,49

Korelacja
z WIG
0,75
0,45
0,70
–

Odchylenie
standardowe (%)
1,85
1,94
3,75
–

Zmiana
2009/2006
0,58
1,02
1,14
0,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

Najwyższa w badanym 5-letnim okresie średnia wartość wskaźnika rentowności aktywów cechuje sektor ubezpieczeń, a najniższa – sektor bankowy. Do
oceny stopnia zależności między średnimi dla sektorów wartościami wskaźników

Rentowność sektorów finansowych w Polsce w latach 2006-2010

61

7
6

[%]

5
4
3
2
1
0
2006

2007

2008

2009

2010

, , ,

wartosc srednia WRA dla sektorów finansowych
WIG

Rysunek 1. Wartości średnie wskaźników rentowności aktywów
dla sektorów finansowych i sektorów z WIG
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

zostanie wykorzystany współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Jest on miarą
siły związku liniowego między badanymi cechami i przyjmuje wartości z przedziału [–1,1]1. W analizach statystycznych przyjmuje się, że jeżeli wartość bezwzględna współczynnika korelacji wynosi:
– mniej niż 0,2 – brak związku liniowego między badanymi cechami,
– 0,2-0,4 – zależność liniowa wyraźna, ale niska,
– 0,4-0,7 – zależność umiarkowana,
– 0,7-0,9 – zależność znacząca,
– powyżej 0,9 – zależność bardzo silna2.
W przypadku sektora bankowego oraz finanse inne wystąpiła znacząca zależność liniowa, natomiast w sektorze ubezpieczeń – umiarkowana zależność liniowa
między wartościami wskaźnika rentowności aktywów badanych sektorów a jego
wartościami w pozostałych sektorach z WIG. Do oceny poziomu ryzyka w finansach stosuje się miary zmienności (rozproszenia). Mierzą one stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy. Jedną z najczęściej
stosowanych miar zmienności jest odchylenie standardowe. Jest ono miarą rozS. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 275.
2
Ibidem, s. 276.
1
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proszenia i przyjmuje wartości nieujemne3. Informuje o tym, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych wyników od wyniku oczekiwanego, którym może być
np. wartość średnia4. Ryzyko rentowności oznacza zagrożenie osiągnięcia niższej rentowności niż oczekiwana i szansy wypracowania rentowności wyższej niż
oczekiwana. Odchylenie standardowe wskaźników rentowności poszczególnych
sektorów od ich średniej wartości dla spółek WIG wskazuje na sektor finanse inne
jako najbardziej ryzykowny, natomiast za najmniej ryzykowny uznaje sektor bankowy. Oceniając zmiany wartości wskaźnika między rokiem 2006 a 2009, należy
stwierdzić, że najmniej odporny na kryzys okazał się sektor bankowy, w którym
doszło do ponad 40-proc. spadku rentowności aktywów, natomiast pozostałe sektory finansowe odnotowały poprawę wartości wskaźnika (rys. 1).
Obserwując średnie wartości wskaźnika dla sektorów finansowych oraz sektorów z WIG, zauważamy, że rentowność sektorów finansowych jest wyższa od
rentowności sektorów pozafinansowych (lub prawie równa – rok 2006) natomiast
w pierwszym roku kryzysu sytuacja się odwraca i sektory finansowe mają rentowność aktywów o 1,5 p.p. niższą niż pozotałe sektory z WIG.

2. Rentowność kapitałów własnych
Do pomiaru rentowności finansowej wykorzystuje się najczęściej wskaźnik
rentowności kapitałów własnych – WRKW, którego konstrukcję przedstawia
wzór 2.
WRKW = (zysk netto/średni stan kapitału własnego) × 100%

(2)

Informuje on, ile czystego zysku netto wypracowuje każda umowna jednostka
pieniężna zaangażowana przez właścicieli przedsiębiorstwa. Im wartość WRKW
jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, a konkretnie jego właścicieli5. Wartości tego wskaźnika dla poszczególnych sektorów
przedstawia tabela 2.
Podobnie jak w przypadku wskaźnika rentowności aktywów, sektor ubezpieczeń wygenerował najwyższą rentowność kapitałów własnych (ponad 21%).
Najgorzej wypada sektor finanse inne, którego średnia w 5-letnim okresie stopa
zwrotu z kapitałów własnych była niższa od średniej dla spółek z WIG. Sektor ten
okazał się również najbardziej ryzykownym natomiast najmniej ryzykowny był
sektor bankowy z odchyleniem 4,3 p.p. Sektorem najsilniej skorelowanym z sektorami WIG był sektor finanse inne (zależność dodatnia znacząca), natomiast brak
3

s. 85.

T. Dudycz, Analiza finansowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999,

S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, op. cit., s. 62.
M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów
i przypadków, PWN Warszawa 2007, s. 104.
4
5
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Tabela 2. Wskaźniki rentowności kapitałów własnych
w sektorach finansowych i w sektorach z WIG
Sektor
Banki
Ubezpieczenia
Finanse inne
WIG

Średnia
2006-2010 (%)
15,36
21,77
10,98
11,98

Korelacja
z WIG
0,49
–0,03
0,84
–

Odchylenie
standardowe (%)
4,3
7,0
8,2
–

Zmiana
2009/2006
0,57
1,35
0,41
0,61

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

związku liniowego ze spółkami WIG wykazał sektor ubezpieczeń. Negatywne
skutki kryzysu odczuły sektory: banki i finanse inne, a sektor ubezpieczeń poprawił swoją rentowność o 35%.
25

20

[%]

15

10

5

0
2006

2007

2008

2009

2010

, , ,

wartosc srednia WRKW dla sektorów finansowych
WIG

Rysunek 2. Wartości średnie wskaźników rentowności kapitałów własnych
dla sektorów finansowych i sektorów z WIG
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

Obserwując średnie wartości wskaźników rentowności kapitałów własnych
dla wszystkich sektorów finansowych i WIG, zauważamy, że sektory finansowe
w pierwszej fazie kryzysu (2008) zareagowały podobnie jak pozostałe sektory
z WIG (okazały się nawet bardziej wrażliwe na skutki kryzysu). Natomiast wartości wskaźników w 2009 r. pokazują, że sektory finansowe szybko dostosowały
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swoją politykę do nowej sytuacji i w drugim roku kryzysu wygenerowały średnią
stopę zwrotu podobną do tej sprzed kryzysu.

3. Rentowność operacyjna majątku
Do pomiaru rentowności operacyjnej majątku wykorzystuje się wskaźnik,
który jest relacją zysku operacyjnego (zysku przed spłatą odsetek od kapitałów
obcych i przed opodatkowaniem) i kapitału całkowitego6. Wskaźnik rentowności
operacyjnej majątku (WROM) przedstawia wzór 3.
WROM = (zysk operacyjny/kapitał całkowity) × 100%

(3)

WROM pokazuje właścicielom i wierzycielom (ponieważ zysk operacyjny
zawiera w sobie niezapłacone odsetki od kapitałów obcych), ile zarabia ich kapitał zaangażowany w aktywa przedsiębiorstwa. WROM jest najlepszą miarą efektywności gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa i umożliwia ocenę zasadności wykorzystywania przez przedsiębiorstwo kapitałów obcych. Jeżeli bowiem
oprocentowanie tych kapitałów będzie wyższe od WROM, to zastosowanie ich do
finansowania majątku wywoła ujemny efekt dźwigni finansowej, czyli spowoduje
spadek rentowności kapitałów własnych. Odwrotna sytuacja, określana mianem
pozytywnego efektu dźwigni finansowej, będzie miała miejsce, gdy oprocentowanie kapitałów obcych będzie niższe od WROM. Informację o wskaźnikach
WROM dla poszczególnych sektorów zawiera tabela 4.
Tabela 4. Wskaźniki rentowności operacyjnej majątku w sektorach finansowych
i w sektorach z WIG
Sektor
Banki
Ubezpieczenia
Finanse inne
WIG

Średnia
2006-2010 (%)
1,95
7,29
3,52
4,47

Korelacja
z WIG
0,88
0,35
0,49
–

Odchylenie
standardowe (%)
1,66
2,24
2,74
–

Zmiana
2009/2006
0,59
1,00
2,05
0,55

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

Podobnie jak w przypadku pozostałych dwóch wskaźników rentowności,
sektor ubezpieczeń jest liderem i osiąga średnią rentowność operacyjną majątku
wyższą niż banki i finanse inne, a także wyższą niż średnia dla sektorów z WIG.
Najsilniejsza zależność liniowa wskaźnika rentowności operacyjnej majątku od
średniej dla sektorów z WIG wystąpiła w sektorze bankowym (dodatnia znacząca), a najmniejsza – w sektorze ubezpieczeń (dodatnia, ale niska). Odchylenie
6

Ibidem, s. 414.

Rentowność sektorów finansowych w Polsce w latach 2006-2010

65

standardowe wskazuje na sektor bankowy jako najmniej ryzykowny, a za najbardziej ryzykowne uznaje finanse inne. Najmniej odporny na kryzys okazuje się
sektor bankowy, w którym doszło do ponad 40-proc. spadku rentowności operacyjnej między rokiem 2006 a 2009. Rentowność operacyjna sektora ubezpieczeń
nie zareagowała na skutki kryzysu, natomiast w sektorze finanse inne doszło do
podwojenia wartości wskaźnika.
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Rysunek 3. Wartości średnie wskaźników rentowności operacyjnej majątku
dla sektorów finansowych i sektorów z WIG
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

Podobnie jak w przypadku pozostałych wskaźników rentowności, sektory finansowe okazały się bardziej wrażliwe na pierwszą falę kryzysu, ale już w 2009 r.
osiągnęły poziom podobny jak przed kryzysem.

4. Stopy zwrotu DRI i DCF
Główną wadą zysku netto jako miernika korzyści właścicieli jest to, że w jego
kalkulacji nie uwzględnia się kosztu kapitału własnego. Miarą, która eliminuje
tę wadę, jest zysk rezydualny (RI). W najprostszym ujęciu jest to opodatkowany
zysk operacyjny pomniejszony o wyrażony wartościowo koszt kapitału7. Z tego
wynika, że RI informuje, czy opodatkowany zysk operacyjny pokrywa koszt za7

T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s. 164.
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angażowanych kapitałów obcych i własnych. Celem właścicieli jest dodatnia wartość RI, która oznacza, że nastąpiło ich realne wzbogacenie. Metoda DRI opiera
się na założeniu, że wartość spółki jest równa wartości księgowej powiększonej
o sumę zdyskontowanych zysków rezydualnych. Prognozowana stopa zwrotu wyznaczona metodą DRI pokazuje średni roczny wzrost cen akcji w ciągu dającej się
przewidzieć przyszłości8.
Model DCF służy do wyznaczania wartości firmy poprzez dyskontowanie kosztem kapitału prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych9. Przekształcenie wzorów matematycznych stosowanych w modelu w taki sposób, by poszukiwaną wartością była stopa dyskontowa, poprzez podstawienie w miejsce poszukiwanej ceny jednej akcji bieżącej rynkowej ceny akcji pozwala wyznaczyć
prognozowaną stopę zwrotu10. Prognozowane stopy zwrotu wyznaczone metodą
DRI i metodą DCF dla sektorów finansowych i sektorów z WIG w Polsce przedstawia rys. 4.

WIG

finanse inne

ubezpieczenia

banki
0

10

5
DCF

15

20

DRI

Rysunek 4. Stopy zwrotu DRI i DCF sektorów finansowych i sektorów z WIG
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

Z informacji zawartych na rys. 4 wynika, że najlepiej rokuje na przyszłość
sektor finanse inne, a najgorzej – sektor ubezpieczeń. Stopy zwrotu sektora bankowego są zbliżone do tych dla sektorów z WIG.
8
9

s. 82.

10

www.rsg.pl [15.12.2011].
B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007,
www.rsg.pl [15.12.2011].
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Podsumowanie
W badanym 5-letnim okresie sektor ubezpieczeń osiąga najwyższe średnie
wartości wszystkich trzech wskaźników rentowności. W przypadku sektora bankowego oraz finanse inne wystąpiła najsilniejsza, bo znacząca zależność liniowa
między wartościami wskaźników rentowności tych sektorów a wartościami wskaźników w pozostałych sektorach z WIG. W przypadku sektora ubezpieczeń obserwuje się brak związku liniowego. Odchylenie standardowe badanych wskaźników rentowności od średniej wartości tych wskaźników dla spółek WIG wskazuje
na sektor finanse inne jako najbardziej ryzykowny, natomiast najmniej ryzykownym jest sektor bankowy. Oceniając zmiany wartości wskaźników między rokiem
2006 a 2009, należy stwierdzić, że najmniej odporny na kryzys był sektor bankowy, w którym pogorszeniu uległy wszystkie trzy wskaźniki. Odporny zaś na
skutki kryzysu okazał się sektor ubezpieczeń.
Obserwując średnie wartości wskaźników rentowności dla wszystkich sektorów finansowych i WIG, zauważamy, że sektory finansowe w pierwszej fazie kryzysu (2008) zareagowały podobnie jak pozostałe sektory z WIG (okazały się nawet bardziej wrażliwe na skutki kryzysu). Wartości wskaźników w 2009 r. pokazują natomiast, że sektory finansowe szybko dostosowały swą politykę do nowej
sytuacji i w drugim roku kryzysu wygenerowały średnią stopę zwrotu podobną do
tej sprzed kryzysu.
Porównując długookresowe stopy zwrotu wyliczone metodami DRI i DCF,
należy stwierdzić, że najlepiej rokuje na przyszłość sektor finanse inne, a najgorzej sektor ubezpieczeń. Stopy zwrotu sektora bankowego są zbliżone do tych
dla sektorów z WIG. Interpretując zaprezentowany materiał statystyczny, należy
mieć na uwadze, że wyniki analiz i sformułowane wnioski mają charakter ogólny,
ponieważ odnoszą się do sytuacji całych sektorów i nie identyfikują indywidualnej sytuacji poszczególnych spółek.
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Powstanie i rozwój księgowości podwójnej

Streszczenie. Istniejący system rachunkowości bazuje na podstawowych zasadach księgowości podwójnej. Miejsce i powody powstania księgowości podwójnej wciąż pozostają nieznane, choć
są przedmiotem badań naukowych w różnych krajach. Artykuł zawiera analizę istniejących teorii
powstania księgowości podwójnej, etapów jej rozwoju, prób reform (systemy księgowości angielski
i rosyjski) oraz perspektywy na przyszłość.
Słowa kluczowe: księgowość podwójna, historia, rachunkowość

Wstęp
Istniejący system rachunkowości bazuje na podstawowych zasadach księgowości podwójnej. Aby lepiej zrozumieć dzisiejsze znaczenie księgowości podwójnej i perspektywy jej rozwoju, należy zwrócić się ku historii1, próbując znaleźć odpowiedzi na najważniejsze dla niej pytania: Dlaczego księgowość została
nazwana podwójną? Z jakiego powodu, gdzie i kiedy się pojawiła? Odpowiedzi
te próbowali formułować różni badacze2 na podstawie zachowanych dokumentów
1
O potrzebie poznania historii przedmiotu może świadczyć np. zorganizowanie przez amerykańskie Radio 4 w marcu 2010 r. cyklu wykładów pt. Krótki kurs historii księgowości podwójnej
(Radio 4: A Brief History of Double-Entry Book-keeping).
2
Wśród badaczy znajdują się przede wszystkim przedstawiciele naukowego kierunku historyków rachunkowości, w tym współcześni badacze zjednoczeni w Akademii Historyków Rachunkowości, a także zwykli wielbiciele historii i rachunkowości. Tych ostatnich, jak pokazuje przykład
Schliemanna i Troi, nie należy lekceważyć, bo nigdy nie wiadomo, do kogo uśmiechnie się los. Na
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historycznych. J. Gleson-White narodziny podwójnej księgowości nazwała nawet
„najlepiej strzeżoną tajemnicą historyczną i najważniejszą opowieścią niespisaną”3. W artykule zostanie dokonana analiza istniejących teorii powstania księgowości podwójnej, etapów jej rozwoju, prób reform i perspektyw na przyszłość.

1. Pochodzenie nazwy „księgowość podwójna”4
Powodów, dla których księgowość została nazwana podwójną, istnieje według różnych naukowców kilka. Poniżej zostaną przedstawione najbardziej rozpowszechnione i ogólnie przyjęte uzasadnienia. Księgowość określa się mianem
podwójnej5 w związku z wykorzystywaniem do jej prowadzenia (rejestracji operacji gospodarczej) dwóch:
– rodzajów zapisów,
– poziomów rejestracji,
– grup kont,
– równoprawnych podziałów konta,
– jednoczesnych rejestracji operacji na różnych stronach kont w tej samej
kwocie,
– równoległych cyklów ewidencyjnych, wyrażonych równaniem A – P = K,
gdzie lewa strona równania oznacza stan majątku po odjęciu zobowiązań, a prawa
– posiadanie środków własnych, zwanych też majątkiem czystym (kapitał), w tym
wskazanie środka i źródła jego pochodzenia,
– skutków formalnoprawnych operacji,
– osób uczestniczących w procesie gospodarczym,
– elementów strumienia informacyjnego,
– odsłon pracy księgowej,
– wielkości użytych podczas rejestracji zapisu.
potrzebę odmłodzenia środowiska badaczy wskazuje J. Bisman (J. Bisman, Making accounting historians, „Accounting Historians Journal” 2009, vol. 36, nr 1, s. 135). O aktualności i ogromie prac
w tej dziedzinie świadczy to, że w ciągu zaledwie 8 lat (1998-2006) w trzech periodykach zajmujących się historią rachunkowości opublikowano ponad 500 prac.
3
J. Gleson-White, Double Entry. How the merchants of Venice shaped the modern world – and
how their invention could make or break the planet, Allen & Unwin, 2011, http://bookishgirl.com.
au/double-entry/ [2.11.2011].
4
Nazwa „księgowość podwójna”, która pojawia się na pierwszych wykładach z rachunkowości, wywołuje czasem uśmiechy na twarzach studentów I roku, ponieważ kojarzy się z odrębnymi
księgami rachunkowymi: jedną prowadzoną dla właściciela i drugą – dla urzędu skarbowego.
5
Jako pierwszy w 1525 r. termin „podwójna księgowość” wprowadził włoski matematyk
i księgowy G.A. Tagliente dla ewidencji prowadzonej z wykorzystywaniem dwóch ksiąg: dziennika
oraz księgi głównej. Takie podejście do podwójnej księgowości można znaleźć nawet w XIX w.
(Ж.Г. Курсель-Сенель, Руководство к теоретическому и практическому изучению предприятий, Спб 1860), bez względu na ogólne uznanie za podstawowe zasady podwójnej księgowości
wykorzystywanie podwójnego zapisu i wprowadzenie konta kapitałowego.
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Tabela 1. Dwie strony procesu księgowości podwójnej
Kryterium podwójnego
charakteru księgowości
Rodzaje zapisów
Poziom rejestracji
Grupy kont
Podział konta
Rejestracja operacji
Strumień informacyjny
Cykl ewidencyjny

Dwie strony procesu księgowości podwójnej
chronologiczny
syntetyczny
materialne
(towary, kasa, środki trwałe itd.)
debet Dt (Wn)
po stronie Dt jednego konta
wejście
wskazanie środka

Skutki formalnoprawne
operacji
Osoby uczestniczące
w operacji
Odsłony pracy księgowej

powstanie majątku

rejestracja operacji

Wielkości użyte
podczas rejestracji zapisu

według wielkości
przewidywalnej (planowanej)

przekazująca

systematyczny
analityczny
osobiste
(dłużnicy i wierzyciele itd.)
credit Ct (Ma)
po stronie Ct drugiego konta
wyjście
ujawnienie źródła
jego pochodzenia
wyznaczenie odpowiedzialności
za majątek
przyjmująca
kontrola prawidłowości
wykonanej pracy
według wielkości księgowej
(faktycznej)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Я.В. Соколов, В.Я. Соколов, История бухгалтерского
учета, Финансы и статистика, Москва 2004, s. 55.

Tabela 1 przedstawia dwie strony procesu księgowości podwójnej według
wyżej wymienionych kryteriów. Ujęte w niej poglądy na temat uzasadnienia nazwy księgowości podwójnej uzupełniają się i dzięki wielostronnej analizie przedstawiają pełen zakres księgowości podwójnej.

2. Miejsce i powody powstania księgowości podwójnej
Zdania na temat ojczyzny księgowości podwójnej są podzielone – według
różnych badaczy mogą nią być zarówno starożytne Sumer, Grecja, Rzym, Korea6,
6
R. Mattessich na podstawie badań D. Schmandt-Besserat o żetonach i „kopertach” u starożytnych Sumerów sformułował wniosek o powstaniu specyficznego zapisu podwójnego (E. Łasarowicz, Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, SGH, Warszawa 2011, s. 12).
Francuscy naukowcy G. Nero i E. Giluar, analizując księgi celne starożytnej Grecji, na podstawie zapisu „przychód – kasa” i „rozchód – towary” zbyt pochopnie (nie posiadając wystarczającej
wiedzy o wykorzystaniu innych elementów księgowości podwójnej) mianowali Ateny miejscem
powstania księgowości podwójnej (Я.В. Соколов, История развития бухгалтерского учета,
Финансы и статистика, Москва 1985, s. 36). Często wykorzystuje się cytaty z wystąpień rzymskiego polityka Cycerona dla uzasadnienia, że starożytny Rzym był kolebką podwójnej księgowości, przez potwierdzenia obecności zapisów chronologicznych i systematycznych (prowadzonych
w księgach Adversaria i Codexy) oraz obowiązku rejestracji należności i zobowiązań. Natomiast
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jak i średniowieczne kraje europejskie. Jako dowody tej lub innej wersji narodzin
księgowości podwójnej wykorzystywane są przez badaczy różne dokumenty pisane oraz rejestry księgowe. Jednakże każda wersja wydarzeń ma równocześnie
swoje potwierdzenie i zaprzeczenie. W tym samym okresie można znaleźć odrębne elementy podwójnej księgowości i absolutną władzę zapisu zwykłego, pojedynczego. Dlatego nie należy poddawać krytycznej ocenie istniejących wersji
wydarzeń, lecz podsumować aktualne poglądy na ten temat.
W opinii większości badaczy źródeł podwójnej księgowości należy szukać
w dwóch powiązanych kierunkach: ewidencji środków pieniężnych oraz ewidencji długów (należności) i zobowiązań. Ewidencja środków pieniężnych była przeprowadzana już w starożytnym Egipcie i Babilonii (co jest logiczne, bo wszyscy
liczymy pieniądze). Potwierdzenie wczesnej ewidencji należności i zobowiązań
znajdujemy w Hiszpanii7 i innych krajach europejskich, a także w Korei8. Przy
czym badania9 dowodzą, że ewidencja należności powstała przed ewidencją zobowiązań. Taką kolejność można wyjaśnić określonym podejściem psychologicznym: właściciele zawsze w większym stopniu dbali (i dbają) o swój majątek
przekazany kontrahentom, niż przejmowali się (i przejmują się) własnymi zobowiązaniami, pozostawiając je do ewidencji wierzycielom. Nawet w dzisiejszej
działalności gospodarczej przy istniejącym obowiązku weryfikacji wszystkich
rozrachunków do bilansu potwierdzenia sald wysyłane są w pierwszej kolejności do dłużników (służąc potwierdzeniu należności), a następnie przedsiębiorca
oczekuje na wysłane przez wierzycieli potwierdzenie sald (służące potwierdzeniu
zobowiązań). Przy dobrze zorganizowanej pracy księgowości zarówno u przedsiębiorcy, jak i jego kontrahentów w ten sposób zostaną potwierdzone wszystkie
salda. Już w starożytnej Grecji i Rzymie ewidencja była prowadzona w dwóch
księgach: kasowej10 (rejestracja operacji związanych ze środkami pieniężnymi)
i rozrachunków (należności i zobowiązań), lecz przez długi czas księgi te nie były
powiązane, ale prowadzone równolegle na zasadzie prostego zapisu.
W teoriach badających powody przejścia od zapisu prostego do zapisu podwójnego można wyróżnić trzy kierunki: technologiczny, kontrolny i metodologiczny11. Pierwsze dwa dotyczą powodów zewnętrznych powstania podwójnej reistniejący w Korei ponad 500 lat temu system zapisu w księgach, wykorzystujący trzy elementy klasyfikacji i przypominający poczwórną rejestrację, został potraktowany przez japońskiego naukowca
I. Hirai jako przykład księgowości podwójnej (Я.В. Соколов, История развития..., op. cit., s. 37).
7
M. Scheffs, Z historii księgowości (Luca Pacioli), Poznań 1939.
8
Я.В. Соколов, История развития..., op. cit.
9
B. Penndorf, Geschichte der Buchhaltung in Deutschland, Leipzig 1913; O. Juzi, Studien zur
Theorie der doppelten Buchhaltung, Zurich 1940; E. Wojciechowski, Zarys rozwoju rachunkowości
w dawnej Polsce, PWN, Warszawa 1964.
10
Księgi kasowe nadal są wykorzystywane w księgowości ze względu na ich walory techniczne i kontrolne.
11
Powody powstania podwójnego zapisu dzieli się na obiektywne (np. ewidencja całego majątku w mierniku pieniężnym) i subiektywne (proceduralne). Por. С.Н. Рогозина, Возникновение

Powstanie i rozwój księgowości podwójnej

73

jestracji, trzeci – powodów wewnętrznych. Jej powstanie jest procesem złożonym
i powiązanym: zewnętrzne powody nie rozwinęłyby się bez wewnętrznych, a wewnętrzna treść nie ujawniłaby się bez zewnętrznej stymulacji. Prawdopodobny
sposób powstania księgowości podwójnej można zobrazować następująco.
Na pewnym etapie rozwoju ekonomicznego12 państw, związanym z jednoczesnym rozwojem instytucji kredytu (A.P. Rudanowski), pojawieniem się spółek
i rozwojem pośrednictwa (R. de Roover, 1904-1972) oraz powstaniem stosunków
kapitalistycznych (W. Sombart, 1863-1941)13, prosty zapis przestał odpowiadać
wymogom prowadzenia przedsiębiorstwa, hamując dostarczenie danych i nie zabezpieczając sprawdzenia prawdziwości informacji wynikowej. Warto podkreślić
znaczenie jednoczesnego rozwoju wymienionych czynników, ponieważ pojedyncze czynniki rozwoju zazwyczaj nie powodują zmiany jakościowej (np. kredyt
i proste formy spółek istniały już w starożytnym Rzymie, a niektóre przedsiębiorstwa kapitalistyczne, takie jak: Zakłady Kruppa w Niemczech, nawet do drugiej
połowy XIX w. stosowały księgowość prostą). Przyspieszony rozwój gospodarczy i stale rosnąca liczba operacji do rejestracji ujawniły wady techniczne prostego zapisu i doprowadziły do poszukiwania nowych rozwiązań. Nie wiadomo, czy
dokonał tego jeden twórczo myślący, dążący do samokontroli podczas procesu rejestracji operacji gospodarczych, dobrze zorientowany w potrzebach zarządzania
gospodarstwem księgowy (wersja o genialnym wynalazcy)14, czy jednocześnie
kilku przedstawicieli profesji księgowych15, którzy w wyniku prób i błędów zaдвойной бухглатерии, „Бухгалтерский учет” 1991, nr 6, s. 26; Я.В. Соколов, В.Я. Соколов,
op. cit., s. 45.
12
Oprócz rozwoju ekonomicznego warto pamiętać o dużym postępie kulturowym (S. Skrzywan, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa 1971, s. 27-29) i wzajemnie powiązanych czynnikach społecznych i państwowych (M. Kawa, Autodynamizm rachunkowości, „Zeszyty
Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 28, SKwP, Warszawa 1994, s. 80-81).
13
Ekonomista i socjolog W. Sombart uważał, że stosunki kapitalistyczne pojawiły się wtedy,
gdy osoby (firmy) zaczęły kupować nie dla własnych potrzeb, a na sprzedaż – w celu osiągnięcia
zysku. Z kolei zysk może być wyliczony (bez wykorzystania pracochłonnych inwentaryzacji) tylko
za pomocą księgowości podwójnej (W. Sombart, Der Moderne Kapitalismus, t. II, Dunker und
Humblot, Munchen 1924). Pod koniec życia W. Sombart stwierdził nawet, że nie rozwój stosunków kapitalistycznych przyczynił się do powstania podwójnej księgowości, a podwójna księgowość sprzyjała rozwoju kapitalizmu (Я.В. Соколов, Очерки по историu бухгалтерского учета,
Финансы и статистика, Москва 1991, s. 40). Kontrowersyjność tego poglądu wywołała żywą dyskusję o wzajemnych relacjach księgowości podwójnej i kapitalizmu, toczącą się do dziś (E. Chiapello, Accounting and the Birth of the Notion of Capitalism, http://www.hec.fr/var/fre/storage/original/application/09aadff94e30ff866f1723aa222461fe.pdf [2.10.2011]).
14
Do hipotez powstania księgowości podwójnej należą takie, że jest ona dziełem genialnego
wynalazcy, odbiciem ducha Renesansu lub dziełem przypadku. Por. M. Kawa, op. cit., s. 73.
15
J. Charara-Rousseau nazwał księgowość podwójną „kolektywną odpowiedzią księgowych
na trudności wymiany handlowej” (cyt. za: Я.В. Соколов, Очерки по историu..., op. cit., s. 36),
a S. Skrzywan – „dorobkiem myślowym wielu utalentowanych księgowych praktyków” (S. Skrzywan, op. cit., s. 30).
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stosowali dodatkowy zapis operacji, ale doprowadziło to do pojawienia się technicznego sposobu podwójnej rejestracji operacji gospodarczych. Podwójny zapis
jako metoda technicznej obróbki danych (wersja technologiczna) był wspomagany przez doskonalenie zapisów w księgach rachunkowych, w tym wprowadzenie
zapisów „pionowych”16.
Do naszych czasów zachował się fragment księgi z 1211 r. spółki bankierskiej
działającej we Florencji, Bolonii i Pizie, dotyczącej rozrachunków z dłużnikami. Kolejność zapisów w tej księdze wyglądała następująco: nazwisko dłużnika,
kwota długu, data wypłaty (czasami nazwiska świadków lub poręczyciela), a dalej pozostawione wolne miejsce w celu rejestracji przyszłej spłaty długu, która
zazwyczaj następowała w ratach. Po spłacie należności zapisy były przekreślane za pomocą pochyłej (pionowej) linii17. Stopniowo zapisy „pionowe” zostały
zastąpione zapisami dwustronnymi, przy których spłata była zapisywana obok
długu. W wyniku tego technicznego rozwiązania księgowi doszli do konta dwustronnego (pierwsze zachowane konto dwustronne pochodzi z 1288 r.)18. Można
zgodzić się z W.A. Nowakiem, że konto „jest produktem kształtującego się przez
wieki uogólnienia obserwacji regularności w działalności w obszarze władztwa
osób nad zasobami oraz relacji pomiędzy osobami władającymi zasobami. Natura
konta i sposób funkcjonowania zbiorów kont miały – i nadal mają – otoczkę intrygującej tajemniczości”19.
Podwójny zapis jako metoda techniczna był bardzo przydatny nie tylko do
kontroli wprowadzenia danych na konta, ale przede wszystkim do kontroli działalności powiązanych w procesie prowadzenia przedsiębiorstwa osób. Na podstawie salda kont i przeprowadzonych inwentaryzacji sprawdzano bezpieczeństwo
majątku (np. środków pieniężnych, towarów), powierzonego opiece osób materialnie odpowiedzialnych. Dzięki odpowiednim zapisom kontrolowano relację
kasjera i pożyczkobiorcy, kasjera i sprzedawcy itd. Uzyskana w wyniku podwójnego zapisu przewaga w zakresie kontroli i powstanie skutecznego środka sprawdzenia zarówno zapisów na kontach, jak i wszystkich powstających w procesie
gospodarczym stosunków prawno-ekonomicznych, pozwoliła grupie naukowców
(poczynając od F.W. Jezierskiego) uznać pierwszorzędność aspektu kontrolnego
za jeden z powodów powstania podwójnej księgowości. Jednak, zdaniem badaE. Wojciechowski, op. cit.
G.A. Lee, The Oldest European Account Book: A Florentine Bank Ledger of 1211, w: Accounting History. Some British Contributions, red. R.H. Parker, B.S. Yamey, Oxford University
Press, New York 2001, s. 169-182.
18
Tommasso Zerbi, włoski naukowiec, uważał, że podwójna księgowość była wynikiem ewolucji dwustronnej formy prowadzenia kont księgi głównej. T. Zerbi, Le Origini della Partita Doppia; gestioni aziendali e situazioni di mercato nei secoli XIV e XV, Marzorati, Milan 1952.
19
W.A. Nowak, Teoria sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010,
s. 268.
16
17
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czy reprezentujących kierunek metodologiczny, zalety techniczne i kontrolne
podwójnego zapisu mogłyby być tylko epizodem w ewolucji metod rejestracji,
gdyby nie były wynikiem obiektywnego podwójnego charakteru operacji gospodarczych. Stopniowe uświadomienie podwójnego charakteru faktów życia gospodarczego (głównie operacji kasowych i rozrachunkowych) odbywało się poprzez umowne dzielenie ich według wpływu na stan majątku. Podzielono je na
pozytywne (np. sprzedaż na raty pozwoli z należności uzyskać w przyszłości
dochód) i negatywne (powstanie zobowiązań w przyszłości negatywnie wpłynie
na wynik działalności). Przeciwstawny charakter miały także fakty spłaty należności i zobowiązań. Negatywne i pozytywne aspekty prowadzonej działalności
gospodarczej księgowi zaczęli rejestrować na przeciwstawnych stronach kont.
Według tej metody prowadzono liczne księgi rozrachunkowe, które zachowały
się do naszych czasów, a pochodzą z drugiej połowy XIII w. Stopniowo wykorzystywanie kont posiadających dwie strony dla pozytywnych i negatywnych
zapisów20 rozpowszechniło się na księgi kasowe i ewidencję innych składników
rzeczowych majątku21. Porównanie pozytywnych i negatywnych zapisów na kontach doprowadziło do dwukrotnej rejestracji najczęstszych zdarzeń z działalności
gospodarczej (np. spłatę długu przez klienta rejestrowano jako przychód środków
pieniężnych i likwidację należności). W ten sposób zaczął kształtować się podwójny zapis. Przeszkodą na drodze powszechnego wprowadzenia do użytku podwójnego zapisu były jednak fakty z działalności gospodarczej, które początkowo
nie wywoływały skutków podwójnych (np. straty nadzwyczajne). Zdarzenia te
nie miały masowego charakteru i żeby nie zburzyć równowagi kontrolnej przychodów i rozchodów, do rejestracji wprowadzono tzw. konto umowne. Sztuczne
„podstawienie” konta umownego do korespondencji kont pozwoliło na sformułowanie pełnego opisu wszystkich zdarzeń z życia gospodarczego za pomocą zapisu
podwójnego.
Interpretacji metodologicznej konta umownego w XIV w. – jako konta kapitału służącego dla bieżącej rejestracji zmian własnego wkładu właściciela w wyniku zysków i strat podczas działalności gospodarczej – sprzyjało graficzne przedstawienie (przypadkowe czy genialne?) majątku i źródeł jego pochodzenia w formie bilansu22, gdzie po lewej stronie (w aktywach) znalazły się środki pieniężne,
E.A. Hendriksen i M.F. van Breda jako powód powstania stron debetowych i kredytowych
konta zamiast zapisów ze znakiem „plus” (dla zapisów pozytywnych) i „minus” (dla zapisów negatywnych) podają brak pojęcia liczb ujemnych, które rozpowszechniły się tylko w XVII w. E.A. Hendriksen, M.F.van Breda, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002, s. 63.
21
Szerzej na temat interpretacji graficznej kont dla zapisów pozytywnych i negatywnych,
w tym wyników dodatnich i ujemnych: T. Peche, Metody bilansowe w rachunkowości a systemy
informacyjne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1991, s. 63.
22
Ciekawy jest fakt powiązania bilansu i zapisu podwójnego. Historycznie zapis podwójny
powstał przed bilansem i przez dłuższy czas bilans był traktowany jako wynik zapisu podwójnego,
np. francuscy naukowcy E. Lautey (1845-1908) i A. Guilbaut (1819-1895) nazywali bilans „syntezą
20
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towary i należności, a po prawej (w pasywach) – zobowiązania23. Jednak przy
takiej budowie aktywa nie były zrównoważone z pasywami i ta różnica stanowiła
własny wkład właściciela. Traktowanie własnego wkładu właściciela jako zobowiązania wobec właściciela, niemającego odpowiednika na kontach należności
i zobowiązań, doprowadziła do powstania pojęcia kapitału własnego w postaci
pozycji bilansującej aktywa i pasywa w bilansie24. Opisana interpretacja, stosowana przy stworzeniu bilansu kapitału jako zobowiązania wobec właściciela, sprzyjała zrozumieniu zwiększenia kapitału jako zapisu negatywnego, a zmniejszenia
– jako zapisu pozytywnego.
Etapem kończącym formowanie się podwójnej księgowości było jednoczesne
wprowadzenie z kontem kapitału przeznaczonego do odzwierciedlania wartości
stałej wkładu wniesionego przez właściciela na początku procesu gospodarczego
nowego konta „Wynik finansowy” (konta „Zysków i strat”) dla bieżącej rejestracji zwiększenia i zmniejszenia tego wkładu w związku z osiągniętymi wynikami działalności25. Konto „Zysków i strat”, powstałe w drugiej połowie XIV w.
i szeroko stosowane jako element rachunkowości w XV w., ostatecznie potwierdziło zwycięstwo księgowości podwójnej.
Pierwsze, znane dzisiaj, księgi rachunkowe zawierające elementy księgowości podwójnej pochodzą z przełomu XIII i XIV w. Obecnie26 ogólnie uznanym
przykładem księgi prowadzonej zgodnie z zasadami księgowości podwójnej jest
rejestr miejski Messari z Genui z 1340 r.27 Pośród innych pretendentów do miana „pierwszej księgi” często wymienia się księgi z Florencji firmy Rinieri Fini
i Bracia, datowane na lata 1296-1300, oraz księgi spółki Giovanniego Farolfiego28
z lat 1299-1300, lecz w związku z brakiem niektórych elementów księgowości
niezamkniętych kont”. Pod koniec XIX w. szwajcarski naukowiec J.F. Schär (1846-1924) stworzył
podstawy teorii bilansowej i uzasadnił logiczny rozwój zapisu podwójnego z założeń bilansu. Dalszy rozwój teorii bilansowej jest zasługą przedstawicieli szkoły niemieckiej, takich jak: E. Schmalenbach czy F. Schmidt.
23
Do naszych czasów zachował się sporządzony w 1389 r. wyżej opisanym sposobem na podstawie jeszcze prostej ewidencji rozrachunków i danych inwentaryzacyjnych bilans firmy kupieckiej Francesco di Marco z Florencji.
24
Kapitał własny stał się, według M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, „klamrą” bilansującą
wszystkie zbiory danych ewidencji. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa,
Difin, Warszawa 2006, s. 49.
25
Francuski naukowiec P. Garnier podkreślał, że podwójna księgowość wynika z faktu wprowadzenia ewidencji zysków i strat i bazuje, po pierwsze, na ewidencji wyników działalności (aktywa i pasywa), po drugie, na analizie powodów ich powstania (rozchody i przychody).
26
Zawsze istnieje możliwość odnalezienia nowych źródeł i zmiany na stanowisku „pierwszej
księgi”.
27
Możliwe, że księgi tej komuny genueńskiej były prowadzone według zasad podwójnej księgowości już od 1327 r., gdy w ramach reform administracji komuny zostały zmienione zasady ewidencji, ale niestety wcześniejsze księgi uległy spaleniu. Por. E. Łasarowicz, op. cit., s. 67.
28
W księgach tej spółki znajduje się pierwszy przykład rozliczania kosztów w czasie, np. czynszów zapłaconych z góry.
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podwójnej (np. zestawień końcowych) nie mogą one walczyć o pierwszeństwo
w zastosowaniu księgowości podwójnej. Do dziś aktualne jest stwierdzenie R. de
Roovera, że księgowość podwójna narodziła się jednocześnie w kilku miastach
włoskich w okresie 1250-1350. Z kolei J.W. Sokołow zawęża geografię narodzin
do dwóch miast: Florencji (ośrodka bankowości, gdzie znacznie więcej uwagi
poświęcano przedstawieniu wyników finansowych) i Wenecji (ośrodka handlu,
gdzie podwójny zapis był sposobem kontroli przemieszczania się wartości)29.
Można też zredukować okres czasowy wskazany przez R. de Roovera w przypadku Genui, ponieważ pochodząca z niej zachowana księga rachunkowa z 1278 r.
jest wyraźnym przykładem księgowości prostej. Większość ksiąg rachunkowych
XIV-XV w. była prowadzona według zasad księgowości podwójnej (np. księgi
banku św. Jerzego Casa di San Giorgio w Genui w latach 1408-1428, księgi firmy
Donado Soranso Efrati w Wenecji w latach 1410-1431).
Całkowite ukształtowanie się systemu księgowości podwójnej i jej uzasadnienie twórcze jest zasługą szkoły włoskiej, w tym matematyka, franciszkańskiego zakonnika Lukę Pacioliego (1445-1517)30. Oswald Spengler (1880-1936), autor Zmierzchu Zachodu, zaliczył go, wraz z Krzysztofem Kolumbem i Mikołajem
Kopernikiem, do osób, które zrewolucjonizowały świat31.

3. Dalszy rozwój księgowości podwójnej
Rozwój rachunkowości nie zaprzeczał głównym zasadom, które narodziły się
w XIV-XV w. i zachowały się do dziś. W XVI-XVII w. stopniowo regulowano
zasady prowadzenia rejestrów księgowych. Na przykład w XVI w. dokonał się
ostateczny wybór strony lewej konta dla zapisów debetowych (Dt, Wn), a strony
prawej – dla kredytowych (Ct, Ma). W 1581 r. wprowadzono coroczne zamykanie ksiąg i tworzenie rocznego bilansu. Przyjęty we Francji w 1673 r. Ordonans
Я.В. Соколов, В.Я. Соколов, op. cit., s. 47.
L. Pacioli w 1494 r. w Wenecji opublikował traktat Summa de Arithmetyka, Geometrica,
Proportioni et Proportionalita, zawierający rozdział Particularis de Computis et Scriptus, poświęcony księgowości podwójnej. Był to pierwszy wydrukowany „podręcznik” księgowości podwójnej.
Znany jest też rękopis Benedetta Cotrugliego Della mercatura et del Mercante perfetto (O handlu
i kupcu doskonałym) z 1458 r., objaśniający reguły prowadzenia ksiąg za pomocą podwójnego zapisu, lecz w związku z tym, że nie był drukowany (dopiero w 1573 r.), nie mógł mieć znaczącego,
masowego wpływu na rozwój systemu księgowości podwójnej. Podkreśla się też duże zasługi Domenica Manzoniego de Oderze dzięki 7 wydaniom jego dzieła Quaderno doppio (Podwójna księgowość), będącego tłumaczeniem i adaptacją pracy Pacioliego, opublikowanym w latach 1534-1574.
Por. T. Phillips, The Romance of Double-Entry Bookkeeping, Stony Brook, http://www.math.sunysb.
edu/~tony/whatsnew/column/bookkeeping-1001/book1.html [2.11.2011].
31
Podobnie oceniono wkład L. Pacioliego w rozwój rachunkowości na XVII Zjeździe europejskich księgowych w 1994 r. w Wenecji, którego jednym z powodów organizacji było uczczenie
500. rocznicy powstania traktatu.
29
30
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o handlu, zwany także od nazwiska jego twórcy Kodeksem Savary’ego32, w celu
przeciwdziałania malwersacjom urzędowo nakazał obowiązkowe prowadzenie
ksiąg handlowych, wprowadził parafowanie dziennika dla uznania go za oficjalny,
potwierdzony, uzasadniony dowód w sądzie, sporządzanie co 2 lata inwentarza,
a także przechowywanie ksiąg i dokumentów handlowych przez okres 10 lat33.
Jak każde nowatorskie rozwiązanie, księgowość podwójna miała nie tylko
zwolenników wśród teoretyków i praktyków, ale również krytyków i reformatorów. W 1796 r. została opublikowana książka E.T. Johnsa (1766-1838) English
system of bookkeeping, w której autor krytykował podwójny zapis za sztuczny
charakter (np. w sytuacji zatonięcia statku), brak zabezpieczeń w sytuacji, gdy obroty po stronach Dt i Ct będą równe, zgodnie z postulatem Pacioliego, ale w wyniku błędnego (świadomego lub nieświadomego) zapisu na nieodpowiednim koncie sprawozdanie zostanie zafałszowane. W końcu podważał wykorzystanie terminów debet i credit (jako pseudonaukowej „paplaniny”) zamiast praktycznych
„przychodów” i „rozchodów”34. W następnych latach podejmowano kolejne próby udoskonalania księgowości podwójnej, przy czym krytyka zwykle służyła za
podstawę uzasadniania własnych teorii. Rosyjski naukowiec F.W. Jezerski (1836-1916), określając księgowość podwójną jako metodę pozwalającą ukrywać najróżniejsze kłamstwa, proponował wprowadzenie własnego systemu „księgowości
potrójnej” (zwanej też „księgowością rosyjską”)35. Polegała ona na odrzuceniu
klasyfikacji kont na aktywne i pasywne (jak stosuje się w księgowości podwójnej)
i wprowadzeniu potrójnej ewidencji na kontach: „Majątek”, „Kasa” i „Kapitał”,
przy czym po przeprowadzeniu każdej operacji gospodarczej należało określić
wynik. Potrójność księgowości miała wyrażać się także w wykorzystaniu trzech
ksiąg: głównej, dziennika i księgi sprawozdawczej (zamiast bilansu) oraz trzech
zbiorów: przychód, rozchód i saldo. Choć F.W. Jezerski był bardzo zaangażowany
w promowanie swojej metody (np. w 1892 r. powołał w Moskwie Stowarzyszenie
Księgowych, służące upowszechnianiu księgowości potrójnej, i doprowadził do
jej uznania na kongresie księgowych w 1912 r. w Charleroi w Belgii), nie udało
mu się z powodu błędnych i pracochłonnych założeń wprowadzić tej teorii do
praktyki. Z kolei G. Cerboni (1827-1917) zaproponował prowadzenie ewidencji na podstawie czterech grup kont: właściciela, administratora, depozytariuszy
J. Savary (1622-1690) był autorem nie tylko Ordonansu, ale także książki La par fiat negociant (O kupcu doskonałym), w której opisał podstawy ewidencji syntetycznej i analitycznej,
propagował stosowanie kalkulacji w handlu, traktował ewidencje jako podstawę realizacji funkcji
zarządzania, dzięki czemu może być postrzegany jako jeden z ojców rachunkowości zarządczej.
Por. Я.В. Соколов, Очерки по историu..., op. cit., s. 43.
33
S. Skrzywan, op. cit., s. 31.
34
Я.В. Соколов, Очерки по историu..., op. cit., s. 45.
35
Ф.В. Езерский, Обманы, убытки и ошибки, скрывающиеся в верных балансах двойной
– итальянской системы счетоводства и открываемые признаки верности русской тройной
системы, Спб 1876.
32
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(osób materialnie odpowiedzialnych), a także kont dłużników i wierzycieli, co
stwarzało wrażenie księgowości poczwórnej. Księgowość poczwórną próbował
także stworzyć rosyjski naukowiec I.P. Szmelow, który w 1895 r. w Moskwie
opublikował pracę Nowa poczwórna księgowość, gdzie za przedmiot ewidencji
uznawał nie składniki majątku, ale ich dynamikę, przy czym nadrzędny był podział na permutację (zmiany w majątku, niepowodujące zmiany sumy bilansowej)
i modyfikację (zmiany w rozrachunkach, powodujące zmiany sumy bilansowej).
Analizując przedstawione próby reformy księgowości podwójnej, można stwierdzić, że F.W. Jezerski i G. Cerboni zaproponowali tylko kolejną klasyfikację kont,
nie zwracając uwagi na podstawowy element każdego konta i treści każdej operacji, a mianowicie obecność dwóch stanów: przychodu i rozchodu (saldo jest
wynikiem przychodu i rozchodu), co daje możliwość wykorzystania jedynie księgowości podwójnej. W przypadku propozycji I.P. Szmelowa można stwierdzić,
że nie wynalazł on poczwórnej księgowości, ale przedstawił jedynie modyfikację
postulatów Pacioliego36.
Od XIV do połowy XIX w. księgowość podwójna rozpowszechnia się na całym świecie – z Włoch po całej Europie, przez Ocean Atlantycki do Ameryki, aż do
Japonii. Księgowość ta jest o tyle specyficzna, że jej początkiem było praktyczne
zastosowanie, a dopiero później naukowe uzasadnienie. Jako pierwsze pojawiają
się zapisy w rejestrach księgowych, a co najmniej 120 lat (B. Cotrugli) i 150 lat
(L. Pacioli) później powstają pierwsze podręczniki do jej nauki. Zawierały one
praktyczne zasady prowadzenia zapisów w księgach, ale bez objaśnienia, dlaczego
takie zapisy powinny być wykonane (odpowiadały one raczej na pytanie: w jaki
sposób, a nie z jakiego powodu). Pierwsi włoscy naukowcy (XVII-XVIII wiek)
uzasadniali sens księgowości podwójnej w rejestracji zmiany praw i obowiązków osób uczestniczących w procesie gospodarczym (aspekt prawny). Naukowcy
francuscy podkreślali natomiast aspekt ekonomiczny, przede wszystkim dążenie
do osiągnięcia zysku. Ostatecznie księgowość podwójna znalazła swoją interpretację naukową w XIX w., kiedy praktyczne zasady ewidencji księgowej zostały
wzmocnione przez wypracowanie teorii rachunkowości37.
Rozwój rachunkowości w różnych krajach nie wpływa na zmiany podstawowych elementów księgowości podwójnej (zapis podwójny, konta i bilans).
Jednocześnie naukowcy i praktycy w każdym kraju koncentrują uwagę na innych
jej aspektach. Można to prześledzić na przykładzie uznania głównego powodu powstania podwójnego zapisu: dla przedstawicieli szkoły włoskiej takim powodem
były zmiany praw i obowiązków, dla szkoły francuskiej – wymiana wartościami,
dla szkoły niemieckiej podwójny zapis wynikał z bilansu, natomiast szkoła angloЯ.В. Соколов, История развития..., op. cit, s. 166-167.
Za jedną z pierwszych prac naukowych opisujących podstawy nowoczesnej rachunkowości
uznaje się księgę F. Villiego z 1860 r.
36
37
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starożytny
Egipt

Okres poprzedzający
powstanie księgowości podwójnej*

wykorzystanie metody rekapitulacji
i zapisu liniowego (pozycyjnego)
przy rozrachunkach podatkowych,
zasada narastających zapisów
starożytny ewidencja prosta, kameralna i patryRzym
monialna; powstanie powiązanych
rejestrów: Adversarii i Codexów,
wprowadzenie księgi (Brevarium)
dla ewidencji „budżetowej”
Włochy
praktyczne wykorzystanie podwójneXIII-XV w. go zapisu w rejestrach, próby tworze(i inne kraje) nia bilansu; 1340 r. – rejestr miejski
Genui jako przykład pełnej księgowości podwójnej; 1494 r. – pierwszy
podręcznik drukowany L. Pacioliego

starożytna
Grecja

Organizacyjne i prawne aspekty
rozwoju księgowości

Inne wynalazki i odkrycia
sprzyjające
rozwojowi księgowości
papirus

ustawa o sprawozdawczości obowiązkowej (Hiszpania, 1263);
powstanie zawodu audytora
(Anglia, 1324)

wprowadzenie spójnych zasad prawnych reglamentujących stosunki
dłużnik – wierzyciel, rozbudowana
ewidencja państwowa

wprowadzenie cyfr arabskich
(1202); wykorzystanie żagla
trójkątnego (od 1250); rozpowszechnienie dziesiętnego pozycyjnego systemu liczenia;
wynalezienie druku (ok. 1450,
J. Gutenberg), wielkie odkrycia geograficzne

stworzenie pierwszej „policji
podatkowej”

wykorzystanie tabliczek glinianych
jako części składowych kartotek,
próby pierwszych kalkulacji; prawo
Hammurabiego (1790-1752 p.n.e.)
z nakazowym prowadzeniem ewidencji zarówno w państwie, jak
i w gospodarstwach prywatnych
nadanie sprawozdawczości charakte- Abak (500 r. p.n.e.), wykorzyru publicznego
stanie monet (VII w. p.n.e.)

wprowadzenie inwentaryzacji perma- wykorzystanie odrębnych rejestrów
nentnych, pierwsze podziały na zapi- z papirusu, wyodrębnienie osób do
sy chronologiczne i systematyczne
wykonywania funkcji księgowego

Rozwój zasad księgowości

starożytna pojedyncze przykłady ewidencji
Mezopotamia analitycznej i syntetycznej

Kraj

Etapy

Tabela 2. Etapy powstania i rozwoju księgowości (rachunkowości)
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Rozpowszechnienie
i uzasadnienie postulatów księgowości
podwójnej

rozpowszechnienie wiedzy (przez
tłumaczenia traktatu L. Pacioliego)
o zasadach księgowości podwójnej;
księgowość faktorowa (akcent na
rozrachunkach z materialnie odpowiedzialnymi osobami – faktorami)
(I. Gottlieb, 1531); korespondencja
złożona (1550)
różne kraje bilanse próbny i końcowy (J. Andre,
XVII w.
1636); wprowadzenie pojęcia okresu
sprawozdawczego (1657), ewidencja
syntetyczna i analityczna (J. Savari,
1676); klasyfikacja kont (M. de la
Porte, 1685)
różne kraje metoda równowagi bilansowej
XVIII w.
w skali makroekonomicznej
(Quesnay, 1758); opis księgowości
kameralnej (1762) i księgowości
prostej (1774); angielski system
księgowości jako krytyka księgowości podwójnej (1796)
różne kraje początki rachunkowości jako nauki
I poł. XIX w. (F. Villa, szkoła lombardzka, 1840)

różne kraje
XVI w.

powstanie amerykańskiej formy
księgowości (E. Degrange, 1802);
Kodeks Napoleona (od 1808)

reglamentacja prawna zapisów
księgowych – Kodeks Savary’ego
(1673); powstanie francuskiej (1685)
i nowowłoskiej (1688) form księgowości

powstanie teorii statystyki
(1804, 1835); prawa rynków,
czynniki produkcji (J. Say,
1803); szkoła historyczna
w prawoznawstwie (K.F. Savigny, 1814), analiza wartości (D. Ricardo, 1817); parowiec (1803), parowóz (1814),
telegraf (1833-1837)

pierwsze próby wykorzystania metod statystycznych
i socjologicznych; Bogactwo
narodów (A. Smith, 1776)

wynalezienie maszyn liczących (B. Pascal, 1642; G.W.
Leibniz, 1673); wprowadzenie ułamków dziesiętnych
(1685); rozwój nauk ścisłych

pierwsze wydanie ustawy o prawach system heliocentryczny Kowierzycieli (Hiszpania, 1549);
pernika (1543); statystyka
pierwsze stowarzyszenie księgowych opisowa (1562)
(1581)
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Etapy

Kraj

Rozwój zasad księgowości

Organizacyjne i prawne aspekty
rozwoju księgowości

Inne wynalazki i odkrycia
sprzyjające
rozwojowi księgowości
elektryczność, telefon (1876),
różne kraje rachunkowość jako nauka ekonomicz powstanie nowoczesnego audytu
(1854), Instytut Biegłych Księgoaparat kasowy (1879), licząca
II poł. XIX w. na (S.G. Courcelle-Seneuil, szkoła
francuska, 1860); inwentarz perma- wych Anglii i Szkocji (1880); ustawa maszyna perforacyjna (1888),
o spółkach akcyjnych w Wielkiej
arytmometr (1890), radio
nentny (zasada oceny stałej wyniku
(1895)
finansowego) (A. Guilbault, E. Leau- Brytanii (1844)
tey, 1860); podział księgowości wg
branż (w handlu i produkcji) (1865);
synteza księgowości kameralnej i patrymonialnej – księgowość konstantna (F. Hügli, 1870); logismografia
(G. Ceboni , szkoła toskańska, 1873);
powstanie nauki o bilansie, w tym
analiza ekonomiczna i analiza prawna (ok. 1870); potrójna księgowość
(rosyjska) (F.W. Jezerski, 1876),
wprowadzenie „storno” (1889), rachunkowość jako nauka o kontroli
(F. Besta, szkoła wenecka, 1893)
masowe wykorzystanie saDalszy rozwój zasad różne kraje bilans skonsolidowany (1902); pod- I międzynarodowy zjazd księgomolotów, ciężarówek, roborachunkowości,
I poł. XX w. stawy rachunku kosztów standardo- wych (1904); zintegrowana forma
wych (H. Emerson, C. Harrison,
księgowości (1914); wprowadzenie
tów przemysłowych;
w tym rachunku
obowiązkowej sprawozdawczoelektroniczna maszyna
1911); teoria pełnej kalkulacji
kosztów i rachunkolicząca (1944)
wości zarządczej
(А. Calmes, 1912); bilans dynamicz- ści o zyskach i stratach w Anglii
ny (E. Schmalenbach, 1919); bilans (1929); powstanie Komisji Papierów
organiczny (F. Schmidt, 1922),
Wartościowych (USA, 1934)

cd. tabeli 2
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IV Dyrektywa UE (1978); giełda
w Londynie zaleca do wykorzystania
MSSF (1984); ustawa o rachunkowości 1994 r.; UE zaleca stosowanie
MSSF (1995)

kalkulator półprzewodnikowy, pierwszy PC w sprzedaży
(1975), telefon komórkowy,
pierwszy IBM PC (1981),
laptop (1986), przeglądarka
internetowa (1989), poczta
elektroniczna, wideofon
(1991)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Brzezin, Ważniejsze wydarzenia w historii rachunkowości jako bilans otwarcia następnego tysiąclecia, „Zeszyty
Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 46, SKwP, Warszawa 1998; И.A. Смирновa, Oсновные вехи развития бухгалтерского учета, Элитариум: Центр дистанционного
образования, 2004, www.elitarium.ru [2.11.2011]; Я.В. Соколов, В.Я. Соколов, op. cit., s. 249-268.

* Można spotkać też następującą nazwę etapów powstania i rozwoju rachunkowości: naturalistyczny (4000 p.n.e. – 500 p.n.e.), wartościowy (500 p.n.e. – 1300 n.e.), digraficzny (1300-1850), teoretyczno-praktyczny (1850-1900), naukowy (1900-1950), nowoczesny (od 1950). Я.В. Соколов, В.Я. Соколов, op. cit., s. 7-11. Obszerna analiza
istniejących teorii, dotyczących periodyzacji rozwoju rachunkowości, jest przedstawiona przez J.W. Sokołowa (Я.В. Соколов , Очерки по истории..., op. cit., s. 10-26).

rachunek kosztów standardowych
(C. Harrison, 1931); rachunek
kosztów zmiennych (J.M. Clark,
1933); FIFO, LIFO (1938); zasady sprawozdawczości finansowej
Amerykańskiego Stowarzyszenia
Rachunkowości (1936)
różne kraje, rachunek odpowiedzialności (J. HigGlobalizacja i harmonizacja rachunko- II poł. XX w. gins, 1952); Rada ds. Zasad Rachunkowości (USA, 1959); modelowanie
wości, dalszy rozwój
(Sorter, T. Peche, lata 70.); utworzerachunkowości zanie Komitetu standardów rachunkorządczej
wości w Wielkiej Brytanii (1970);
powołanie Komitetu MSR (IASC,
1973), powstanie w jego ramach
grupy po MSSF (1981), rachunek
ABC (R. Cooper, R. Kaplan, 1987),
rachunek kosztów procesów (P. Horvath, N. Mayer), koncepcja kompleksowego zarządzania kosztami
(TCM, 1990)
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amerykańska uznała tę kwestię za nieistotną. Pozostawiając podstawowe elementy księgowości podwójnej bez zmian, przedstawiciele różnych szkół modyfikują
rejestry księgowe i kolejność zapisów w nich, w efekcie czego powstają niemiecka, francuska, angielska i amerykańska formy (systemy) księgowości.
Rozwój księgowości podwójnej odbywa się nie tylko w formie ekspansji
światowej, ale również w przekroju branżowym. Rachunkowość podwójna, zaczynając od handlu i banków, stopniowo rozpowszechnia się przez przemysł do
rolnictwa. Nie jest to proces prosty, zwłaszcza w rolnictwie, gdzie zasady księgowości podwójnej napotkały silny opór ze strony przedstawicieli księgowości
prostej (np. w Rosji38). W 1876 r. podjęto pierwsze próby wykorzystania metod
podwójnej księgowości w rachunkowości budżetowej. Rozwój stosunków kapitalistycznych w XIX w. przyniósł wzrost roli rachunkowości. Rachunkowość stopniowo dostosowuje się do rosnących wymogów zarządzania przedsiębiorstwem
przemysłowym, powstają konta kosztów, rozwijają się procedury rozliczeniowo-kalkulacyjne (w ramach rachunku kosztów). Różnice zapotrzebowania i zaopatrzenia w informację zewnętrznych i wewnętrznych użytkowników (w tym kadry
kierowniczej) skutkują podziałem na rachunkowość finansową i rachunkowość
zarządczą. Przy czym oczywiste jest bezpośrednie powiązanie rachunkowości
finansowej i rachunku kosztów z księgowością podwójną, a rachunkowość zarządcza czerpie pośrednio z założeń księgowości podwójnej (np. ośrodki odpowiedzialności jako wyraz rozwoju koncepcji prawnych i personalistycznych księgowości podwójnej)39.
Tabela 2 przedstawia zasadnicze etapy rozwoju księgowości na tle innych wynalazków i odkryć sprzyjających jej rozwojowi. Jest to ogólny zarys na podstawie
analizy istniejących chronologii rozwoju księgowości.
XX-wieczny rozwój cybernetyki i informatyki ostatecznie potwierdził rolę
podwójnego zapisu jako metodologii. Podwójny zapis wyprzedził bowiem znacznie nowoczesne wyobrażenia i teoretyczne podstawy cybernetyki i informatyki
poprzez wprowadzenie usystematyzowanego charakteru odzwierciedlenia informacji gospodarczych w rachunkowości.

Podsumowanie
Powstała kilka wieków temu księgowość podwójna nie tylko nie utraciła swojego znaczenia, ale całym swoim rozwojem potwierdziła słuszność stwierdzenia
Wolfganga Goethego, zawartego w dziele Wilhelm Meister (1824), który nazwał
Я.В. Соколов, Очерки по историu..., op. cit., s. 138-151.
Ciekawe jest to, że na początku rozwoju metod rachunkowości zarządczej była krytyka
rachunkowości finansowej, a wprowadzenie proponowanego rachunku kosztów standardowych
C. Harrison nieskromnie nazywał „drugim (po księgowości podwójnej) od czasów faraonów udoskonaleniem metod rachunkowości” (cyt. za: ibidem, s. 201).
38
39
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ją „jednym z najwspanialszych wynalazków intelektu ludzkiego”. Wynalazek ten
był wynikiem pracy zbiorowej i wysiłków różnych narodów (Rzymianie – prawo,
Fenicjanie – pieniądz, Arabowie – cyfry) oraz pokoleń (poczynając od mieszkańców starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Grecji i Rzymu, poprzez praktyków i naukowców okresu włoskiego renesansu, do dzisiejszych pokoleń). Na podstawie
znanych obecnie, zachowanych źródeł historycznych trudno jednoznacznie określić autora, datę i miejsce powstania księgowości podwójnej. Najbardziej prawdopodobny jest jednoczesny rozwój podwójnej księgowości w kilku miastach
Włoch w nieco zawężonym w porównaniu z wyznaczonym przez R. de Roovera
przedziale lat 1280-1340. Twórcy księgowości podwójnej nie da się ustalić, po
pierwsze dlatego, że powstała ona pierwotnie jako prosty sposób oraz środek kontroli i racjonalizacji zapisów. Dopiero później doczekała się naukowego uzasadnienia. Po drugie, jak każdy bezsporny sukces, ma ona wielu ojców. Przytoczone
teorie naukowe uzasadniające powstanie podwójnego zapisu (kierunki metodologiczny, technologiczny, kontrolny) mają racjonalne przesłanki, ale kładą nacisk
na oddzielne powody jego powstania, podczas gdy księgowość podwójna jest
kompleksową odpowiedzią na wyzwania świata, wspomaganą okolicznościami
poprzedzającymi lub warunkującymi (nazwanymi przez A.C. Littletona „antecedensami”40). W pewnym momencie zmiany ilościowe zakumulowały się i spowodowały powstanie nowej jakości rejestracji operacji i obróbki informacji. W historii księgowości podwójnej istnieje jednak kilka paradoksów, np. pierwsza była
praktyka, a potem uzasadnienie naukowe, na początku bilans był traktowany jako
wynik zapisu podwójnego, a nie odwrotnie. Wydaje się, że nie wszystkie możliwości księgowości podwójnej zostały odkryte i może nas ona jeszcze zaskoczyć.
Warto więc zgodzić się z opinią J.W. Sokołowa, który określił „ideę księgowości
podwójnej jako środek poznania, obdarzony siłą twórczą, zdolną do stworzenia
warunków dla zarządzania procesami gospodarczymi i jednocześnie, zdolną do
samodoskonalenia”41.
Księgowość podwójna, zrodzona została, według W. Sombarta, z tego samego
ducha, co systemy Galileusza i Newtona, fizyka i chemia, uporządkowała fakty
i stworzyła na ich podstawie system zamknięty, który oparł się krytyce i znajduje
się dziś na takim etapie rozwoju, że wcześniejsze osiągnięcia są podstawą nowych
pomysłów.
40
A.C. Littleton wśród czynników poprzedzających powstanie księgowości podwójnej wymieniał: własność prywatną, kapitał, handel, kredyt (nazywał je umownie „materiałem”, tj. czymś, co
trzeba przetworzyć), pismo, pieniądze, arytmetykę (tj. „język” – środek ekspresji materiału). Por.
A.C. Littleton, Accounting Evolution to 1900, Russell & Russell, New York 1966, s. 12-13; I. Herbert, W. Murphy, R. Wilson, Dokąd zmierza rachunkowość, http://cfo.cxo.pl/artykuly/47006/Dokad.
zmierza.rachunkowosc.html [2.11.2011].
41
Я.В. Соколов, Очерки по историu..., op. cit., s. 43.
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Wiarygodność, przydatność i wierne odzierciedlenie
a użyteczność informacji sprawozdawczej

Streszczenie. Tworzone w ramach rachunkowości sprawozdania finansowe są sporządzane według określonych zasad, z zachowaniem wyznaczonych cech jakościowych. Artykuł ukazuje, jak tendencje we współczesnej rachunkowości wpływają na zapewnienie wiarygodności informacji sprawozdawczej, czego wyrazem są nowe cechy jakościowe. Zmieniające się warunki gospodarowania,
a także zmiana z retrospektywnego na prospektywne ujęcie rachunkowości wpływają na wartość atrybutów tworzących informację użyteczną w systemie informacyjnym rachunkowości.
Słowa kluczowe: rzetelny obraz, wiarygodność informacji sprawozdawczej, cechy jakościowe, zasady rachunkowości

Wstęp
Rachunkowość jest podstawowym systemem informacyjnym każdej organizacji gospodarczej, wobec którego formułowane są ciągle nowe wymagania co
do jakości informacji, dotyczące m.in.:
– identyfikacji istotnych czynników wpływających na rezultaty działalności organizacji, na wzrost jej wartości,
– identyfikacji mierników finansowych i niefinansowych dla oceny realizacji założonych strategii i celów organizacji, wynikających z jej wizji czy misji,
– wypracowania sposobów identyfikacji, pomiaru i wyceny niematerialnych
aktywów, tzw. aktywów wiedzy (np. kapitału intelektualnego),
– tworzenia bardziej użytecznych form sprawozdawczości finansowej1.
M. Gmytrasiewicz, Teoria rachunkowości a MSSF, w: Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro,
SKwP, Warszawa 2007, s. 88.
1

90

Dominika Markiewicz-Rudnicka

Jak słusznie zauważa R. Ignatowski, od lat obserwuje się trwałe tendencje
we współczesnej rachunkowości, związane z jej harmonizacją w wymiarze globalnym, w zakresie regulacji i praktyki rachunkowości2. Rozwój rachunkowości
jako nauki i praktyki gospodarczej jest więc kształtowany m.in. przez: wymagania
rynków kapitałowych i procesy globalizacji, co determinuje dalszą jej standaryzację
i harmonizację. Standardy rachunkowości regulują sposób prezentowania informacji w postaci sprawozdań finansowych. Są one sporządzane według określonych zasad, z zachowaniem wyznaczonych cech jakościowych3.
Artykuł ukazuje, jak tendencje we współczesnej rachunkowości wpływają na
zapewnienie wiarygodności informacji sprawozdawczej, czego wyrazem są nowe
cechy jakościowe.

1. Cechy jakościowe według „Ram konceptualnych
sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych”
Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości, prowadzące do jej harmonizacji na płaszczyźnie regulacji i praktyki, stawiają przed tą dziedziną nowe
wymagania, związane z jakością informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, co determinuje stosowanie standardów rachunkowości (krajowych, międzynarodowych, branżowych, zakładowych) odpowiadających specyfice prowadzonej przez podmiot działalności4. Odpowiedzią na te wyzwania są cechy jakościowe zaprezentowane w „Ramach konceptualnych sporządzania i prezentacji
sprawozdań finansowych”. Zgodnie z założeniami uwzględnianie wszystkich
cech jakościowych przy przygotowywaniu informacji sprawozdawczej ma na
celu stworzenie prawdziwego i rzetelnego obrazu jednostki, w pełni oddającego
sytuację finansową i dokonania podmiotu.
Do podstawowych cech jakościowych można zaliczać zrozumiałość, co oznacza, że aby informacja sprawozdawcza była użyteczna, musi być przejrzysta, czytelna i zrozumiała, ale zrozumiała dla użytkowników posiadających odpowiedni
zasób wiedzy ekonomicznej oraz chęć studiowania sprawozdania finansowego
z należytą starannością5.
Informacja prezentowana w sprawozdaniu finansowym powinna być także
przydatna, czyli istotna, posiadająca wartość prognostyczną. Taka informacja
ułatwia ocenę przyszłych zdarzeń lub weryfikację ocen uprzednio dokonanych
2
R. Ignatowski, Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu,
w: Rachunkowość wczoraj..., s. 520.
3
Ibidem.
4
Ibidem, s. 519.
5
E. Walińska, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 57.
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na podstawie sprawozdań finansowych6. Wiele kontrowersji wśród teoretyków
i praktyków rachunkowości budzi pojęcie istotności informacji sprawozdawczej.
Zgodnie z „Ramami konceptualnymi” „informację uważa się za istotną, jeśli
jej pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność
informacji zależy od kwoty pozycji lub błędu – ocenianego w danych okolicznościach – w wypadku pominięcia lub zniekształcenia tej pozycji. Istotność stanowi
zatem próg bądź granicę, a nie zasadniczą cechę, jaką muszą posiadać dane informacje, aby były użyteczne”.
W rewizji finansowej istotność określana jest zwyczajowo w procencie przychodów, wyniku finansowego czy sumy bilansowej, co prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Zwyczajowe progi istotności
Podstawa ustalenia
progu istotności
Wynik finansowy brutto
Przychody
Suma bilansowa

Normy stosowane
w USA (%)
5-10
1
1

Normy stosowane
w Wielkiej Brytanii (%)
10
0,5-1
1-2

Źródło: W. Gos, Kierunki oceny wewnętrznej zgodności sprawozdania finansowego, Polska Akademia
Rachunkowości, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=573 [15.11.2012].

Przy ustalaniu kryteriów istotności duże znaczenie ma wielkość jednostki. Na
przykład błąd w wysokości 10 000 zł ma inne znaczenie w małej jednostce niż
w dużej spółce giełdowej. Należy zgodzić się z opinią W. Gosa, że błędy można
uznać za istotne, jeżeli nie akceptuje się nieprawidłowości, gdyż mogłyby spowodować niewłaściwe wnioski, a w konsekwencji błędne decyzje. Ponadto błędy nie
są istotne, jeśli nie zniekształcają sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku
finansowego jednostki, a usunięcie ich (choć ważne z perspektywy prawa bilansowego lub podatkowego) nie zmieni wyciąganych wniosków na podstawie analizy
sprawozdania finansowego7.
Istotność znalazła również swoje odzwierciedlenie w polskim prawie bilansowym, z tym że ustawa o rachunkowości nie mówi, że istotność jest cechą jakościową, lecz zasadą rachunkowości (art. 4 ust. 4 i art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Wiąże się z nią ustalenie, że przy stosowaniu zasad rachunkowości mogą
być przez jednostkę przyjęte uproszczenia, jeśli nie ma to istotnego ujemnego
wpływu na realizację podstawowego celu, tj. zachowania prawdziwego i wiernego obrazu. Należy jednak podkreślić, że ewidencja księgowa powinna zapewniać
wyodrębnienie tych wszystkich operacji gospodarczych, które w istotny sposób
wpływają na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy.
Ibidem, s. 57.
W. Gos, Kierunki oceny wewnętrznej zgodności sprawozdania finansowego, Polska Akademia Rachunkowości, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=573 [15.11.2012].
6
7

92

Dominika Markiewicz-Rudnicka

Kolejną cechą, która budzi wiele kontrowersji, jest wiarygodność. „W historycznym rozwoju rachunkowości obserwuje się nieustanną walkę w obronie wiarygodności, wobec coraz mocniej stawianych, a wynikających z rozwijających
się szybko stosunków gospodarczych, postulatów uproszczeń”8. A. Kaczmarczyk
uważa, że wiarygodność to „zasługiwanie na zaufanie, pewność, rzetelność [...]
prawdziwość, autentyczność i pewność”9.
Jak podkreślają E.A. Hendriksen i M.F. van Breda10, wiarygodność jest nadrzędną cechą informacji nastawionych na proces decyzyjny i gwarantuje, że procesy te w rozsądnych granicach są wolne od błędów i stronniczości oraz wiernie
przedstawiają to, co zamierzano przedstawić. Ponadto wiarygodność to funkcja
wierności przedstawianych zjawisk, sprawdzalności i neutralności.
By informacja była wiarygodna, musi wiernie odzwierciedlać rzeczywistość
gospodarczą. Jednak zmieniające się warunki gospodarowania wpływają na trudności w identyfikowaniu zdarzeń gospodarczych oraz w opracowaniu i zastosowaniu odpowiednich zasad wyceny i prezentacji, co może stwarzać ryzyko, iż informacje sprawozdawcze nie będą wystarczająco wiernie odzwierciedlać opisywanej rzeczywistości11. Natomiast „wyniki pomiaru są sprawdzalne, jeśli mogą
być potwierdzone przez intersubiektywny konsensus wykwalifikowanych ekspertów [...], sprawdzalność jest tym atrybutem informacji, który pozwala wykwalifikowanym osobom, działającym niezależnie, na podstawie tych samych dowodów, otrzymać zasadniczo zbliżone wyniki pomiaru bądź podobne wnioski”12.
Neutralność zaś można interpretować jako wolność od stronniczości.
Aby uznać informację za wiarygodną, musi ona spełniać warunki wyznaczone
przez „Ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych”,
zaprezentowane w tabeli 2.
Ostatnią, bardzo ważną cechą sprawozdań finansowych jest ich porównywalność. Użytkownicy sprawozdań finansowych dokonują porównań informacji
przedstawionych w sprawozdaniach finansowych danej jednostki gospodarczej,
sporządzonych za kolejne okresy sprawozdawcze, w celu wyznaczenia tendencji
kształtowania się jego wyniku finansowego oraz innych wielkości ekonomicznych. Dla zapewnienia porównywalności w czasie jednostka gospodarcza powin8
B. Micherda, Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej
dla menadżera, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry
menadżerskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 466.
9
A. Kaczmarczyk, Rzetelność i wiarygodność informacji sprawozdawczej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 245.
10
E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002, s. 155.
11
A. Kaczmarczyk, Jakość informacji sprawozdawczej a projekt Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości, Prace Naukowe AE nr 1199, Wrocław 2008, s. 30-31.
12
E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, op. cit., s. 157.
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Tabela 2. Wiarygodność jako cecha jakościowa
Wiarygodność
Wierność prezentacji
Treść ważniejsza
od formy
Neutralność
Ostrożność
Kompletność

dążenie do jak najwyższej dokładności prezentowanych informacji, wierne odwzorowanie rzeczywistości gospodarczej
dla zapewnienia wiarygodności należy prezentować informacje sprawozdawcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną, a nie tylko z formą prawną
informacja sprawozdawcza nie może być stronnicza – powinna być obiektywna
przygotowujący sprawozdanie finansowe powinni się wykazać rozwagą
przy dokonywaniu ocen oraz szacunków, aby nie zawyżać wartości aktywów i przychodów ani nie zaniżać wartości zobowiązań i kosztów
informacja kompletna to informacja zawierająca wszystkie istotne szczegóły dotyczące danego zdarzenia gospodarczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Walińska, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007,
s. 57-58.

na kierować się zasadą ciągłości w ustalaniu i przedstawianiu wyników finansowych podobnych transakcji oraz innych zdarzeń. Wyróżnia się dwa rodzaje ciągłości: formalną i merytoryczną. Ciągłość formalna polega na takiej samej z roku
na rok strukturze sprawozdania finansowego oraz formie prezentacji informacji
w nim zawartych, natomiast ciągłość merytoryczna – na stosowaniu z roku na
rok jednakowych metod wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i przepływów pieniężnych. Dla zapewnienia porównywalności sprawozdań
finansowych sporządzonych za kolejne okresy sprawozdawcze konieczne jest
informowanie ich użytkowników o dokonanych zmianach formalnych i merytorycznych oraz o skutkach tych zmian. Aby ułatwić użytkownikowi porównywanie
informacji sprawozdawczych w czasie, należy w sprawozdaniach przedstawić odpowiednie informacje dotyczące okresów poprzedzających13.
Spełnienie podstawowych założeń oraz cech jakościowych sprawozdań finansowych ma więc na celu przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki gospodarczej.

2. Wiarygodność a praktyka gospodarcza
W praktyce gospodarczej wiele wątpliwości budzi zachowanie cechy wiarygodności w przypadku, gdy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
dopuszczają prezentację w sprawozdaniu finansowym wartości szacunkowych.
13
D. Krzywda, Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej,
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni” 2003, nr 1, s. 39.
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Pojęcie „wartości szacunkowe” nie zostało bezpośrednio zdefiniowane w standardach rachunkowości, natomiast MSR 8 podaje, że zmiany wartości szacunkowych stanowią korektę wartości bilansowej składnika aktywów lub zobowiązań
bądź okresowego zużycia składnika aktywów, będącego wynikiem bieżącej oceny oraz oczekiwanych pożytków i obowiązków wynikających z tych aktywów lub
zobowiązań. Zmiany wartości szacunkowych są skutkiem nowych informacji lub
zdarzeń. Należy zgodzić się z opinią W. Gosa, że dokonywanie szacunków może
rodzić wątpliwości dotyczące wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, ale wycena aktywów i zobowiązań według kosztu historycznego nie zawsze jest wiarygodna14.
Celem stosowania szacunków jest próba ustalenia wartości kapitału własnego, jednak jego poziom, będący pochodną stosowania parametrów wartości bazujących na szacunkach, nie musi być równy wartości organizacji gospodarczej.
Wynika to z faktu, że porównywanie wartości księgowej (sumy indywidualnych
wycen składników majątku) z wartością rynkową (wyceną całości organizacji gospodarczej lub zorganizowanej jej części) jest błędem merytorycznym. Wycena
organizacji gospodarczej oznacza, że wycenie podlega wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka organizacyjna dysponująca majątkiem rzeczowym oraz pojedynczymi składnikami o charakterze niematerialnym.
Zdaniem W. Gosa wycena pojedynczych składników aktywów i pasywów według
wartości godziwej, przy uwzględnieniu trwałej utraty wartości, może zbliżać wartość księgową tych składników bilansu do wartości rynkowej. Jednak czy również zbliża wartość księgową całej organizacji gospodarczej lub zorganizowanej
je części do wartości rynkowej? Należy zwrócić uwagę na efekt synergii, który
powoduje, że składniki aktywów działających razem mają wyższą wartość niż
suma ich poszczególnych wartości funkcjonujących oddzielnie15.
Trzeba podkreślić, że informacje, wartości prezentowane w sprawozdaniu finansowym mają różny stopień wiarygodności. Wynika to z tego, że niektóre pozycje są mierzone z obiektywnością bliską jedności, inne zaś odznaczają się mniejszą wiarygodnością, która wynika z zastosowanych niepewnych założeń przy ich
pomiarze bądź opinii zarządu co do przyszłości. Dlatego zgodnie z założeniami
MSSF należy ujawnić informacje o:
– subiektywnych ocenach, których dokonało kierownictwo, wprowadzając
politykę (zasady) rachunkowości,
– przyjętych przez kierownictwo najważniejszych założeniach dotyczących
przyszłości oraz innych kluczowych przyczynach niepewności szacunków warto-

W. Gos, Szacunek jako parametr wartości aktywów i pasywów, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Kraków 2008, s. 113.
15
Ibidem, s. 118-119.
14
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ści na dzień bilansowy, które mogą spowodować istotne korekty wartości bilansowych w trakcie kolejnego roku obrotowego16.
Prawidłowe czytanie, interpretowanie i zrozumienie sprawozdania finansowego nie jest możliwe bez znajomości przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości, dlatego w informacji dodatkowej istotne są ujawnienia dotyczące zasad
wyceny zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego oraz wskazanie dokonanego wyboru w ramach alternatyw zgodnych z MSSF. Szczególnie
ważną kategorią ujawnień są informacje o subiektywnych ocenach, które zostały
dokonane przez kierownictwo jednostki przy wprowadzeniu zasad rachunkowości zgodnych z MSSF. Informacje te powinny dotyczyć m.in.:
– subiektywnych ocen dotyczących zakwalifikowania nieruchomości do
nieruchomości inwestycyjnej, których dokonuje zarząd, ujawniając w sprawozdaniu finansowym kryteria kwalifikacji do kategorii nieruchomości inwestycyjnych,
– subiektywnych opinii zarządu dotyczących konsolidacji podmiotów zależnych oraz wywierania znacznego wpływu na podmioty stowarzyszone; wyjaśnień powodów, dla których mimo posiadania więcej niż połowy głosów lub potencjalnych praw głosu jednostka zależna została wyłączona z konsolidacji,
– zmiany zasady polityki rachunkowości – argumenty przemawiające za
dobrowolnym zastosowaniem nowej zasady rachunkowości, wskazujące, że przyczyni się ona do przekazywania bardziej przydatnych i wiarygodnych informacji,
– wyjaśnień, dlaczego okres użytkowania składnika wartości niematerialnych i prawnych został oszacowany jako nieokreślony,
– wyjaśnień, dlaczego odrzucono założenie o znaczącym wpływie na jednostkę przez inwestora w sytuacji, gdy posiada on 20% bądź więcej głosów lub
potencjalnych praw głosów w danej jednostce,
– przyczyn niewykorzystania opublikowanej ceny instrumentów kapitałowych do ustalenia kosztu połączenia17.
Ponadto według MSSF organizacje gospodarcze mają obowiązek ujawniać
informacje dotyczące przyczyn niepewności szacunków wartości, gdyż są one
źródłem znaczącego ryzyka korekt wartości bilansowych w trakcie kolejnego
roku obrotowego. Sytuacja ta wynika z coraz szerszego zastosowania wyceny
w wartości godziwej. Brak aktualnych cen rynkowych powoduje, że wycenę przeprowadza się na bazie różnych modeli, w których poziom stosowanych parametrów może być przedmiotem subiektywnej opinii zarządu. Ujawnienia te powinny
dotyczyć przede wszystkim:
– głównych założeń dotyczących przyszłych zdarzeń mających wpływ na wykazane w bilansie rezerwy, świadczące o istotnych czynnikach niepewności kwot
i terminu wystąpienia przyszłych wypływów korzyści ekonomicznych,
16
17

Ibidem, s. 175.
Ibidem, s. 176-177.
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– przyjętych metod oraz istotnych założeń przy szacowaniu wartości godziwych rzeczowych aktywów trwałych wycenianych w wartościach przeszacowanych,
– metod i istotnych założeń przyjętych przy ustalaniu wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej (czy wykorzystano informacje pochodzące z rynku,
czy oparto się na innych czynnikach, które również należy ujawnić),
– przyjętych przez jednostkę założeń w odniesieniu do oczekiwanych terminów przeszacowania lub wykupu instrumentów finansowych narażonych na ryzyko stopy procentowej,
– metod i istotnych założeń ustalania wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych przyjętych dla każdej znaczącej klasy aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych,
– założeń przyjętych w celu ustalenia wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, na którego wartość znacząco wpływa wartość
firmy lub inna wartość niematerialna o nieokreślonym czasie użytkowania, przypisana do tego ośrodka,
– metod i znaczących założeń stosowanych w celu oszacowania wartości godziwej wartości niematerialnych i prawnych wykazywanych w wartościach przeszacowanych18.
Subiektywizm w tworzeniu informacji sprawozdawczej wpływa więc na zachwianie cechy jakościowej informacji, jaką jest wiarygodność. Rozpatrując potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych, konieczne jest opisanie niepewności w sprawozdaniu finansowym.

3. Cechy jakościowe
w projekcie ulepszonych założeń koncepcyjnych
Zmieniające się warunki gospodarowania, globalizacja, w tym również rynków finansowych, implikuje podejmowanie działań międzynarodowych zmierzających do doskonalenia procesu tworzenia i prezentacji informacji sprawozdawczej. Celem uregulowań jest zabezpieczenie interesów zróżnicowanej grupy
użytkowników informacji finansowej oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Założenia te mają wyraz w określeniu cech jakościowych, jakim powinny odpowiadać informacje sprawozdawcze, a przestrzeganie tych cech winno zapewnić użytkownikom informacje, które będą zaspokajały ich oczekiwania. Według
M. Gmytrasiewicza wzrost znaczenia standardów rachunkowości, np. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wynika z tego, że rola rachunkowości „zależy od jej elastyczności w zakresie asymilacji
18

Ibidem, s. 178-179.
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norm i rozwiązań globalnych, gdyż podstawową funkcją rachunkowości jest dostarczanie inwestorom i innym grupom użytkowników informacji potrzebnych
do określania kwot, terminowości i stopnia niepewności wystąpienia przyszłych
przepływów pieniężnych [...]; są one przydatne do oszacowania rynkowej wartości zobowiązań finansowych, kapitału i innych instrumentów wyemitowanych
przez przedsiębiorstwo”19 (stanowisko FASB). Oznacza to zatem zmiany w tradycyjnej rachunkowości retrospektywnej, opartej na koszcie historycznym, która
przekształca się w rachunkowość prospektywną, związaną ze stosowaniem wartości godziwej, modyfikację zasad ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych itp.20
Jak wspomniano, rachunkowość prospektywna dopuszczająca wartości szacunkowe oraz subiektywizm utrudniają zapewnienie wiarygodności informacji
sprawozdawczej. Problem ten został także zauważony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Radę ds. Standardów Sprawozdawczości Finansowej (FASB), czego wyrazem jest przygotowywany projekt nowych,
spójnych, ulepszonych założeń koncepcyjnych. W projekcie tym do fundamentalnych cech jakościowych użytecznych informacji sprawozdawczych zaliczono
przydatność i wierne odzwierciedlenie. Cechy te w obowiązujących „Ramach
konceptualnych” służą zapewnieniu wiarygodności informacji, natomiast w proponowanym projekcie nazwano je cechami fundamentalnymi, rezygnując z określenia wiarygodności informacji.
Rozdział III zmienionych „Ram konceptualnych” zakłada, że jeżeli informacja finansowa ma być użyteczna, musi być przydatna i wiernie przedstawiać to, co
jest jej przedmiotem. Natomiast informacja przydatna to taka, której przekazanie
znacząco wpływa na decyzje podejmowane przez użytkowników, wykorzystujących informacje do przygotowywania prognoz, potwierdzania zmiany danych
stosowanych do uprzednio opracowywanych prognoz lub w obu tych formach.
Wierne przedstawienie przejawia się w kompletności, obiektywizmie i wolności
od błędów w możliwym do osiągnięcia zakresie.
Podkreślono też, że użyteczność fundamentalnych cech jakościowych zwiększa się, gdy informacja jest porównywalna, możliwa do zweryfikowania, podana we właściwym czasie i zrozumiała. Decyzja dotycząca uwzględnienia informacji w sprawozdaniu finansowym powinna opierać się na kryterium istotności
oraz stosunku kosztów do korzyści, co oznacza, że koszt ujawnienia pewnych informacji finansowych może być uzasadniony rozmiarem korzyści wynikających
z ich ujawnienia.
19
M. Gmytrasiewicz, Teoria rachunkowości a MSSF, w: Rachunkowość wczoraj..., s. 111;
M.F. van Breda, E.A. Hendriksen, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002, s. 313.
20
M. Gmytrasiewicz, op. cit., s. 112; E. Walińska, Sprawozdawczość finansowa XXI wieku –
bez granic, w: Rachunkowość wczoraj..., s. 337.
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Podsumowanie
Informacje płynące ze sprawozdania finansowego sporządzonego z uwzględnieniem wszystkich opisanych cech jakościowych oddają prawdziwy i rzetelny
obraz sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Założenia te dotyczą informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych ogólnego przeznaczenia, stanowiących podstawę oceny jednostki przez użytkowników (kapitałodawców), którzy traktują sprawozdanie jako podstawowe źródło informacji.
Informacja użyteczna powinna posiadać określone cechy, atrybuty, które ją
wartościują i pozwalają ocenić jej przydatność w opisie ekonomicznym. Informacja jest użyteczna w danym systemie informacyjnym, jeśli znajduje zastosowanie w rozwiązaniu danego problemu i stanowi istotny warunek rozwiązania tego
problemu21. Jak wykazano w artykule, zmieniające się warunki gospodarowania,
zmiana rachunkowości z ujęcia retrospektywnego na prospektywne wpływają na
wartość atrybutów tworzących informację użyteczną w systemie informacyjnym
rachunkowości.
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Wykorzystanie rachunku kosztów działań
sterowanego czasem (TDABC)
do wyznaczania kosztów procesów informacyjnych

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań sterowanego czasem (ang. Time Driven Activity Based Costing – TDABC) jako skutecznego narzędzia do oceny efektywności działań i procesów informacyjnych. Pomiar kosztów
informacji i działań informacyjnych jest utrudniony z wielu przyczyn. Powoduje to, że w ekonomice informacji nie wykształciły się ani oddzielna koncepcja, ani metodologia rachunku kosztów
tego rodzaju. Skutkuje to brakiem stosownych narzędzi do wyceny wartości nie tylko informacji,
ale i produktów informacyjnych. Do oceny kosztów procesów informacyjnych można wykorzystać rachunek kosztów działań sterowany czasem. W artykule pokazano to na przykładzie procesu
„zapytanie – oferta”, który zamodelowano za pomocą sieci działań. Następnie określono czas oraz
zasoby pracy potrzebne do realizacji działań wchodzących w skład tego procesu, a także ich nośniki.
Pozwoliło to zapisać równania czasowe i formuły kosztowe dla jego przebiegu. Wykorzystując te
formuły, dokonano analizy efektywności czasowej i kosztowej realizacji tego procesu informacyjnego dla różnych klientów. Dzięki temu można było dodatkowo zbadać wpływ struktury kosztów
zasobu pracy na efektywność przebiegu tego procesu.
Słowa kluczowe: rachunek kosztów działań sterowany czasem, TDABC, koszt informacji,
koszt procesu informacyjnego, analiza efektywności procesu informacyjnego

Wstęp
Udział kosztów na działania informacyjne, ponoszonych przez różne podmioty, zarówno przedsiębiorstwa, instytucje niekomercyjne, jak i gospodarstwa domowe, we współczesnej gospodarce gwałtownie rośnie. Dlatego znajomość tych
kosztów i metod ich pomiaru jest konieczna do właściwego projektowania i eksploatacji procesów oraz systemów informacyjnych. Warunkuje także możliwość
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badania, tworzenia, wyboru i implementacji bardziej efektywnych rozwiązań dla
tych procesów i systemów.
Trudności w definiowaniu i mierzeniu kosztów informacji wynikają z następujących przyczyn:
– proces informacyjny ma charakter semiotyczny, dlatego trudno jest ocenić
koszty pojedynczych wiadomości,
– brak usystematyzowanej specyfikacji składników kształtujących koszty
informacji w gospodarce, w procesach społecznych i ekonomicznych, a ponadto koszty te są rozproszone w różnych procesach produkcyjnych i zarządczych,
a przez to wycinkowo ewidencjonowane,
– łatwo i tanio można reprodukować informacje, dlatego koszt krańcowy wytworzenia określonego produktu informacyjnego wynosi zero,
– występują znaczne różnice kosztów między procesami i systemami informacyjnymi, generującymi te same informacje lub te same usługi informacyjne1.
J. Oleński wyróżnił dwa podejścia do definiowania i mierzenia kosztu informacji: technologiczno-podmiotowe oraz holistyczne2.
W ramach podejścia technologiczno-podmiotowego koszt informacji definiuje się jako koszt jej produkcji w systemie informatycznym, będącym produkcyjnym procesem informacyjnym. Jest ono przyjmowane w informatyce, zwłaszcza w informatyce gospodarczej. W ramach tego podejścia proces informacyjny
traktuje się jak każdy inny proces produkcyjny. Na podstawie ewidencji kosztów przedsiębiorstwa próbuje się wyodrębnić te składniki kosztów, które można
przyjąć jako koszt samej informacji. Wynika z tego, że takie podejście może być
stosowane tylko wtedy, gdy analizę ograniczamy do niektórych kosztów informacji ponoszonych przez dany podmiot społeczny lub gospodarczy, a nie kosztów
informacji w całości.
W podejściu holistycznym koszt informacji definiuje się z kolei jako koszt
realizacji całego procesu informacyjnego lub kompleksu procesów informacyjnych, składających się na dany system informacyjny. Proces informacyjny jest
zatem postrzegany jako proces semiotyczny. Metodycznie jest to więc podejście
trudniejsze niż podejście technologiczno-podmiotowe. Jego podstawą jest dobre
zdefiniowanie i precyzyjna identyfikacja systemu informacyjnego oraz procesów
informacyjnych składających się na dany system informacyjny.
Proces informacyjny może składać się z ośmiu faz: generowania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przekazywania, udostępniania, interpretacji
oraz wykorzystywania informacji. W każdej z nich ponoszone są koszty, których
całość składa się na koszty tego procesu. Tego rodzaju identyfikacja i pomiar
kosztów są zatem w pełni zgodne z koncepcją rachunku kosztów działań (Activity
1
2

J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003, s. 210.
Ibidem, s. 211-212.
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Based Costing – ABC). Jednak w tym przypadku rachunek dotyczy wyłącznie
zasobów zużytych na działania – operacje informacyjne, które mogą być zakwalifikowane do jednej z wymienionych faz procesu informacyjnego.
Rachunek kosztów działań oparty na czasie (Time-Driven Activity Based
Costing, w skrócie Time-Driven ABC lub TDABC) jest modyfikacją koncepcji
rachunku kosztów działań, którą zaproponowali Robert S. Kaplan i Robin Cooper
wraz ze Stevenem R. Andersonem w 2001 r.3 Wśród przyczyn niedoskonałości
klasycznej koncepcji rachunku kosztów działań wymienia się rosnącą złożoność
modeli rozliczania kosztów wynikającą z konieczności odwzorowania coraz
większej złożoności rzeczywistości gospodarczej oraz dużą zmienność otoczenia, która wymusza ciągłe aktualizowanie zarówno danych w modelu, jak i samej
struktury modelu4.
Tym, co odróżnia podejście wykorzystywane w rachunku kosztów działań
opartym na czasie od podejścia klasycznego, jest stosowanie wyłącznie jednego rodzaju nośników zasobów – czasu realizacji działań. Jeżeli skala działań
wchodzących w skład procesu jest znana, to można określić ich całkowitą czasochłonność, będącą zarazem czasem wykonania procesu. Po ustaleniu tego czasu i normatywnego kosztu jednostki czasu wyznaczamy koszt procesu. Wynika
on z zapotrzebowania procesu na usługi różnych zasobów: pracy wykonywanej
przez ludzi, kapitału rzeczowego i finansowego. Czas jest zatem jednostką, która
stanowi wspólny mianownik dla wartościowania i wyceny różnych działań.
Istotną zaletą metody Time-Driven ABC jest możliwość pomiaru różnic wynikających z odmiennych wariantów przebiegu działań w ramach procesu i wyrażenia ich w czasie, jak i w koszcie. Informacja taka pozwala na ocenę i analizę
różnych wariantów przebiegu procesów pod względem czasu i kosztu oraz podejmowanie decyzji, dzięki którym ich realizacja przebiega w efektywny sposób.
W literaturze wymienia się następujące zalety zastosowania modelu rozliczania kosztów według koncepcji rachunku kosztów działań opartego na czasie
w porównaniu do jego klasycznej wersji:
– łatwiejsza, szybsza budowa i implementacja modelu,
– łatwość integracji z wdrożonymi w przedsiębiorstwie systemami informatycznymi klasy ERP w celu pozyskania danych do modelu,
– niskie koszty oraz łatwiejsza i szybsza możliwość aktualizacji modelu,
– łatwość w rozbudowie (większa skalowalność) modelu w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa,
R.S. Kaplan, S.R. Anderson, Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC. Prostsza
i bardziej skuteczna droga do większych zysków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
4
Por. R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2002; A. Piechocka-Kałużna, Rachunkowość zarządcza w banku. Rachunek kosztów działań (ABC) w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
s. 31-32.
3
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– większa dokładność generowanych informacji,
– możliwość dokładnego wyliczenia wydajności i sprawności procesów oraz
koncentrowanie uwagi na ich doskonaleniu,
– zapewnienie przejrzystości w zakresie efektywności przetwarzania i wykorzystania zdolności produkcyjnych,
– możliwość implementacji jednego modelu w różnych oddziałach (jednostkach) organizacji zajmujących się tą samą działalnością i porównywania ich wyników,
– lepsza możliwość prognozowania (budżetowania),
– możliwość wykorzystania w benchmarkingu5.
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań
opartego na czasie do oceny i analizy poziomu kosztów procesu informacyjnego
na praktycznym przykładzie.

1. Model procesu
Rozważanym procesem informacyjnym jest proces nazwany umownie „zapytanie – oferta”, który ma na celu wygenerowanie oferty produktowej (wyrób,
usługa) w odpowiedzi na zapytanie klienta. Przyjęto następujące założenia:
– zapytanie zawiera specyfikację produktu wystarczającą do oceny, czy możliwe jest przedstawienie oferty,
– oferta może być przygotowana w wielu wariantach i powinna zawierać
cenę,
– realizacja oferty podlega wewnętrznym ograniczeniom, które muszą być
uwzględnione przed jej zaprezentowaniem klientowi.
Zakłada się też, że w ramach opisywanego procesu występują wszystkie wyżej wymienione fazy: generowanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, przekazywanie, udostępnianie, interpretacja i wykorzystywanie informacji.
Przyjmują one postać działań informacyjnych, które stanowią zagregowane kompleksy operacji (tj. mogą być zdekomponowane). Przykładem takiego działania
jest „sprawdzenie warunków w specyfikacji zapytania”. Wystąpi w nim faza interpretacji tych warunków oraz faza wykorzystania zinterpretowanych komunikatów zawartych w specyfikacji do oceny możliwości realizacji wyrobu lub usługi
objętej zapytaniem. Założono, że opisane działania wystarczają do poprawnej realizacji procesu przez realizatora i nie muszą być dalej dekomponowane. Mogą
być zatem przedstawione w postaci algorytmu. Z kolei algorytm zostanie przedstawiony w formie sieci działań (rys. 1).
R.S. Kaplan, S.R. Anderson, op. cit., s. 31-32; A. Bojnowska, Rachunek kosztów działań
oparty na czasie – unowocześnienie standardowej wersji rachunku kosztów działań, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2008, nr 1, s. 11-12.
5
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Przyjecie zapytania
,

,

Sprawdzenie warunkow
specyfikacji
Nie

,

.

Czy mozna przyjac?
,

Tak

Stworzenie wariantu oferty
Poinformowanie
o odrzuceniu realizacji
Skalkulowanie wariantu oferty

Nie

,

Czy wystarczy wariantow?

Stop

Tak
Poinformowanie zarzadu
o cenach ofert

Wysylanie
gotowej oferty

,

,

.

Sprawdzenie mozliwosci
realizacji oferty
,

Czy trzeba poprawic oferte?

Tak
Poprawianie oferty

,

Nie
Rysunek 1. Sieć działań procesu „zapytanie – oferta”
Źródło: opracowanie własne.

106

Adam Czerwiński

2. Określenie zasobów i równań czasowych
oraz formuł kosztowych
W celu określenia efektywności tego procesu realizowanego na rzecz różnych
klientów przyjęto następujące założenia:
– poszczególne działania są realizowane przez cztery jednostki organizacyjne: Sekretariat, Dział techniczny, Dział finansowy i Zarząd,
– jednostki te dysponują różną liczbą zasobów pracy wyrażoną w etatach,
które są w różny sposób wynagradzane. W tabeli 1 podano przyjętą w dalszej
analizie liczbę zasobów oraz ich miesięczne wynagrodzenie brutto w zł,
– miesięczny czas pracy pojedynczego zasobu wynosi 170 godzin i jest wykorzystywany w 85% (dopuszcza się, że występuje 15% strat).
Przyjęte założenia pozwoliły wyznaczyć jednostkowe koszty zasobów pracy
wyrażone w zł/minutę w rozpatrywanych jednostkach organizacyjnych. Z tabeli 1
wynika, że np. jednostkowy koszt czasu pracy w jednostce Zarząd jest cztery razy
wyższy niż w jednostce Sekretariat.
Tabela 1. Przykładowa pula zasobów pracy i ich koszty jednostkowe
Jednostka
Sekretariat
Dział
techniczny
Dział
finansowy
Zarząd

Liczba
Pula
Koszt
zasobów zasobów pracy 1 zasobu
(etat)
(min/m-c)
(zł/m-c)

Koszt puli
zasobów
(zł/m-c)

Oznaczenie
Koszt
kosztu
jednostkowy
jednostkowego
(zł/min)

1

8 670

2 800

2 800

kS

0,32

4

34 680

4 600

18 400

kDT

0,53

3
2

26 010
17 340

4 200
10 500

12 600
21 000

kDF
kZ

0,48
1,21

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiona na rys. 1 sieć działań pozwala przypisać poszczególne działania w rozważanym procesie ich realizatorom (jednostkom organizacyjnym). Poza
tym dla każdego z nich należy określić nośnik czasu w pojedynczym procesie
„zapytanie – odpowiedź”. Nadrzędnym nośnikiem czasu jest liczba zapytań, która
generuje wielokrotną realizację pojedynczego procesu „zapytanie – odpowiedź”.
W tabeli 2 przedstawiono nośniki poszczególnych działań i przykładowe czasy
ich realizacji (wyrażone w minutach) oraz koszty. Nośniki działań mają następującą interpretację:
– typ realizacji (X1) – przyjmuje wartość 1, jeżeli nie ma możliwości przyjęcia do realizacji produktu o specyfikacji określonej w zapytaniu, a wartość 0,
jeżeli taka możliwość istnieje,
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– liczba wariantów (X2) – opisuje ofertę horyzontalnie i oznacza, ile produktów może być dopasowanych do specyfikacji,
– liczba poprawek (X3) – wynika z merytorycznej kontroli opracowanej oferty i świadczy o uwzględnieniu występujących na bieżąco ograniczeń zasobowych,
– status (X4) – przyjmuje wartość 1, jeżeli opracowano ofertę na złożone zapytanie, a wartość 0 – w przeciwnym przypadku.
Tabela 2. Zestawienie działań informacyjnych realizowanych w pojedynczym procesie
„zapytanie – oferta” wraz z nośnikami czasu oraz czasami ich realizacji i kosztami
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Działanie
Przyjęcie zapytania
Sprawdzenie warunków
specyfikacji
Poinformowanie klienta
o odrzuceniu realizacji
Stworzenie wariantu
oferty
Skalkulowanie wariantu
oferty
Poinformowanie zarządu
o cenach ofert
Sprawdzenie możliwości
realizacji oferty
Poprawianie warunków
oferty
Wysyłanie gotowej oferty

Realizator

Nośnik czasu

Sekretariat
Dział
techniczny

brak

Czas
(min)
5

brak

5

Sekretariat
Dział
techniczny
Dział
finansowy
Dział
finansowy
Zarząd

typ realizacji
liczba
wariantów
liczba
wariantów

X1

12

12 kS

X2

100

100 kDT

X2

20

20 kDF

status
status lub liczba
poprawek
liczba
poprawek
status

X4

5

5 kDF

X3 + X4

10

10 kZ

X3
X4

15
5

15 kDT
5 kS

Dział
techniczny
Sekretariat

Zmienna

Koszt
5 kS
5 kDT

Źródło: opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli 2 pozwalają na opracowanie równań czasowych i formuł kosztowych zasobu pracy dla dowolnego przebiegu procesu „zapytanie –
oferta”. Równanie czasowe ma postać:
t = 10 + 12X1 + 120X2 + 25X3 + 20X4 (min)

(1)

Na przykład czas realizacji rozpatrywanego procesu, gdy istnieje możliwość
przygotowania produktu o określonej w zapytaniu specyfikacji (X1 = 0) oraz opracowano ofertę na złożone zapytanie (X4 = 1) posiadającą dwa warianty (X2 = 2),
która była tylko jeden raz poprawiana (X3 = 1), wynosi 295 minut. Z kolei czas
realizacji procesu, gdy nie istnieje możliwość przygotowania produktu (X1 = 1,
X2 = X3 = X4 = 0), jest stały i wynosi 22 minuty.
W przypadku gdy istnieje możliwość przyjęcia realizacji produktu, równanie
czasowe może być uproszczone do postaci:
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tzrealizowany = 30 + 120X2 + 25X3 (min)

(2)

Dane z tabel 1 i 2 pozwalają na opracowanie formuł kosztowych zasobu pracy
dotyczących dowolnego przebiegu procesu „zapytanie – oferta”.
Ogólna formuła kosztowa ma postać:
Kp = (5 + 12X1 + 5X4)ks + (5 + 100X2)kDT + (20X2 + 15X3 + 5X4)kDF +
+ (10X3 + 10X4)kZ

(3)

gdzie: kS , kDT , kDF , kZ oznaczają koszty jednostkowe zasobu pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, tj. odpowiednio w: Sekretariacie, Dziale
technicznym, Dziale finansowym i Zarządzie.
W przypadku gdy istnieje możliwość przyjęcia realizacji produktu, formuła
kosztowa zasobu pracy może być uproszczona do postaci:
Kp_zrealizowany = 10(ks + kZ ) + 105X2kDT + (5 + 20X2 + 15X3)kDF + 10X3kZ (zł)

(4)

3. Analiza efektywności procesu
Równania czasowe oraz formuły kosztowe zasobu pracy dla procesu „zapytanie – oferta” pozwalają dokonać analizy efektywności jego przebiegu.
W tabeli 3 przedstawiono analizę efektywności czasowej tego procesu dla
czterech różnych klientów: A, B, C, D, którzy złożyli tę samą liczbę zapytań – 5,
ale wymagających odmiennego potraktowania.
W przypadku klientów A i B 40% zapytań zostało odrzuconych, a 60% wymagało opracowania. Przygotowując ofertę dla klienta A, dopasowano dwa warianty, które dość dobrze skontrolowano, co wiązało się każdorazowo z dwukrotnym
dokonywaniem poprawek. Z kolei dla klienta B udało się dopasować ofertę tylko
w jednym wariancie, który podlegał jednak surowej kontroli, co wymagało wykonania aż czterech poprawek.
W przypadku klientów C i D 60% zapytań zostało odrzuconych, a 40% wymagało opracowania. Przygotowując ofertę dla klienta C, udało się, tak jak dla
klienta B, dopasować ją tylko w jednym wariancie, który podlegał surowej kontroli, co wymagało również czterech poprawek. Dla klienta D dopasowano ofertę
w trzech wariantach, które dobrze skontrolowano, co wiązało się każdorazowo
z trzykrotnym dokonywaniem poprawek.
Tabela 3 zawiera jednostkowe czasy realizacji zapytań odrzuconych i opracowanych dla poszczególnych klientów. Przedostatnia kolumna tabeli zawiera
łączny czas obsługi wszystkich zapytań skierowanych przez klientów A, B, C i D.
Wynika z niej, że najdłużej trwała obsługa zapytań klienta A, a najkrócej – klienta C. Przyjmując, że obsługiwano tylko tych czterech klientów i że pula zapytań
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2
4
4
3
13

22
22
22
22

320
250
250
465

1 004
794
566
996
3 360

Udział czasu
obsługi w puli
zapytań (%)

2
1
1
3
7

Łączny czas
obsługi zapytań
(min)

2
2
3
3
10

Jedn. czas na
zapytanie zrealizowane (min)

Liczba
poprawek

5
5
5
5
20

Jedn. czas na
zapytanie odrzucone (min)

Liczba
wariantów
w ofercie

Klient A
Klient B
Klient C
Klient D
Razem

Liczba
odrzuceń

Klient

Liczba
zapytań

Tabela 3. Analiza efektywności czasowej procesu „zapytanie – oferta”
realizowanego na rzecz czterech klientów

29,9
23,6
16,8
29,6
100,0

Źródło: opracowanie własne.

wynosiła 20, można wyznaczyć udział każdego z klientów w łącznym czasie obsługi. Okazuje się, że pomimo odmiennego sposobu obsługi zapytań klientów
A i D (różna liczba odrzuceń oraz wariantów i kontroli przygotowanej oferty),
ich udział w łącznym czasie obsługi jest niemal identyczny i wynosi około 30%.
Największą efektywnością pod względem czasu obsługi cechuje się realizacja
procesów informacyjnych na rzecz klienta C. Decydujące znaczenie dla długości obsługi klienta mają bowiem „liczba odrzuceń” zapytania i liczba wariantów
opracowywanej oferty, co bezpośrednio wynika ze wzoru (1).
Tabela 4 przedstawia analizę efektywności kosztowej zasobów pracy zużytych na realizację tego procesu dla tych samych czterech klientów co poprzednio.

2
4
4
3
13

Źródło: opracowanie własne.

8
8
8
8

187
161
161
272

578
498
346
569
1 991

Udział koszu
obsługi w puli
zapytań (%)

2
1
1
3
7

Łączny koszt
obsługi
zapytań (zł)

2
2
3
3
10

Jedn. koszt
na zapytanie
zrealizowane (zł)

Liczba
poprawek

5
5
5
5
20

Jedn. koszt
na zapytanie
odrzucone (zł)

Liczba
wariantów
w ofercie

Klient A
Klient B
Klient C
Klient D
Razem

Liczba
odrzuceń

Klient

Liczba
zapytań

Tabela 4. Analiza efektywności kosztowej procesu „zapytanie – oferta”
realizowanego na rzecz czterech klientów

29,0
25,0
17,4
28,6
100,0
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Dane pokazują, że jednostkowe koszty obsługi zapytań poszczególnych klientów pozostają proporcjonalne do czasu ich obsługi. Dlatego biorąc pod uwagę
łączny koszt obsługi zapytań, jest on najwyższy dla klienta A, a najniższy dla
klienta C. Odmienny sposób obsługi zapytań klientów A i D nie wpłynął na ich
udział w łącznym koszcie obsługi i jest niemal identyczny jak poprzednio, po
około 29%. Wynik ten świadczy o tym, że aktualna struktura kosztów zasobów
pracy przedstawiona w tabeli 1 nie wpływa na efektywność kosztową obsługi procesów „zapytanie – oferta” dla czterech analizowanych klientów. Wynika to bezpośrednio ze wzoru (4), w którym składnik oznaczający koszty zasobu pracy poświęcone na wykonanie pojedynczego procesu „zapytanie – oferta” w Zarządzie
ma wielokrotnie mniejszą wagę niż składniki oznaczające te koszty w Dziale
technicznym i Dziale finansowym. Jeśli zatem koszty jednostkowe zasobu pracy
w Zarządzie są nawet o 150% wyższe niż w Dziale technicznym i Dziale finansowym, a o 275% wyższe niż w Sekretariacie, to nie ma to wpływu na łączne koszty
obsługi procesów „zapytanie – oferta”.

Podsumowanie
Rachunek kosztów działań sterowany czasem stanowi współczesną modyfikację koncepcji rachunku kosztów działań, która służy do oceny tych kosztów za
pomocą czasu. Upraszcza to budowę i implementację modeli procesów oraz przyspiesza gromadzenie potrzebnych danych. Ułatwia także modyfikację czy rozbudowę tych modeli. Te zalety powodują, że rachunek kosztów działań sterowany
czasem może być wykorzystany do precyzyjnego wyznaczenia zarówno czasu,
jak i kosztów działań informacyjnych. Dysponując modelem procesu w postaci
np. sieci działań, można prawie automatycznie skonstruować równanie czasowe
procesu informacyjnego. Pozwala to symulować różne realizacje tego procesu
i analizować ich efektywność czasową. Ponadto jeżeli znane są: wykorzystanie innych zasobów (np. pracy) do działań informacyjnych podejmowanych w ramach
procesu oraz ich koszty jednostkowe, to można opracować formuły kosztowe opisujące wykonanie tego procesu. W tym przypadku możliwa staje się także analiza
efektywności kosztów wykorzystania tych zasobów w procesie informacyjnym.
Jak pokazano, pozwala to np. badać wpływ struktury kosztów zasobu pracy na
efektywność realizacji procesu informacyjnego. Podobnie można też analizować
wpływ struktury kosztów innych rodzajów zasobów na tę efektywność. Ujawnia
to ogromne zalety prezentowanego podejścia do procesów informacyjnych, którymi są elastyczność i prostota interpretacji wyników. W ten sposób rachunek
TB ABC staje się skutecznym narzędziem w rachunkowości kosztów procesów
informacyjnych.
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Wykorzystanie analizy czynnikowej
w badaniu internetowej aktywności informacyjnej

Streszczenie. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące pozyskiwania i przekazywania informacji przez podmioty prowadzące działalność w Internecie. Zastosowanie analizy czynnikowej
przyczyniło się do stworzenia nowego narzędzia do pomiaru poziomu aktywności informacyjnej.
Narzędzie to może znaleźć zastosowanie w prowadzeniu cyklicznych badań, umożliwiających podmiotom prowadzącym działalność rynkową w Internecie monitorowanie swojej aktywności informacyjnej.
Słowa kluczowe: aktywność informacyjna, pomiar aktywności informacyjnej, biznes internetowy

Wstęp
Aktywność informacyjna przybiera formę pozyskiwania informacji (np. badania zachowań konsumentów, badania konkurentów) lub przekazywania informacji (działania oferenta, które pozwalają sygnalizować określone informacje na
swój temat, np. reklama, przekazywanie fałszywych sygnałów, ujawnienie danych
na temat jakości i gwarancji towarów). Przyrost informacji z wykorzystaniem
różnych działań związanych z aktywności informacyjną w Internecie może być
istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstw. Do spodziewanych rezultatów działań w ramach aktywności informacyjnej w Internecie
należy zaliczyć m.in.: pozyskanie większej ilości informacji niż na tradycyjnym
rynku, zaostrzenie konkurencji w danej branży przez obniżenie barier wejścia czy
obniżenie kosztów prowadzenia działalności.
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1. Badanie aktywności informacyjnej podmiotów
w biznesie internetowym
Pomiar pozyskiwania i przekazywania informacji oparto na autorskim modelu aktywności informacyjnej w biznesie internetowym1. Prezentowane podejście
badawcze do pomiaru poziomu aktywności informacyjnej ma charakter przekrojowy i obejmuje następujące elementy odnoszące się do modelu internetowej aktywności informacyjnej (tab. 1):
– źródła informacji (pierwotne i wtórne) w Internecie,
– narzędzia i usługi internetowe służące do pozyskiwania i przekazywania
informacji w Internecie,
– sposoby przekazywania i pozyskiwania informacji wykorzystywane w Internecie,
– techniki pozyskiwania i przekazywania informacji związane z witryną
WWW,
– wewnętrzne zasoby informacyjne przedsiębiorstwa,
– koszty związane z aktywnością informacyjną.
Na podstawie 77 zmiennych skonstruowano narzędzie badawcze (kwestionariusz ankietowy) służące do pomiaru aktywności informacyjnej. Z 7546 wysłanych zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu zebrano 185 kwestionariuszy
ankietowych, co oznacza zwrotność zaledwie 2,45%. Jedną z głównych przyczyn
tak niskiej zwrotności była duża liczba pytań zawartych w kwestionariuszu (tak
oceniali to respondenci). W efekcie przeprowadzonego badania otrzymano rozkłady tych zmiennych. W tabeli 2 zaprezentowano parametry opisowe rozkładów zmiennych wejściowych aktywności informacyjnej. Uzyskane odpowiedzi
pozwoliły określić wartości zmiennych opisujących zagadnienie przekazywania
i pozyskiwania informacji oraz wyznaczyć poziom internetowej aktywności informacyjnej podmiotów. Do określenia poziomu internetowej aktywności informacyjnej stworzono syntetyczny miernik internetowej aktywności informacyjnej2.
Na podstawie obliczonego miernika uszeregowano przedsiębiorstwa pod względem poziomu internetowej aktywności informacyjnej oraz przyporządkowano je
do 6 grup: najlepsza, bardzo dobra, dobra, średnia, słaba, bardzo słaba, najgorsza.
1
Został on przeprowadzony w ramach finansowania ze środków na naukę w latach 2010-2011
jako projekt badawczy promotorski nr NN112342538 pt. Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w wybranych rodzajach biznesu internetowego pod kierunkiem dr. hab.
inż. Adama Czerwińskiego. Szerzej: M. Krzesaj, Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011,
zeszyt nr 1, s. 5-18.
2
Metodyka obliczania syntetycznych mierników: tamże.
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Tabela 1. Zbiór 77 zmiennych dotyczących obszaru
internetowej aktywności informacyjnej
Rodzaj zmiennych
Źródła informacji
(pierwotne i wtórne)
w Internecie

Narzędzia i usługi
internetowe służące
do pozyskiwania
i przekazywania
informacji w Internecie

Sposoby uzyskiwania informacji
1) monitorowanie grup i forów dyskusyjnych (bez czynnego udziału) (X1);
2) monitorowanie zawartości stron WWW (X2);
3) śledzenie publikacji elektronicznych (opublikowane dane, raporty, dane statystyczne dotyczące dostawców, konkurentów, klientów) (X3);
4) subskrypcję newsletterów (X4);
5) obserwację reklamy obcej (np. konkurencji) (X5);
6) pobieranie informacji z baz danych (X6);
7) monitorowanie publikacji agencji badań rynku (X7);
8) pobieranie informacji z wewnętrznych systemów informacyjnych
(X8);
9) ankiety umieszczane na witrynie WWW (X9);
10) ankiety przesyłane pocztą elektroniczną (X10);
11) formularze rejestracyjne (X11);
12) monitorowanie dyskusji internetowych poprzez udział w grupach
i forach dyskusyjnych (X12);
13) internetowy zogniskowany wywiad grupowy (przeprowadzany
np. za pomocą komunikatorów internetowych) (X13);
14) obserwacje podczas kontaktu z klientami (zebrane informacje
gromadzone w wewnętrznych systemach informacyjnych) (X14);
15) monitorowanie zachowań użytkowników witryny (X15);
16) wywiad pogłębiony z wykorzystaniem grup dyskusyjnych oraz
forów internetowych (X16);
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

poczta elektroniczna (X23);
grupy i fora dyskusyjne (X24);
komunikatory internetowe (X25);
czaty (X26);
internetowe usługi badawcze (X27);
internetowe usługi reklamowe (X28);
usługi hostingowe (X29);
zastosowanie usług internetowych do przekazywania informacji
dotyczącej przedsiębiorstwa (X30);
zastosowanie usług internetowych do wymiany informacji z klientami, dostawcami i instytucjami (X31);
zastosowanie usług internetowych do pozyskiwania informacji
z otoczenia przedsiębiorstwa (X32);
wyszukiwarki internetowe stron WWW (X33);
metawyszukiwarki (X34);
katalogi stron WWW (np. katalog.onet.pl, katalog.wp.pl, start24.
pl) (X35);
agenci wyszukiwawczy (dodatkowe paski wyszukiwania w przeglądarkach internetowych) (X36);
narzędzia do przeszukiwania niewidzialnego Internetu (X37);
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Rodzaj zmiennych

Sposoby uzyskiwania informacji
32) wyszukiwarki adresowe (np. Pkt.pl, Yellowpages.pl, Pf.pl, Teleadreson) (X38);
33) lokalne wyszukiwarki stron WWW (np. Onet.pl, Wp.pl, Interia.
pl) (X39);
34) tematyczne wyszukiwarki serwisowe (X40);
35) wyszukiwarki multimedialne (X41);

Sposoby realizacji
form przekazywania
i pozyskiwania informacji wykorzystywane
w Internecie

36) badania cenowe/marki (X17);
37) badania produktów (np. testy produktów nowych lub ulepszonych, analiza mocnych i słabych stron produktów konkurencji)
(X18);
38) badania na potrzeby strategii marketingowej (np. analiza pozycji
rynkowej, segmentacja rynku) (X19);
39) badania reklamy (np. skuteczności reklamy, kosztów reklamy, zasięgu oddziaływania) (X20);
40) badania udziału oraz konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku
(np analiza porfolio) (X21);
41) badania opinii/postaw klientów (X22);
42) newslettery (elektroniczne biuletyny) (X57);
43) ankiety marketingowe (X58);
44) sponsorowanie serwisów (X59);
45) reklama na witrynie WWW przedsiębiorstwa (X60);
46) wymiana linków (X61);
47) rozsyłanie oferty za pomocą e-maili (X62);
48) marketing wirusowy (X63);
49) programy partnerskie (X64);
50) stosowanie oprogramowania adware (zawierającego reklamę)
(X65);
51) tworzenie społeczności wirtualnych (X66);
52) reklama w wyszukiwarkach – linki sponsorowane (X67);
53) prezentacja oferty w porównywarkach cen (X68);

Techniki pozyskiwania
i przekazywania
informacji związane
z witryną WWW

54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

Wewnętrzne zasoby
informacyjne
przedsiębiorstwa

64) informacje o zakresie oferty (X42);
65) informacje o cenach oferowanych produktów (X43);
66) informacje opisujące produkty (X44);

techniki szyfrowania danych (X51);
podpis elektroniczny (X52);
techniki uwierzytelniania (zweryfikowanie tożsamości) (X53);
techniki ochrony prywatności (X54);
techniki bezpiecznej transmisji danych (X55);
techniki bezpiecznej poczty elektronicznej (X56);
techniki umieszczania na witrynie przedsiębiorstwa fachowych
porad (X74);
61) techniki prezentujące produkty na witrynie WWW (X75);
62) techniki prezentujące opinie użytkowników na witrynie WWW
(X76);
63) inne techniki służące do wzbogacania oferty na witrynie WWW
(X77);
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cd. tabeli 1
Rodzaj zmiennych
67)
68)
69)
70)
71)
72)
Koszty związane
z aktywnością
informacyjną

Sposoby uzyskiwania informacji
opinie użytkowników na witrynie przedsiębiorstwa (X45);
recenzje ekspertów na witrynie przedsiębiorstwa (X46);
inne informacje udostępniane na witrynie przedsiębiorstwa (X47);
informacje o ofercie konkurentów (X48);
informacje o działaniach marketingowych konkurentów (X49);
informacje o mocnych stronach konkurentów (X50);

73) koszty związane z pozyskiwaniem informacji z wtórnych źródeł
informacji (X69);
74) koszty usług internetowych wykorzystywanych w działalności
przedsiębiorstwa (X70);
75) koszty wdrażania oraz funkcjonowania systemów informatycznych (X71);
76) koszty związane z zastosowaniem narzędzi służących do wyszukiwania informacji w Internecie) (X72);
77) koszty działań/form promocji w Internecie (X73).

Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na małą zwrotność kwestionariuszy ankietowych przeprowadzenie badania na większą skalę wymagałoby ograniczenia liczby zmiennych poddanych analizie. W celu zredukowania przestrzeni zmiennych podlegających badaniu zastosowano analizę czynnikową.

2. Redukcja wymiaru przestrzeni zmiennych
internetowej aktywności informacyjnej
oraz identyfikacja charakteru powstałych zmiennych
Głównym celem analizy czynnikowej jest wykrycie pewnych wspólnych, nieznanych czynników powodujących powstawanie zależności między zmiennymi.
Nowo powstałe czynniki zachowują znaczną część informacji zawartych w zmiennych pierwotnych i mają inną interpretację merytoryczną3.
Do podstawowych celów analizy czynnikowej należą:
– identyfikacja w zbiorze zmiennych czynników wspólnych,
– redukcja wymiaru przestrzeni zmiennych,
– ortogonalizacja przestrzeni, w której rozpatrywane są zmienne,
– identyfikacja charakteru zmiennych,
– prezentacja graficzna zbioru obserwacji wielowymiarowej4.
M. Walesiak, Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
Zob. M. Sztemberg, Wykorzystanie analizy czynnikowej do pozycjonowania kawy na rynku,
w: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia
z. 6, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 817, Wrocław 1999, s. 131.
3
4
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Tabela 2. Podstawowe parametry opisowe rozkładów zmiennych wejściowych
aktywności informacyjnej

Zmienna

Średnia

Odch. std.

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

0,43
0,69
0,58
0,45
0,64
0,44
0,36
0,36
0,23
0,24
0,45
0,36
0,14
0,54
0,61
0,25
0,46
0,45
0,42
0,56
0,47
0,60
0,96
0,46
0,61
0,22
0,32
0,59
0,68
0,95
1,00
0,90
0,96
0,25
0,47
0,34
0,14
0,38
0,45

0,30
0,26
0,27
0,29
0,25
0,32
0,25
0,34
0,26
0,27
0,35
0,27
0,23
0,34
0,35
0,28
0,33
0,32
0,32
0,33
0,34
0,30
0,14
0,29
0,36
0,30
0,31
0,33
0,35
0,28
0,28
0,30
0,13
0,30
0,34
0,32
0,23
0,30
0,33

Źródło: opracowanie własne.

Współcz.
zmien. (%)
69,07
36,95
46,17
64,16
39,29
72,12
71,69
94,69
114,18
112,79
79,21
75,10
161,35
62,98
57,85
115,35
71,31
70,70
75,69
59,54
72,59
50,60
14,81
64,11
58,05
135,26
99,26
55,92
52,10
29,87
28,45
33,11
13,00
116,74
71,20
94,14
170,06
77,44
72,13

Zmienna

Średnia

Odch. std.

X40
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47
X48
X49
X50
X51
X52
X53
X54
X55
X56
X57
X58
X59
X60
X61
X62
X63
X64
X65
X66
X67
X68
X69
X70
X71
X72
X73
X74
X75
X76
X77

0,45
0,56
1,03
0,78
0,97
0,55
0,46
0,74
0,92
0,84
0,89
0,58
0,21
0,51
0,67
0,61
0,74
0,41
0,26
0,25
0,49
0,42
0,54
0,29
0,35
0,18
0,22
0,49
0,27
0,74
0,49
0,52
0,70
0,51
0,62
0,71
0,41
0,53

0,32
0,32
0,22
0,38
0,24
0,34
0,29
0,30
0,29
0,28
0,27
0,35
0,32
0,37
0,32
0,36
0,34
0,33
0,28
0,29
0,35
0,35
0,36
0,32
0,34
0,26
0,30
0,34
0,35
0,36
0,25
0,29
0,35
0,29
0,33
0,25
0,33
0,34

Współcz.
zmien. (%)
71,26
57,21
21,43
48,41
24,59
61,01
64,11
40,51
31,29
33,59
30,86
61,17
150,90
72,85
48,55
60,05
46,23
81,61
109,07
118,77
71,43
82,99
65,54
109,31
96,12
144,46
136,31
69,59
129,98
48,91
51,66
56,10
50,29
55,99
53,23
34,97
80,40
64,38
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Podstawowym celem przeprowadzonej analizy czynnikowej było zredukowanie wymiaru przestrzeni zmiennych opisujących aktywność informacyjną (pierwotnie 77 zmiennych), a także identyfikacja charakteru powstałych zmiennych.
W wyniku zastosowania procedury analizy czynnikowej z pierwotnego zbioru liczącego 77 zmiennych wyodrębniono 22 czynniki główne zawierające 72%
zasobu zmienności wspólnej (tab. 3).
Tabela 3. Struktura czynnikowa nowych czynników
wyznaczonych metodą kierunków głównych
Czynnik
wspólny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Wartość
własna
15,92
4,32
3,50
3,26
2,79
2,33
2,29
2,02
1,84
1,77
1,68
1,59
1,44
1,37
1,35
1,26
1,21
1,18
1,12
1,08
1,07
1,04

Procent wariancji
całkowitej
20,68
5,61
4,55
4,24
3,62
3,02
2,97
2,63
2,39
2,30
2,18
2,07
1,87
1,78
1,75
1,64
1,57
1,53
1,45
1,41
1,40
1,35

Skumulowana
wartość własna
15,92
20,25
23,75
27,01
29,80
32,13
34,42
36,44
38,28
40,05
41,73
43,33
44,77
46,14
47,49
48,76
49,97
51,14
52,26
53,35
54,42
55,46

Skumulowany
procent wariancji
20,68
26,29
30,84
35,08
38,70
41,73
44,70
47,33
49,72
52,02
54,20
56,27
58,14
59,92
61,68
63,32
64,89
66,42
67,87
69,28
70,68
72,02

Źródło: opracowanie własne.

Ładunki czynnikowe otrzymano w wyniku analizy głównych składowych po
rotacji czynników Varimax znormalizowana. Wartość istotnych ładunków czynnikowych określono na poziomie większym od 0,55.
Czynnik 1 jest najsilniej powiązany ze zmiennymi: X59 (sponsorowanie serwisów), X60 (reklama na witrynie WWW przedsiębiorstwa), X61 (wymiana linków), X63 (marketing wirusowy). Dotyczy informacji na temat działań oraz form
promocji w przedsiębiorstwie. Zawiera 4,8% zmienności wspólnej.
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Czynnik 2 reprezentuje dwie zmienne: X23 (poczta elektroniczna), X33 (wyszukiwarki internetowe stron WWW). Można go interpretować jako najpopularniejsze narzędzia i usługi internetowej aktywności informacyjnej. Zawiera 2,8%
zmienności wspólnej.
Czynnik 3 jest najsilniej związany ze zmiennymi: X35 (katalogi stron WWW),
X38 (wyszukiwarki adresowe), X39 (lokalne wyszukiwarki stron), X40 (tematyczne wyszukiwarki serwisowe). Dotyczy informacji na temat specjalistycznych
narzędzi do pozyskiwania informacji z Internetu. Zawiera 4,8% zmienności
wspólnej.
Czynnik 4 reprezentuje cztery zmienne: X1 (monitorowanie grup i forów dyskusyjnych – bez czynnego udziału), X2 (monitorowanie zawartości stron WWW),
X12 (monitorowanie dyskusji internetowych przez udział w grupach i forach dyskusyjnych), X24 (grupy i fora dyskusyjne). Dotyczy informacji związanych z wykorzystaniem określonych narzędzi i usług internetowych do monitorowania informacji w Internecie (wywiad gospodarczy). Zawiera 4,0% zmienności
wspólnej.
Czynnik 5 jest powiązany ze zmiennymi: X42 (informacje o zakresie oferty),
X44 (informacje opisujące produkty), X75 (opis produktów). Dotyczy informacji
na temat oferty udostępnianej na witrynie przedsiębiorstwa. Zawiera 2,9%
zmienności wspólnej.
Czynnik 6 jest najsilniej związany ze zmiennymi: X17 (badania cenowe/marki), X18 (badania produktów), X19 (badania na potrzeby strategii marketingowej),
X20 (badania reklamy), X21 (badania udziału i konkurencyjności przedsiębiorstw
na rynku), X22 (badania opinii/postaw klientów). Zawiera informacje na temat
przeprowadzanych badań marketingowych. Czynnik ten zawiera 5,9% zmienności wspólnej.
Czynnik 7 reprezentuje trzy zmienne: X48 (informacje o ofercie konkurentów), X49 (informacje o działaniach marketingowych konkurentów), X50 (informacje o mocnych stronach konkurentów). Dotyczy informacji na temat zbierania
informacji z witryny konkurencji (w związku z realizowanymi strategiami).
Zawiera 3,9% zmienności wspólnej.
Czynnik 8 jest związany ze zmiennymi: X51 (szyfrowanie danych), X53 (uwierzytelnianie), X54 (ochrona prywatności), X55 (technologie bezpiecznej transmisji
danych). Dotyczy informacji ujawniających politykę bezpieczeństwa związaną z pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji. Zawiera 4,1% zmienności
wspólnej.
Czynnik 9 reprezentuje cztery zmienne: X69 (koszty związane z pozyskiwaniem informacji z wtórnych źródeł informacji), X70 (koszty usług internetowych
wykorzystywane w działalności przedsiębiorstwa), X71 (koszty wdrażania oraz
funkcjonowania systemów informatycznych), X72 (koszty związane z zastosowaniem narzędzi służących do wyszukiwania informacji w Internecie). Dotyczy
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informacji związanych z kosztami poniesionymi na internetową aktywność
informacyjną i kosztami wdrażania oraz funkcjonowania systemów informatycznych (bez kosztów działań promocyjnych). Zawiera 4,0% zmienności
wspólnej.
Czynnik 10 jest najsilniej związany ze zmienną X36 (agenci wyszukiwawczy).
Dotyczy informacji na temat programów służących do wyszukiwania informacji. Zawiera 1,8% zmienności wspólnej.
Czynnik 11 jest powiązany ze zmiennymi: X3 (śledzenie publikacji elektronicznych) X4 (subskrypcja newsletterów). Dotyczy informacji związanych z monitorowaniem wtórnych źródeł informacji w Internecie. Zawiera 3,1% zmienności wspólnej.
Czynnik 12 reprezentuje zmienną X41 (wyszukiwarki multimedialne). Dotyczy informacji związanych z wyszukiwaniem informacji multimedialnych. Zawiera 2,1% zmienności wspólnej.
Czynnik 13 jest powiązany ze zmiennymi: X45 (opinie użytkowników na witrynie przedsiębiorstwa), X46 (recenzje ekspertów na witrynie przedsiębiorstwa).
Dotyczy opinii i recenzji zamieszczanych na witrynie przedsiębiorstwa. Zawiera 4,4% zmienności wspólnej.
Czynnik 14 jest najsilniej związany ze zmiennymi: X6 (pobieranie informacji
z baz danych), X8 (pobieranie informacji z wewnętrznych systemów informacyjnych). Dotyczy informacji na temat pozyskiwania informacji z baz i systemów
informatycznych. Zawiera 3,4% zmienności wspólnej.
Czynnik 15 reprezentuje zmienne: X30 (przekazywanie informacji dotyczącej przedsiębiorstwa), X31 (wymiana informacji z klientami, dostawcami i instytucjami), X32 (pozyskiwanie informacji z otoczenia przedsiębiorstwa). Dotyczy
informacji związanych z natężeniem przepływu informacji z wykorzystaniem
usług internetowych. Zawiera 3,1% zmienności wspólnej.
Czynnik 16 jest powiązany ze zmiennymi: X28 (internetowe usługi reklamowe) oraz X67 (reklama w wyszukiwarkach – linki sponsorowane). Przekazuje on
informacje związane z promocją witryny w Internecie. Zawiera 3,5% zmienności wspólnej.
Czynnik 17 jest związany ze zmienną X74 (umieszczanie fachowych porad na
witrynie przedsiębiorstwa). Dotyczy zamieszczanych porad na witrynie przedsiębiorstwa. Zawiera 2,0% zmienności wspólnej.
Czynnik 18 reprezentuje zmienną X11 (formularze rejestracyjne). Dotyczy
informacji związanych z inicjowaniem personalizacji witryny. Zawiera 1,7%
zmienności wspólnej.
Czynnik 19 jest związany ze zmienną X77 (inne sposoby wzbogacania oferty).
Dotyczy informacji związanych z wzbogacaniem oferty w celu odróżniania się
od konkurencji. Zawiera 2,2% zmienności wspólnej.
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Czynnik 20 jest powiązany ze zmiennymi: X16 (wywiad pogłębiony z wykorzystaniem grup dyskusyjnych oraz forów internetowych), X13 (internetowy
zogniskowany wywiad grupowy, np. przeprowadzany za pomocą komunikatorów internetowych). Dotyczy informacji związanych z badaniami jakościowymi
przeprowadzanymi w Internecie. Zawiera 3,57% zmienności wspólnej.
Czynnik 21 reprezentuje zmienną X25 (komunikatory internetowe). Dotyczy
informacji związanych z usługami komunikacji w Internecie. Zawiera 1,8%
zmienności wspólnej.
Czynnik 22 jest związany ze zmienną X43 (informacje o cenach oferowanych
produktów). Dotyczy informacji związanych z poziomem udostępnianych informacji o cenach oferowanych wyrobów. Zawiera 2,2% zmienności wspólnej.
W procesie analizy czynników głównych składowych z pierwotnego zbioru
liczącego 77 zmiennych wyodrębniono 22 czynniki główne. Poniższe zmienne
nie zostały uwzględnione w powstałych czynnikach:
– obserwacja reklamy obcej (np. konkurencji) (X5);
– monitorowanie publikacji agencji badań rynku (X7);
– ankiety umieszczane na witrynie WWW (X9);
– ankiety przesyłane pocztą elektroniczną (X10);
– obserwacje podczas kontaktu z klientami (zebrane informacje gromadzone
w wewnętrznych systemach informacyjnych) (X14);
– monitorowanie zachowań użytkowników witryny (X15);
– czaty (X26);
– internetowe usługi badawcze (X27);
– usługi hostingowe (X29);
– metawyszukiwarki (X34);
– narzędzia do przeszukiwania niewidzialnego Internetu (X37);
– inne informacje udostępniane na witrynie przedsiębiorstwa (X47);
– podpis elektroniczny (X52);
– bezpieczna poczta elektroniczna (X56);
– newslettery (elektroniczne biuletyny) (X57);
– ankiety marketingowe (X58);
– rozsyłanie oferty za pomocą e-maili (X62);
– programy partnerskie (X64);
– stosowanie oprogramowania adware (zawierającego reklamę) (X65);
– tworzenie społeczności wirtualnych (X66);
– prezentacja oferty w porównywarkach cen (X68);
– koszty działań/form promocji w Internecie (X73);
– opinie użytkowników (X76).
Wymienione zmienne dotyczą zatem takich metod, środków i narzędzi oraz
działań związanych z aktywnością informacyjną, które w badaniach tej aktywności okazały się mniej ważne. Nie można wykluczyć, że ma to związek z celo-
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wym doborem próby i dla innej próby badawczej niektóre z tych zmiennych nie
zostałyby usunięte z zestawu czynników albo nie utworzyłyby nowych czynników. Można jednak wnioskować, że na przedstawionej liście znalazły się zmienne
reprezentujące metody, środki, narzędzia i działania mało popularne oraz mniej
znane (np. stosowanie oprogramowania adware) i trudniejsze w interpretacji (obserwacje podczas kontaktu z klientami).

Podsumowanie
W wyniku zastosowania analizy czynnikowej powstało nowe narzędzie do
pomiaru internetowej aktywności informacyjnej podmiotów prowadzących działalność rynkową w Internecie. Uzyskana lista nowych czynników ogranicza liczbę zmiennych służących do oceny aktywności informacyjnej w przyszłych badaniach tego obszaru. Konieczna będzie jednak dalsza weryfikacja zarówno wagi
poszczególnych nowych zmiennych, jak i przyczyn odrzucenia wymienionych
23 zmiennych w nowych czynnikach. Pozwoliłoby to na poszerzenie wiedzy
w obszarze internetowej aktywności informacyjnej. Nowe narzędzie z zastosowaniem zredukowanej przestrzeni zmiennych jest kompromisem pomiędzy lepszą
możliwością pomiaru (mniejsza ilość pytań) a utratą części informacji zawartych w zmiennych pierwotnych (nowe czynniki objaśniają 72% zmiennych pierwotnych). Należy podkreślić, że przedstawione wyniki badań są ograniczone ze
względu na reprezentatywność próby.
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Wielowymiarowe podejście do zmian zasad
(polityki) rachunkowości sektora bankowego
w sytuacji kryzysowej

Streszczenie. Artykuł zawiera zestawienie obowiązujących przepisów w skali makroekonomicznej (tzn. na poziomie Unii Europejskiej, państwa) i mikroekonomicznej (ustalanych w podmiotach gospodarczych), dotyczących polityki rachunkowości dla jednostek Prawa bankowego.
Badaniom zostały poddane rozwiązania stosowane w 2010 r. przez wybrane banki komercyjne
(WBK Bank Zachodni, DZ Bank Polska SA i Kredyt Bank SA). Jednak w dziedzinach, w których
występują luki prawne czy inny poziom wiedzy specjalistycznej kadry menedżerskiej bądź różne
doświadczenia branżowe, przedstawiane reguły czy metody związane z zasadami rachunkowości
mogą być odmienne.
Słowa kluczowe: zasady rachunkowości, MSR/MSSF, banki, kryzys

Wstęp
Możliwość wykluczenia podmiotów gospodarczych z aktywnego funkcjonowania na rynku kapitałowym, gdy wzrasta „potencjał” światowego kryzysu, wiąże
się z koniecznością zwracania większej uwagi na możliwości menedżerskie kadry
kierowniczej w zakresie zarządzania. Jest to sytuacja, którą tworzą różne okoliczności, takie jak: zmiany reguł prowadzenia rachunkowości, większe wymogi konsumenckie społeczeństwa, bezwzględne dążenie organizacji do optymalnego rozwoju gospodarczego. Szczególnie się to odnosi do sektora bankowego, który stanowi rodzaj „zakwasu”, od którego zależy dalszy rozwój gospodarczy w sektorze
niefinansowym czy budżetowym1. Warto więc poddać analizie zagadnienia wpły„Dynamiczny wzrost wartości udzielanych pożyczek w Polsce przed szczytem globalnego
kryzysu na rynku kredytowym jest teraz powodem coraz większych problemów ze sprzedażą złych
1
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wu zmian obligatoryjnych przepisów prawnych (na poziomie Unii Europejskiej,
regulacji krajowych oraz ustaleń wewnętrznych) na indywidualne rozwiązania
banków komercyjnych w zakresie polityki rachunkowości w powiązaniu z ich
sytuacją finansową. Oznacza to konieczność analizy zmian: zaistniałych w obowiązujących międzynarodowych standardach (MSR/MSSF2), niezbędnych do
poprawnego sporządzania sprawozdań finansowych za 2010 r. ustaleń prawnych
w zakresie szeroko rozumianej polityki rachunkowości obowiązującej w bankach
oraz wewnętrznych norm stosowanych przez wybrane jednostki Prawa bankowego. Dostrzega się też konieczność badania tych kwestii z punktu widzenia różnorodnych potrzeb odbiorców informacji sprawozdawczych. Artykuł opiera się
na dostępnej literaturze przedmiotu oraz sprawozdaniach finansowych za 2010 r.
wybranych banków komercyjnych (Kredyt Bank SA, DZ Bank Polska3 SA, Bank
Zachodni WBK SA). Posłużono się w nim następującymi metodami badawczymi:
eksperymentalną, monograficzną, obserwacyjną, badania dokumentów.

1. Istota sytuacji kryzysowej sektora bankowego
Sytuacja kryzysowa obejmuje zespół zewnętrznych i wewnętrznych czynników oddziałujących na istniejący układ (stan) gospodarki w taki sposób, że wywołują w nim powstawanie zmian o odrębnym charakterze, niejednolitych rozmiarach i trudnych do przewidzenia skutkach w różnych perspektywach czasowych. Wiąże się to z niepożądanymi i zwykle niespodziewanymi seriami (cyklem)
wydarzeń, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla pozycji i stabilności konkretnej firmy. Ten typ niebezpiecznych (dla realizacji zasady kontynuacji działania) przypadków, obok czynników ekonomicznych i organizacyjnych, może powodować negatywne relacje z otoczeniem (np. z grupami interesariuszy polityki
gospodarczej). Dlatego wczesna identyfikacja oraz umiejętne zarządzanie sytuacją kryzysową w chwili jej wystąpienia pozwalają na utrzymanie dobrej podługów” – mówi Witold Grodziński, szef departamentu restrukturyzacji długu w BZ WBK. A.D.,
Złe kredyty w polskich bankach: rekordowa wartość długów trafiła do windykatorów, „Dziennik.
Gazeta Prawna”, 28.10.2011; http://forsal.pl/artykuly/560988,zle_kredyty_w_polskich_bankach_
rekordowa_wartosc_dlugow_trafila_do_windykatorow.html [2.11.2011].
2
MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSSF – Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej.
3
Specyfika rozwiązań w DZ Banku SA polega na tym, że jednostkowe sprawozdania finansowe są sporządzane według tzw. polskich zasad rachunkowości (tj. prawa bilansowego, przepisów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich oraz szczegółowych zasad
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych),
a następnie przekształcane i korygowane (na poziomie sprawozdania skonsolidowanego) do stanu
zgodnego z MSSF co do zasad ujawniania, ujmowania i wyceny. Zob. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r. Grupy Kapitałowej DZ Bank Polska SA, http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20110316/164645/skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_rok_2010.pdf [2.11.2011].
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zycji i kondycji jednostki sektora bankowego. Sprawne rozwiązywanie problemów w sytuacji kryzysowej stanowi dla otoczenia dowód wysokiego poziomu
kompetencji kadry zarządzającej oraz potwierdzenie stabilnej pozycji tej organizacji na rynku finansowym. Wynikiem wielowymiarowych alternacji mogą
być tworzone jakościowo nowe układy lub zmiany struktur i funkcji w układach
istniejących. Kryzysy są zwykle wywoływane przez czynniki zewnętrzne4 i wewnętrzne. Należy podkreślić, że w grupie czynników wewnętrznych (związanych
z pogłębianiem się kryzysu) znajdują się m.in. niewłaściwe decyzje kadry menedżerskiej w formułowaniu polityki „kredytomanii”5 oraz zasad rachunkowości,
gdy obowiązujące przepisy prawne nie do końca precyzyjnie określają zasady
rachunkowości (w tym np. koncepcje wyceny pozycji ujmowanych w sprawozdaniu finansowym). Rozważanie symulacji potencjalnych sytuacji kryzysowych
zwykle pozwala na ograniczenie ich niekorzystnych skutków lub przynajmniej na
przesunięcie ich w czasie.

2. Ważniejsze problemy polityki rachunkowości w bankach
Porównywalność informacji sprawozdawczych różnych podmiotów Prawa
bankowego w celu ich poprawnej interpretacji stała się oczywista, gdy w 2005 r.
wprowadzono obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według standardów rachunkowości (MSR) oraz standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), obowiązujących w krajach Unii Europejskiej oraz
w jednostkach posiadających prawo decydowania o formie sprawozdawczości finansowej w zakresie własnych sprawozdań finansowych, a ponadto dla sprawozdań spółek, które wchodzą w skład ich grup kapitałowych6. W przypadku zasad
(polityki) rachunkowości oznacza to konieczność dostosowania się – w przyjętych
rozwiązaniach jednostki sektora bankowego – do ustaleń określonych w MSR/
MSSF wraz z obowiązującymi (na dzień bilansowy) ich oficjalnymi interpretacjami KIMSF7.
Należy jednak pamiętać, że w zakresie tematyki nieuregulowanej powyższymi standardami przygotowywane elementy sprawozdań finansowych muszą być
zgodne z:
Ze względu na to, że jednostki sektora bankowego nie mają decydującego wpływu na zmiany dotyczące czynników zewnętrznych, niniejszy artykuł ogranicza się do analizy czynników wewnętrznych, które mogą sprzyjać powstawaniu (a w zasadzie pogłębianiu się) sytuacji kryzysowej.
5
W. Gadomski Pytania o kryzys, Obserwatorfinansowy.pl, 15.10.2011, http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/10/15/kryzys-swiatowy-pytania-przyczyny-ratowanie-strefy-euro/?k=analizy
[2.11.2011]. Por. Mity związane z Rekomendacją T, KNF, 4.03.2010.
6
Art. 1, 3, 4, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz
o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. z 2004 r. nr 213, poz. 2155.
7
Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC).
4
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– wymogami ustawy o rachunkowości8,
– wydanymi na podstawie Prawa bilansowego przepisami wykonawczymi,
– wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (bądź będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynkach oficjalnych notowań giełdowych) oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim9.
Politykę rachunkowości w każdym podmiocie gospodarczym tworzą zasady,
konwencje, reguły i praktyki stosowane przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych.
W jednostkach sektora bankowego szczególny wpływ w warunkach kryzysu
na kształtowanie własnej polityki rachunkowości wywierają:
– zmiany we wprowadzanych nowych (lub wdrażanych po obligatoryjnych
modyfikacjach zaakceptowanych przez Unię Europejską) standardach rachunkowości (MSR) i standardach sprawozdawczości finansowej (MSSF),
– uaktualnienia przepisów prawnych na poziomie krajowym (wprowadzanych np. przez Ministerstwo Finansów, nadzór finansowy),
– ustalenia wewnętrzne kadry menedżerskiej w bankach komercyjnych, oparte na ich wiedzy i kompetencjach (szczególnie pod względem stosowania rozwiązań według modyfikowanych MSR/MSSF przed oficjalnym terminem ich obligatoryjnego zastosowania, określania nowych metod wyceny, ustalania modeli
szacunkowych).
Wprowadzanie nowych bądź wdrażanie zmodyfikowanych, po oficjalnej akceptacji przez Unię Europejską, MSR i MSSF w praktyce gospodarczej może
oznaczać zaistnienie jednego z czterech wariantów sytuacji (pod względem ich
wpływu na sporządzane sprawozdania finansowe):
I – brak wpływu na pozycje sprawozdań finansowych,
II – nowe pozycje w sprawozdaniach finansowych,
III – zmiany nazw (nomenklatury) dotychczas istniejących składników sprawozdań finansowych w ubiegłych okresach obrotowych,
IV – inne wartości istniejących pozycji w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres obrotowy oraz przewartościowanie pozycji podanej, na zasadzie dodatkowej, uzupełniającej informacji, za ubiegły okres (okresy). Konieczność stosowania rozwiązań własnych (ustaleń szacunkowych) może także powodować
Zob. art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76,
poz. 694 z późn. zm.
9
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259.
8
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powstawanie odmiennych wartości tych samych pozycji sprawozdawczych w kolejnych okresach obrotowych czy w różnych bankach komercyjnych.

Wariant I
Nowe lub zmienione (ważne na 1 stycznia 2010 r.) regulacje MSR i MSSF
oraz ich nowe interpretacje KIMSF (zaakceptowane przez Unię Europejską) każdy bank komercyjny miał zastosować w 2010 r. Ich zastosowanie nie wywarło
jednak wpływu na sporządzane sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2010 r. Obejmują one przede wszystkim:
MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy” (znowelizowany w listopadzie 2008 r.) z zastosowaniem dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później,
MSSF 2 „Płatności w formie akcji: grupowe transakcje płatności w formie
akcji”, rozliczane w środkach pieniężnych (zmodyfikowany w czerwcu 2009 r.),
mające zastosowanie dla okresów rocznych, po 1 stycznia 2010 r. lub później,
MSSF 3 „Połączenia jednostek” (zmieniony w styczniu 2008 r.), z możliwością zastosowania dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub
później,
MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” (przekształcony w styczniu 2008 r.), z zastosowaniem dla okresów rocznych, po 1 lipca 2009 r. lub później,
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – jeśli spełniają kryteria pozycji zabezpieczanych (zmiany opublikowane w lipcu 2008 r.), mające
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później,
Interpretacja KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom”, z zastosowaniem dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca
2009 r. lub później,
Zmiany związane z przeglądem MSSF (opublikowane w maju 2008 r.) –
część tych zmian znalazła zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2010 r.,
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (podane do publicznej wiadomości
w kwietniu 2009 r.) – z podziałem na zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r., albo w części dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r.10
Okazało się, że wprowadzenie poniższych standardów oraz interpretacji wydanych przez RMSR11 bądź KIMSF nie miało istotnego wpływu na stosowane
przez banki komercyjne zasady (politykę) rachunkowości w 2010 r.:
10
11

Praktyczny przewodnik po MSSF, Deloitte, Warszawa 2011.
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).
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MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy” (zmiany w zakresie ograniczonego zwolnienia
z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7
dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy, mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. lub później)12,
MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (poddany modyfikacji w listopadzie 2009 r.), z zastosowaniem dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2011r. lub później,
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja. Klasyfikacja emisji praw poboru” – z możliwością stosowania dla okresów rocznych rozpoczynających się
1 lutego 2010 r. lub później,
KIMSF 14 i MSR 19 „Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności: przedpłaty
minimalnych wymogów finansowania”, mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. lub później13,
KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych” – z zastosowaniem dla okresów rocznych rozpoczynających
się 1 lipca 2010 r. lub później,
MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla
stosujących MSSF po raz pierwszy” – z fakultatywną możliwością wyboru terminu zastosowania dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 r. lub
później, do dnia akceptacji niniejszego standardu, niezatwierdzonego przez UE,
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – transfer aktywów
finansowych, z ewentualnością zastosowania dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 r. lub później, do dnia przyjęcia tego standardu, niezatwierdzonego przez UE,
MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – z dowolnością terminu zastosowania dla
okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2013 r. lub później, do dnia
zatwierdzenia MSSF 9, nieratyfikowanego przez UE,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, Dz.Urz. UE z 2009 r.,
L 11/6.
13
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 633/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji IFRIC 14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej,
Dz.Urz. UE z 2010 r., L 186/10.
12
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MSR 12 „Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów” – znajduje
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 r. lub
później, do dnia przyjęcia tego standardu, niezatwierdzonego przez UE,
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (edytowane w maju 2010 r.) – część
zmian znalazła zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca
2010 r., część dla okresów rocznych, rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r., do
dnia aprobaty niniejszego standardu, niezatwierdzonego przez UE.

Wariant II
Większość zmian związanych z MSR, MSSF czy ich oficjalnymi interpretacjami w 2010 r. dotyczyła elementów stanowiących skutki wprowadzenia MSSF 9.
Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez banki komercyjne (np. w odniesieniu do opublikowanej, do dnia zatwierdzenia MSSF 914, fazy I stwierdzono, że nowelizacje i modyfikacje nie wywarły wpływu na ich wynik netto, lecz mogły spowodować przekształcenia w pozostałych dochodach, ujmowanych bezpośrednio
w kapitale oraz w ujawnieniach prezentowanych jako informacje dodatkowe15.
Z kolei w innych bankach komercyjnych, np. DZ Bank Polska SA, ze względu
na odmienne podejście do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego pojawiło się indywidualne podejście do wyceny instrumentów finansowych.
Banki komercyjne na dzień 31 grudnia 2010 r. dokonały klasyfikacji aktywów
finansowych do następujących czterech kategorii:
– aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek
zysków i strat,
– pożyczki i należności,
– aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności,
– aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Podejście do wyceny, według wewnętrznie przyjętej polityki rachunkowości, okazało się jednak inne w analizowanych jednostkach sektora bankowego
w 2010 r. Na przykład w DZ Banku Polska SA klasyfikacja danego instrumentu
finansowego była przeprowadzona na moment ich początkowego ujęcia w księgach rachunkowych. Natomiast późniejsza reklasyfikacja (niezbędna do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego) była już realizowana według MSR 39 (tab. 1).
14
Należy dodać, że pierwotna wersja standardu przewiduje datę wejścia w życie na 1 stycznia
2013 r. lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania. W sierpniu 2011 r. RMSR
złożyła projekt standardu proponujący odłożenie w czasie terminu obowiązkowego zastosowania
MSSF 9 tak, aby obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2015 r. lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania.
15
Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku SA, sporządzone za rok zakończony 31.12.2010 r.,
s. 15 i n., http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20110225/073851/sprawozdanie_jednostkowe_2010.
pdf [30.10.2011].
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Metoda wyceny pozycji
instrumentów finansowych
Transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych
wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży ujmuje się na dzień
przeprowadzenia transakcji, tj. dzień, w którym podjęte zostaje zobowiązanie do zakupu lub sprzedaży danego składnika aktywów. W późniejszych terminach aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat są na dzień bilansowy
wyceniane według wartości godziwej równej wartości
rynkowej, z wyjątkiem tych, które nie są przedmiotem
obrotu na rynku, wycenianych w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości.

Wyjaśnienie pozycji
instrumentów finansowych
Obejmują aktywa nabyte przede wszystkim w celu
sprzedaży w krótkim terminie lub na moment początkowego ujęcia. Są częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie,
i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków.
Jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu zalicza się również instrumenty pochodne, o ile nie zostały
wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające dla potrzeb rachunkowości zabezpieczeń.

Obejmują niezaliczane do instrumentów pochodnych Pożyczki i należności są wykazywane według zamoraktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do usta- tyzowanego kosztu (skorygowanej ceny nabycia), z zalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. stosowaniem efektywnej stopy procentowej.
Powstają generalnie, gdy wydawane są środki pieniężne, towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi.

Nazwa pozycji
instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat,
z podziałem na:
– aktywa finansowe
przeznaczone do obrotu,
– aktywa finansowe wyznaczone
jako wyceniane w momencie
ich początkowego ujęcia jako
aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat

Pożyczki i należności

Tabela 1. Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych w DZ Banku SA w 2010 r.
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Obejmują aktywa finansowe niebędące instrumentami
pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne
do sprzedaży lub niebędące ani pożyczkami i należnościami, ani inwestycjami utrzymywanymi do upływu
terminu wymagalności, ani aktywami finansowymi
wycenianymi w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Co do ogólnej zasady aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży to zaangażowania, które bank
zamierza utrzymywać przez czas określony. Mogą one
zostać sprzedane w celu poprawy płynności lub w reakcji na zmiany stóp procentowych, kursów wymiany
walut lub cen instrumentów kapitałowych.

Aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są na dzień
bilansowy wyceniane według wartości godziwej równej wartości rynkowej, z wyjątkiem tych, które nie są
przedmiotem obrotu na rynku, wycenianych w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości.

Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności wykazywane są według zamortyzowanego kosztu (skorygowanej ceny nabycia), z zastosowaniem efektywnej
stopy procentowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r. Grupy Kapitałowej DZ Bank Polska SA, http://slimak.onet.pl/_m/
nb/biznes/20110316/164645/skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_rok_2010.pdf [2.11.2011].

Obejmują niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia
przepływach pieniężnych i terminie wymagalności,
które grupa ma zamiar i możliwość utrzymać do terminu wymagalności. W przypadku sprzedaży części
portfela aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności, której nie można uznać za nieistotną, następuje
przeklasyfikowanie pozostałej części do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe utrzymywane
do terminu zapadalności
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Nazwa pozycji
instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat,
z podziałem na:
– aktywa finansowe
przeznaczone do obrotu,
– aktywa finansowe wyznaczone
jako wyceniane w momencie
ich początkowego ujęcia jako
aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat

Metoda wyceny pozycji
instrumentów finansowych
Wartość godziwą ustala się na podstawie notowań na
aktywnych rynkach, w tym w oparciu o ceny niedawno
zawartych transakcji, oraz na podstawie powszechnie
stosowanych modeli wyceny, oparte na zmiennych
możliwych do zaobserwowania w otoczeniu rynkowym. Dla części aktywów, dla których te metody nie
znajdują zastosowania, technika wyceny nie opiera się
na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych.
W przypadku papierów wartościowych odsetki oraz
zakupione dyskonto lub premia są rozliczane do wyniku odsetkowego w czasie z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej. Papiery wartościowe są
wyceniane do wartości godziwej, a jej zmiany są ujmowane w wyniku z operacji finansowych. Wynik na
sprzedaży aktywów wyliczany jest przy użyciu metody
FIFO.
Aktywa finansowe niebędące instrumentami po- Pożyczki i należności są wyceniane według zamortychodnymi z ustalonymi lub możliwymi do określe- zowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnia płatnościami, które nie są kwotowane na aktyw- nej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tynym rynku, innymi niż:
tułu utraty wartości.
– aktywa finansowe, które jednostka zamierza sprzedać natychmiast lub w bliskim terminie, a które kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, i te, które
przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez
jednostkę jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy;

Wyjaśnienie pozycji
instrumentów finansowych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu obejmują aktywa nabyte lub zaciągnięte z zamiarem sprzedaży lub odkupu w bliskiej przyszłości. Do tej kategorii
zaliczane są portfele aktywów finansowych, którymi
zarządza się w celu uzyskania zysków w krótkim terminie, a także instrumenty pochodne.
Aktywa finansowe, które w momencie początkowego ujęcia zostały wyznaczone przez bank jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat, gdyż pozycje te są zarządzane portfelowo na podstawie wyceny do wartości godziwej, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub
strategią inwestycyjną banku.

Tabela 2. Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych w Kredyt Banku SA w 2010 r.
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Wyceniane są w bilansie według wartości godziwej.
Skutki zmiany wartości godziwej odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny do momentu wyłączenia
składnika aktywów z bilansu lub rozpoznania utraty wartości, gdy skumulowane zyski lub straty ujęte
w kapitale własnym ujmuje się w rachunku zysków
i strat. W przypadku instrumentów dłużnych przychody odsetkowe oraz dyskonto lub premia rozliczane są
w czasie do wyniku odsetkowego przy zastosowaniu
metody efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności są wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu
z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej oraz
z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.
Naliczone odsetki, jak również rozliczane dyskonto lub
premia są rozpoznawane w wyniku z tytułu odsetek.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku SA sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2010 r., s. 15 i n., http://slimak.
onet.pl/_m/nb/biznes/20110225/073851/sprawozdanie_jednostkowe_2010.pdf [30.10.2011].

Aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe utrzymywane
do terminu zapadalności

– aktywa finansowe wyznaczone przez jednostkę przy
początkowym ujęciu jako dostępne do sprzedaży;
– aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne do
sprzedaży.
Aktywa finansowe, niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które bank zamierza i jest w stanie utrzymać
w posiadaniu do upływu terminu zapadalności lub
do daty bardzo zbliżonej do terminu zapadalności,
inne niż:
– wyznaczone przez jednostkę przy początkowym
ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy,
– wyznaczone przez jednostkę jako dostępne do sprzedaży,
– spełniające definicję pożyczek i należności.
Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie zostały zaklasyfikowane jako aktywa finansowe są wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, kredyty i należności lub aktywa
finansowe utrzymywane do terminu zapadalności.
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Z kolei inny wachlarz oferowanych klientom produktów bankowych przez
Kredyt Bank SA w 2010 r. wiązał się z wybraniem specyficznych, dostosowanych
do potrzeb oraz opartych na posiadanej wiedzy i doświadczeniach kadry menedżerskiej rozwiązań, które często oznaczały konieczność wypracowania własnych
technik wyceny dla posiadanych instrumentów finansowych (tab. 2)
Ustalenia w zakresie wartości godziwej inwestycji notowanych na aktywnym
rynku wiążą się z ich wyceną na podstawie:
– bieżących notowań cen rynkowych
– modeli zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych,
– modeli wyceny opcji,
w zależności od tego, które rozwiązanie jest odpowiednie na dany moment bilansowy16.
Gdy rynek na konkretny składnik aktywów finansowych nie istnieje albo nie
posiada kwotowań, wówczas wartość godziwa jest ustalana przy zastosowaniu
różnych technik wyceny. Mogą one obejmować:
– wykorzystanie przeprowadzonych w ostatnich okresach obrotowych transakcji na zasadach rynkowych,
– odwołanie się do innych instrumentów o podobnym charakterze,
– analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
– powszechnie stosowane modele wyceny (np. dla opcji),
– inne metody wyceny powszechnie stosowane przez uczestników rynku,
w zależności od tego, która z technik jest właściwa. W przypadku braku możliwości ustalenia w wiarygodny sposób wartości godziwej składnik aktywów jest
wyceniany według ceny nabycia.

Wariant III
W 2010 r. dokonano różnych poprawek w zakresie nowelizacji standardów
rachunkowości (MSR) i standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) dla
krajów Unii Europejskiej17. Na przykład zmiany dotyczące MSSF 2 „Płatności
w formie akcji” wpłynęły w bankach komercyjnych na nową klasyfikację transakcji płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej. W związku ze zmianą tej interpretacji np. programy motywacyjne grup
powiązanych z pozycji „pozostałe zobowiązania” zostały przekwalifikowane do
„pozostałych kapitałów” w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
za 2010 r.
16
Raport roczny 2010 WBK Banku Zachodniego, http://www.bankier.pl/static/att/emitent/
2011-03/SAB_R_2010_pol_201103020000166884.pdf [2.11.2011].
17
Nie wymienia się pozostałych zmian związanych z modyfikacjami MSR/MSSF oraz nowymi
nazwami (bądź przekwalifikowaniem) pozycji sprawozdań finansowych, gdyż jest ich dużo, a wybrano tylko te najistotniejsze.
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Tabela 3. Kategorie instrumentów finansowych wycenianych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej do wartości godziwej w WBK Banku Zachodnim w 2010 r.
Rodzaj kategorii
Kategoria I: kwotowania
aktywnego rynku

Elementy składowe kategorii
Obejmują dłużne, kapitałowe i pochodne instrumenty finansowe,
które na dzień bilansowy zostały wycenione na podstawie cen kwotowanych na aktywnym rynku. Do tej kategorii bank klasyfikuje
stałoprocentowe obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, euroobligacje rządu niemieckiego, euroobligacje rządu amerykańskiego,
akcje spółek notowanych na giełdzie oraz kontrakty terminowe na
indeks WIG 20.
Zalicza się do niej instrumenty pochodne, oprócz kontraktów IRS,
Kategoria II: techniki
wyceny oparte na
CIRS, FX Forward i FX Swap oraz opcji walutowych zawartych
parametrach pochodzących z klientami niebankowymi, a także dłużne papiery wartościowe wyceniane na podstawie modeli zdyskontowanych przepływów pieniężnych
z rynku
(z wyłączeniem tych, dla których bank samodzielnie szacuje spread
z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta). Oprócz ww. instrumentów
pochodnych zaklasyfikowane tu zostały zmiennoprocentowe obligacje Skarbu Państwa oraz zmiennoprocentowe obligacje NBP. Zostały
one wycenione na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów
pieniężnych bazującego na krzywej dyskontowej uzyskanej z rynku
stałoprocentowych obligacji skarbowych.
Należą tu niekwotowane na aktywnym rynku kapitałowe papiery warKategoria III: techniki
wyceny z wykorzystaniem tościowe, wycenione przez bank na podstawie eksperckiego modelu
wyceny; certyfikaty inwestycyjne wycenione na dzień bilansowy na
istotnych parametrów
niepochodzących z rynku podstawie ceny ogłaszanej przez fundusz; dłużne papiery wartościowe
(obligacje komercyjne i komunalne) oraz instrumenty pochodne wyłączone z kategorii I oraz II (czyli kontrakty IRS, CIRS, FX Forward
i FX Swap oraz opcje walutowe zawarte z klientami niebankowymi,
dla których bank samodzielnie szacuje spread kredytowy z tytułu ryzyka kontrahenta).
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu rocznego 2010 WBK Banku Zachodniego, http://www.
bankier.pl/static/att/emitent/2011-03/SAB_R_2010_pol_201103020000166884.pdf [2.11.2011].

Inny przykład wiąże się ze zmianami MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Zostały dodane nowe elementy, określono szczegółowo warunki, które są wymagane w związku z aktywami trwałymi
(bądź grupami przeznaczonymi do zbycia), zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży lub działalność zaniechana.
Konsekwencje wprowadzonych zmian wiążą się z ich wyceną (jako aktywa
i zobowiązania w ramach grupy przeznaczonej do zbycia), które nie są objęte
wymogami wyceny zawartymi w MSSF 5, i ujawnienia takie nie są już zamieszczone w innych informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego.
Dodatkowe informacje dotyczące aktywów trwałych (lub grup przeznaczonych do zbycia), zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży lub jako
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Tabela 4. Aktywa i zobowiązania finansowe niewyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
do wartości godziwej w WBK Banku Zachodnim w 2010 r.
Nazwa pozycji

Przyjęte założenia i metody wyceny

Należności od banków

Wartość godziwa lokat i depozytów jest szacowana według zdyskontowanych przepływów przy zastosowaniu bieżących stóp procentowych
rynku pieniężnego, pozostających w terminie do wykupu dla należności o podobnym ryzyku kredytowym i w danej walucie.

Należności od klientów

Wykazywane są w wartości netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących z tytułu rezerw. Wartość godziwa zostaje wyliczona jako
zdyskontowana wartość oczekiwanych przyszłych płatności kapitału
i odsetek. Zakłada się, że spłaty kredytów i pożyczek będą następować
w terminach uzgodnionych w umowach. Oszacowana wartość godziwa kredytów i pożyczek udzielonych klientom odzwierciedla zmianę
w poziomie ryzyka kredytowego (marż) od momentu udzielenia kredytu oraz zmiany stóp procentowych.

Inwestycyjne aktywa
finansowe niewyceniane
do wartości godziwej

Bank nie stosuje wyceny do wartości godziwej w odniesieniu do obligacji Skarbu Państwa sklasyfikowanych w portfelu utrzymywanym
do wymagalności oraz grupy nienotowanych kapitałowych papierów
wartościowych, dla których nie jest możliwe wiarygodne ustalenie
wartości godziwej. W sprawozdaniu z pozycji finansowej instrumenty
z prawem do kapitału prezentowane są w cenie nabycia skorygowanej
o odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. Dłużne instrumenty
finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, a dla potrzeb tego ujawnienia wartość godziwa została określona na podstawie
notowań rynkowych.

Inwestycje w podmioty
stowarzyszone i wspólne
przedsięwzięcia

Aktywa finansowe stanowiące udziały w podmiotach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach zostały zaprezentowane według
wyceny metodą praw własności. Według zarządu jednostki dominującej jest to najlepsze możliwe do ustalenia przybliżenie wartości godziwej dla tych instrumentów.

Zobowiązania wobec
banków i zobowiązania
wobec klientów

Wartość godziwą depozytów o terminie wymagalności powyżej 6 miesięcy oszacowano na podstawie przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami procentowymi właściwymi dla depozytów
o zbliżonych terminach wymagalności. W przypadku depozytów wypłacanych na żądanie, bez ustalonej daty wymagalności lub o terminie
wymagalności do 6 miesięcy, zakłada się, że ich wartość godziwa nie
różni się istotnie od wartości bilansowej. Znaczenie długoterminowej
współpracy z depozytariuszami nie jest brane pod uwagę w procesie
szacowania wartości godziwej tych instrumentów.

Zobowiązania z tytułu
Wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem
emisji dłużnych
wpływu korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń. Zobowiązania
papierów wartościowych podporządkowane wyceniane są według zamortyzowanego kosztu.
oraz zobowiązania
podporządkowane
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu rocznego 2010 WBK Banku Zachodniego, http://www.
bankier.pl/static/att/emitent/2011-03/SAB_R_2010_pol_201103020000166884.pdf [2.11.2011].
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działalność zaniechana mogą być niezbędne do spełnienia np. ogólnych wymogów MSR 118.

Wariant IV
Ta możliwość dotyczy innych wartości istniejących pozycji w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres obrotowy oraz przewartościowania tych pozycji,
podanych np. w formie informacji uzupełniającej, i w praktyce sektora bankowego wiąże się z:
– aktywami i zobowiązaniami finansowymi wycenianymi w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej w wartości godziwej (tab. 3),
– aktywami i zobowiązaniami finansowymi nie wycenianymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej do wartości godziwej (tab. 4).

Zakończenie
Analiza literatury przedmiotu, przepisów prawnych krajowych i obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie MSR/MSSF pozwala na stwierdzenie, że rok
2010 r. stanowił dla sektora bankowego specyficzne wyzwanie, ze względu na nawarstwianie się skutków sytuacji kryzysowej i regularnych zmian legislacyjnych.
Konsekwencje wskazanych zdarzeń można było zaobserwować podczas przeglądu rozwiązań stosowanych w ramach polityki rachunkowości przez trzy wybrane
banki komercyjne: WBK Bank Zachodni, DZ Bank Polska SA i Kredyt Bank
SA. Oznacza to konieczność stawiania na bieżąco przed kadrą menedżerską nowych wyzwań w zakresie modyfikacji zasad (polityki) rachunkowości, w celu poprawnej interpretacji obowiązujących przepisów, tworzenia optymalnych ustaleń
wewnętrznych oraz ciągłych obserwacji zastosowanych technik i metod wyceny
oferowanych produktów bankowych różnym klientom. Polityka rachunkowości
jest formą procesu o charakterze ciągłym i indywidualnym, zatem nie zdarza się,
żeby w różnych bankach komercyjnych były wykorzystywane dokładnie te same
reguły czy zasady w kilku okresach obrotowych – bez ich wpływu na pozycje
sprawozdań finansowych. Ponadto należy pamiętać o konieczności wypracowywania lepszych rozwiązań, jeśli analiza stosowanych metod wyceny (w zakresie
własnych technik np. ustaleń szacunkowych) za lata ubiegłe wykazuje ich wyso18
Paragraf 5B został dodany przez Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. Jednostka stosuje tę zmianę prospektywnie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Zob. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 243/2010 z dnia
23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Dz.Urz. UE L 77/33.
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ką niedoskonałość (np. w porównaniu z innymi jednostkami prawa bankowego
lub ze względu na zmianę stóp procentowych, inny poziom inflacji). W konsekwencji wiąże się to z badaniem sprawozdania finansowego nie tylko przez osoby
uprawnione (typu biegli rewidenci, instytucje państwowe, np. urzędy skarbowe,
jednostki nadzoru krajowego), ale także przez zarządy banków dla przetrwania
trudnego okresu sytuacji kryzysowej oraz poprawy wizerunku jednostki sektora
bankowego. Ponadto dla możliwości pozyskiwania nowych klientów ważna jest
ocena banku komercyjnego na rynku finansowych przez popularne agendy ratingowe (na które ma wpływ stosowana polityka rachunkowości).
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Właściciele jako interesariusze
małych i średnich przedsiębiorstw

Streszczenie. Właściciele to istotni interesariusze małych i średnich przedsiębiorstw. Są pomysłodawcami i realizatorami pomysłu, którzy po uruchomieniu firmy stają zwykle na jej czele.
Od ich kompetencji menedżerskich, zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa i umiejętności
budowy relacji z innymi interesariuszami zależy sukces przedsięwzięcia. Artykuł jest próbą identyfikacji celów i oczekiwań tej grupy interesariuszy małych i średnich przedsiębiorstw. Rozważania
teoretyczne zestawiono z wynikami badań empirycznych. Wykorzystano też własne doświadczenia
przedsiębiorcze.
Słowa kluczowe: właściciele przedsiębiorstwa, interesariusze organizacji, przedsiębiorca,
cele, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wstęp
Każdego dnia w Polsce uruchamianych jest około tysiąca małych i średnich
przedsiębiorstw1. Ich założyciele, działając indywidualnie bądź w spółce, przy
bardzo ograniczonych zasobach tworzą często „coś z niczego”. W większości
tych przedsięwzięć założyciele stają na ich czele. Od ich kompetencji i zaangażowania zależy los powoływanej firmy. Dominujące, proste formy organizacyjno1
W ostatnim dziesięcioleciu powstawało od 228 tys. (2003) do 440 tys. (2009) firm, z czego
prawie 99,8% to małe i średnie przedsiębiorstwa, co daje średnio ok. 1 tys. firm dziennie. W poprzedniej dekadzie ta liczba była na podobnym poziomie. Raport o stanie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, przygotowany pod kierunkiem Anety Wilmańskiej,
PARP, Warszawa 2010, s. 36.
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-prawne, czyli indywidualna działalność gospodarcza i spółka cywilna, skutkują
pełną odpowiedzialnością za zobowiązania firmy, także własnym majątkiem. To
powoduje, że właściciele oraz ich rodziny są silnie związani z losami firmy.
Artykuł stanowi próbę identyfikacji celów i oczekiwań właścicieli jako interesariuszy (stakeholders) z wysoką stawką (stake) w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wykorzystano w nim wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców sektora MŚP Dolnego Śląska oraz przedsiębiorcze
doświadczenia własne.

1. Charakterystyka właścicieli
małych i średnich przedsiębiorstw
Właściciele małych i średnich firm to najczęściej osoby fizyczne (92%)2, które realizują pomysł przedsięwzięcia gospodarczego poprzez inwestycję kapitału
i uruchomienie firmy. Proces zapoczątkowany jest przez pomysłodawcę, który
może podjąć próbę zainteresowania planowanym przedsięwzięciem inne osoby
(także prawne), poszukując zwykle kapitału. Motywy poszukiwania wspólników
mogą mieć podłoże pozafinansowe, takie jak: uzupełnienie wiedzy specjalistycznej, doświadczenia przedsiębiorcze czy kontakty biznesowe. Założyciele rejestrują firmę, wybierając prostą, szybką i tanią formę ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy3 lub sądownie w KRS. W pierwszym przypadku powstaje
przedsiębiorstwo osoby fizycznej lub spółka cywilna, jeśli jest kilku założycieli
i ten sposób rejestracji jest najczęściej wybierany przez polskich przedsiębiorców4. Rejestracja sądowa oznacza ponoszenie pewnych kosztów (sądowych, notarialnych, podatkowych) i jest wydłużona w czasie, stąd znacznie mniejsza liczba
powstających na tej drodze firm. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji
Gospodarczej (COIG) w 2010 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowanych 24,3 tys. firm, co stanowi mniej niż 10% nowo powstałych firm.
Wybór prostej formy oznacza obowiązek prowadzenia spraw firmy, co praktycznie wymusza łączenie własności i zarządzania. Część spółek prawa handlowego jest także zarządzana przez właścicieli, dlatego udział właścicieli kierujących
firmami sięga nawet 85% ogółu5. Kierowanie firmą, poprzedzone jej organizoDziałalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, s. 23.
3
Od 1 lipca 2011 r. rejestracja odbywa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej na podstawie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązująca zasada „zero okienka” daje możliwość rejestracji działalności gospodarczej, jej zawieszania,
odwieszania oraz likwidacji przez Internet, a więc bez konieczności wychodzenia z domu.
4
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych..., s. 23.
5
Wyniki badań przeprowadzonych wśród firm sektora MŚP przez Ł. Sułowskiego pokazały,
że aż 85% firm jest kierowana przez właścicieli. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Firmy rodzinne – jak
2
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waniem, oraz podejmowanie ryzyka to spełnienie warunków definicyjnych bycia
przedsiębiorcą, określonych przez R.W. Griffina6 i podobnych przez K. Vespera
w postaci7:
– inicjowania przedsięwzięcia,
– organizowania mechanizmów do wykorzystania posiadanych zasobów,
– akceptacji niepewności i ryzyka8.
Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw są więc przedsiębiorcami.
Według D. Storeya przedsiębiorcy z sektora MŚP, częściej niż udziałowcy
w dużych korporacjach, posiadają własność (udziały) w kilku firmach. Z przeprowadzonych przez niego badań wynika, że aż 79% właścicieli szybko rozwijających się małych firm było udziałowcami więcej niż jednej firmy, natomiast
w przypadku dużych firm jedynie 38% posiadało udziały w więcej niż jednej firmie9. D. Storey formułuje tezę, że „celem przedsiębiorcy małej firmy jest maksymalizacja zdyskontowanego w czasie strumienia dochodów pochodzących z całego portfela różnych biznesów”. Wydaje się, że jest to raczej efekt wyszukiwania
i wykorzystywania „okazji rynkowych” oraz dywersyfikacja ryzyka.
Na uwagę zasługuje przewaga indywidualnych startów nad startami spółek.
Wybór indywidualnej działalności od 1989 r. przekracza 80% ogółu10. Unikanie
spółek może być związane ze współwłasnością i ograniczeniami swobody decyzyjnej, którą daje indywidualna działalność. Funkcjonując indywidualnie, właściciel jest w pełni niezależny i naprawdę „na swoim”, a – jak twierdzi I. Hejduk –
„Polak lubi być na swoim”11. Świadczyć o tym może odmowa M. Mikuśkiewicza

osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009, s. 51. Firmy zarządzane przez właścicieli w krajach UE także stanowią większość. Europejski Sondaż Małych i Średnich Przedsiębiorstw, http://www.pkgt.org/4/icb42671-004.APD/2002EBSS.pdf [10.04.2002].
6
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 731.
7
K. Vesper, New Venture Strategies, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1980, s. 28.
8
Wielu badaczy (m.in. P. Drucker, R. Cantillon czy J.A. Schumpeter) wprowadza dodatkowe
wymogi definicyjne. Szerzej: A. Brzeziński, Characteristic of an Entrepreneur From Lower Silesia,
w: Enterprise, Logistics and Innovations in knowledge based economy, red. M. Nowicka-Skowron,
R. Lescroart, Haute École Blaise Pascal, Arlon 2008, s. 153-155.
9
B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 62.
10
W 1989 r. indywidualną działalność wybrało 96,8% przedsiębiorców. W kolejnych latach,
poza 1994 r., kiedy było to 74,4%, poziom ten kształtował się powyżej 80% zarejestrowanych firm.
D. Tłoczyński, Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa” 1998, nr 6, s. 11; MŚP w Polsce. Statystyka kategoriami, http://www.parp.gov.pl
[10.12.2011].
11
I. Hejduk, A. Podawczyk, Formy i instrumenty wspierania przedsiębiorczości w Polsce,
w: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski,
J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 35.
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na propozycję wspólnego przedsięwzięcia, złożoną przez Sama Waltona, twórcę
sieci Wal-Mart12.
Właściciele MŚP, tworząc przedsiębiorstwo, gromadzą zasoby, decydując
o ich wielkości i jakości. W fazie startu i często długo później są jedynymi menedżerami, którym bezpośrednio podlegają wszyscy pracownicy w promienistej
strukturze organizacyjnej13. Często przez długi okres struktura organizacyjna nie
występuje formalnie, a funkcjonowanie przedsiębiorcy przypomina koncepcję
„właściciela i jego pomocników”, propagowaną przez W.F. Taylora14.
Proces doboru pracowników odbywa się według samodzielnie ustalonych
przez właścicieli kryteriów i to oni decydują o wyborze kandydata15. Podobnie
jest z realizacją pozostałych elementów funkcji personalnej.
Niedobory finansowe uzupełniane są pożyczkami od krewnych i znajomych,
a kredyt kupiecki i leasing to główne instrumenty umożliwiające bieżące funkcjonowanie i wyposażenie firmy w niezbędne maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Podobnie rozwiązywany jest problem niedoborów kadrowych.
Członkowie rodziny właściciela wspierają go w wykonywaniu zadań, szczególnie
w okresie startu.
Zaangażowanie rodziny właściciela jest związane z partycypacją w dochodach firmy, które mogą być głównym czy jedynym źródłem jej utrzymania, oraz
wspomnianą wcześniej nieograniczoną odpowiedzialnością właściciela za zobowiązania firmy. Ten przypadek firm, w których własność skupiona jest w rękach
jednej rodziny, nazywanych firmami rodzinnymi16, oznacza, że właściciel jest jednocześnie członkiem dwóch instytucji: rodziny i firmy. W ten sposób właściciel
w swoim działaniu realizuje cele firmy oraz uwzględnia cele i oczekiwania rodziny, które nie zawsze są zbieżne17. Podobne problemy występują w przypadku zatrudnionych pracowników i menedżerów oraz podmiotów z otoczenia zewnętrz12
W 1991 r. zorganizowano spotkanie M. Mikuśkiewicza, właściciela niewielkiej wtedy sieci
Marcpol, z Samem Waltonem, twórcą potężnej sieci Wal-Mart, która już w tamtym czasie osiągała
miliardowe (w $) dochody. W luźnej rozmowie Walton stwierdził, że „handel to najprostszy sposób
zarabiania pieniędzy”. Na propozycję wspólnego przedsięwzięcia (handlowego) w Polsce Mikuśkiewicz odparł: „jeśli to takie proste, to pozostanę na swoim”.
13
Ł. Sułkowski, A. Marjański, op. cit.
14
Zob. P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000, s. 10.
15
M. Gableta, A. Brzeziński, Realizacja funkcji personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2002, nr 4 (16), s. 136.
16
Firmy rodzinne nie doczekały się jeszcze jednoznacznej definicji. Występująca wielość definicji jest wynikiem stosowania wielorakich (uzasadnionych) kryteriów. Szerzej: K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2007, s. 17-57; Ł. Sułkowski, A. Marjański, op. cit., s. 13-16; Badanie firm rodzinnych
– raport końcowy, red. A. Kowalewska, Pentor Research International (projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), Warszawa 2009, s. 56-60.
17
Zob. A. Brzeziński, S. Brzeziński, Rodzina jako interesariusz małych i średnich przedsiębiorstw, w: Firmy rodzinne. Determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przed-
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nego, które „odczuwają” funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Grupy te określane są
mianem interesariuszy organizacji.

2. Właściciele wśród interesariuszy
małych i średnich przedsiębiorstw
Pojęcie „interesariusze organizacji” stanowi odpowiednik terminu stakeholders, wprowadzonego przez H.I. Ansoffa18, a zdefiniowanego przez R.E. Freemana i D.J. Reeda19. Stakeholders to według nich „jednostki lub grupy, które
mogą wpływać na działanie organizacji lub podlegać wpływowi działań podjętych przez organizację”, tj. takie, które odnoszą korzyści lub mogą ponosić straty
(krzywdy20) w wyniku funkcjonowania przedsiębiorstwa. Później R.E. Freeman
wprowadził węższą definicję, ograniczoną do „grup, które mają żywotne znaczenie dla przetrwania organizacji, bez wsparcia których organizacja nie mogłaby
prawidłowo funkcjonować”21. Definicja ta wyłącza konkurentów z grona interesariuszy organizacji, zaliczanych wcześniej.
W definicji proponowanej przez autora uwzględnione są trzy warunki:
– posiadanie stawki,
– wysuwanie żądań,
– posiadanie możliwości i chęci wywarcia presji dla zaspokojenia swych
oczekiwań22.
Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw w oczywisty sposób spełniają te warunki i to w stopniu znacznie wyższym niż pozostałe grupy. Ich stawka
w przedsięwzięciu jest najwyższa, a oczekiwania co do przedsięwzięcia pojawiają
się zapewne już w fazie pomysłu. Możliwości ich zaspokojenia są największe
wśród wszystkich grup.
Właściciele są interesariuszami substanowiącymi (obok kontraktowych i kontekstowych), ponieważ swoją pracą i doświadczeniem współtworzą firmę23. Jako
niezbędni dla przedsiębiorstwa stanowią stakeholders pierwszego stopnia. Można
ich także zaliczyć do interesariuszy:
siębiorstwem rodzinnym, red. A. Marjański, „Zeszyty Naukowe SWSPiZ w Łodzi” 2011, t. XII, z. 7,
s. 217-221.
18
H.I. Ansoff, Corporate Strategy, McGraw Hill, New York 1965, s. 33.
19
R.E. Freeman, D.J. Reed, Stockholders and Stakeholders. A New Perspective on Corporate
Governance, „California Management Review”1983, vol. XXV (2), s. 829-837.
20
A. Crane, D. Matten, Business Ethics, Managing Corporate Citizenship and Sustainability in
the Age of Globalization, Oxford University Press, New York 2007, s. 57-58.
21
R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984, s. 46.
22
A. Brzeziński, Pracownicy jako interesariusze małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty
Naukowe WSB we Wrocławiu” 2012, nr 28.
23
M.A. Rodroguez, J.E. Ricart, Towards the sustainable business, IESE Universidad Navarra,
„Revista de Antiguo Alumnom” 2002, nr 85, s. 30-31.
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– bezpośrednio oddziałujących na funkcjonowanie przedsiębiorstwa24,
– dobrowolnych, gdyż samodzielnie podejmują decyzję o uruchomieniu firmy i ponoszonym ryzyku25,
– rynkowych – za udział w procesach gospodarczych26.
Według M.J. Stankiewicza właściciele każdego przedsiębiorstwa stanowią
pierwotną i „rdzeniową” grupę interesariuszy27. W odróżnieniu od właścicieli dużych organizacji gospodarczych są oni interesariuszami wewnętrznymi, ponieważ
funkcjonują w roli menedżerów w firmach. Natomiast właściciele dużych firm są
w większości inwestorami (udziałowcami, akcjonariuszami) nieuczestniczącymi
(nie zarządzają) bezpośrednio w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a zatem interesariuszami zewnętrznymi. Ich stawką jest tylko zainwestowany kapitał.
Dzięki piastowaniu funkcji menedżera zarządzającego właściciele mają stały,
bezpośredni kontakt z pozostałymi interesariuszami wewnętrznymi. Reprezentując firmę na zewnątrz, mają możliwość poznania pozostałych interesariuszy organizacji, ich oczekiwań i możliwości w dążeniu do własnych celów. Bezpośrednie
kontakty zewnętrzne mają szczególne znaczenie w przypadku firm funkcjonujących na rynku B2B. Tu najczęściej właściciele samodzielnie składają oferty, negocjują warunki współpracy i sprawują bezpośredni nadzór nad jej przebiegiem.
Zdobywana przy tym wiedza o kliencie i jego potrzebach pozwala dostosowywać
ofertę do zmieniających się oczekiwań, a nawet rozszerzać ją o nowe produkty
czy usługi. Kontakty z klientami mogą przerodzić się w przyjazne relacje, które
cementują współpracę, zwiększając szansę na przetrwanie oraz rozwój przedsiębiorstwa.
Realizacja celów i oczekiwań właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
odbywa się w ich bieżącym działaniu, pośród oddziaływań innych interesariuszy,
którzy w zależności od posiadanej siły przetargowej mniej lub bardziej skutecznie
dążą do spełniania własnych oczekiwań. Mogą być one zbliżone lub przeciwstawne do celów właścicieli28. Natomiast cele właścicieli mogą odbiegać od celów
i oczekiwań właścicieli dużych organizacji gospodarczych (tab. 1).
Oczekiwania co do przedsięwzięcia zostały przedstawione z perspektywy inwestora poszukującego rentownej inwestycji. Właściciele MŚP to nie tylko inwe24
A. Paliwoda-Matiolańska, Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2005, s. 243.
25
M.B.E. Clarkson, A Risk based model of stakeholder theory [referat na konferencję Second
Toronto Conference on Stakeholder Theory], University of Toronto, Toronto 1994.
26
A.T. Lawrence, J. Weber, Business and Society. Stakeholders Ethics, Public Policy, McGraw
Hill, New York 2008, s. 7-11.
27
M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Organizator, Toruń 2002.
28
A. Brzeziński, Specyfika interesariuszy firmy rodzinnej, „Zeszyty Naukowe SWSPiZ w Łodzi” 2011, nr 12.
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Tabela 1. Cele i oczekiwania właścicieli dużych organizacji gospodarczych
Grupa
interesariuszy
Właściciele
przedsiębiorstwa

Mierniki sukcesu organizacji
–
–
–
–
–

stopa zwrotu z inwestycji
rynkowa wartość przedsiębiorstwa
wysokość i stabilność dywidendy
perspektywy rozwojowe firmy
poziom ryzyka inwestycji

Cele i oczekiwania
– wysokość wypłacanej dywidendy
– wzrost wartości rynkowej firmy
– wzrost przychodów i rentowności
firmy
– utrzymanie możliwości wpływu na
strategiczne decyzje

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, s. 106.

storzy, ale również założyciele firmy realizujący własny pomysł, a także menedżerowie zarządzający firmą. Powinno więc wystąpić łączenie celów i oczekiwań
dwóch grup interesariuszy. Warto zauważyć, że związek właściciela z firmą jest
nieograniczony w czasie, natomiast menedżer jest zatrudniany zwykle na okres
kilku lat (średnio 4-5 lat)29. Właściciel, bardziej niż menedżer, jest zainteresowany
losami firmy nawet w dalekiej przyszłości. Jest to szczgólnie wyraźne w przedsiębiorstwach rodzinnych, które zapewniaja miejsce pracy wielu członkom rodziny,
a dochód firmy jest jej źródłem utrzymania. Ponadto firma ma zapewnić finansowe bezpieczeństwo potomkom – aż 72,5% założycieli planuje przekazać im
swoje firmy30. Uwzględnianie w planach firmy sukcesji31 oznacza, że przetrwanie
i długowieczność firmy są głównymi celami właściciela.

3. Cele i oczekiwania właścicieli – wyniki badań
Do określenia celów i oczekiwań właścicieli małych oraz średnich przedsiębiorstw wykorzystano wyniki badań panelowych32, prowadzonych wśród 45 małych i średnich przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego. Pierwszy etap badań miał miejsce w 2001, drugi – w 2007 r., natomiast aktualnie badane firmy są
poddawane obserwacji i trzeci etap badań jest planowany na 2013 r.
Więcej o cechach wyróżniających właściciela od wynajętego menedżera: ibidem.
Taki wynik dały badania B. Hausa, Ł. Sułkowskiego i K. Safina. Ł. Sułkowski, Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych
w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń 2005, s. 25-27.
31
Szerzej: Ł. Sułkowski, A Marjański, op. cit. s. 37.
32
Metoda panelowa polega na tym, że te same obiekty badane są dwu- lub wielokrotnie
w pewnych odstępach czasu. Pozwala to zarejestrować zmiany zachodzące w czasie i określić ich
dynamikę lub stałość badanych cech, a także wyjaśnić przyczyny zmienności oraz prawidłowości.
F. Krzykała, Metodologia badań i technik socjologii gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań 1998, s. 71.
29
30
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Badania przeprowadzono w formie wywiadu skategoryzowanego, posługując
się kwestionariuszem pytań skierowanym do właścicieli firm. Wykorzystano także udostępnioną dokumentację, obrazującą 10-letni okres funkcjonowania firm
(1998-2007).
Firmy objęte badaniami to:
– mikroprzedsiębiorstwa (35,6%),
– małe przedsiębiorstwa(46,6%),
– średnie przedsiębiorstwa(17,8%),
– firmy prowadzące głównie działalność usługową (44,4%),
– firmy indywidualnych osób fizycznych (33,3%),
– spółki cywilne (28,9%),
– spółki z o.o. (26,9%),
– inne formy organizacyjno-prawne (10,9%),
– firmy z zatrudnionym personelem,
– organizacje z wysokim wskaźnikiem przeżywalności (średni wiek firm to
8 lat).
Próba wyróżnia się na tle sektora MŚP małą liczbą mikroprzedsiębiorstw
(35,6%), dużą liczbą spółek (66,7%), wysoką „żywotnością” (8 lat) i tym, że każda firma zatrudnia pracowników (nie ma przypadków samozatrudnienia).
Charakterystykę właścicieli firm prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Główne cechy właścicieli badanych firm
Przeważające cechy

Udział w próbie (%)

Osoba fizyczna
Płeć: mężczyzna
Wiek: 41-50 lat
Zarządzający: właściciel firmą
Wykształcenie: wyższe
Przedsiębiorstwo państwowe
jako poprzednie miejsce pracy
Brak doświadczeń przedsiębiorczych
Doświadczenia menedżerskie

97,8
86,8
57,8
95,6
55,6
40,0
80,0
69,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród właścicieli dominują osoby fizyczne (97,8%), mężczyźni (86,8%), łączący własność z zarządzaniem (95,6%), którzy wcześniej pracowali jako menedżerowie (69%). Jeden z właścicieli ma doświadczenia dowódcze z wojska
i w jego przypadku zaobserwowano, charakterystyczną dla tego typu organizacji,
wysoką umiejętność delegowania uprawnień decyzyjnych.
Istotny jest również wysoki poziom wykształcenia właścicieli. Ponad połowa
(55,6%) ma wyższe wykształcenie. Tylko co piąty posiada wymagane kompeten-
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cje specjalistyczne, natomiast pozostali uzupełniają braki w tym zakresie poprzez
szkolenia organizowane przez dostawców.
Większość badanych zakładała własną firmę po ukończeniu 40. roku życia
i dla większosci z nich (80%) było to zupełnie nowe wyzwanie.
Wysoki udział spółek w próbie oznaczał dobór wspólników w fazie ich powstawania. Założyciele kierowali się głównie zaufaniem (76,6%). Był to swego
rodzaju sposób na uzupełnienie własnych niedoborów kompetencyjnych (60%).
W co piątej firmie (spółki kapitałowe) część właścicieli jest jedynie inwestorami, którzy nie świadczą pracy. Aż 88,8% z nich, według ankietowanych, oczekuje przede wszystkim wypłaty jak najwyższej dywidendy. W przypadku jednej
firmy, funkcjonującej w formie spółdzielni, cały wypracowany zysk jest wypłacany właścicielom (członkom spółdzielni). Ograniczona w ten sposób możliwość
inwestycji skłoniła prezesa zarządu do podjęcia decyzji o sprzedaży przedsiębiorstwa. W jednej ze spółek akcyjnych funkcjonujących na giełdzie przewiduje się
podobne oczekiwania akcjonariuszy. Ta grupa właścicieli jest czasowo związana
z firmą w oczekiwaniu na wysoki zwrot z inwestycji, osiągany w formie dywidendy i wzrostu cen akcji. W tym przypadku o długości związku z firmą decydują
wskaźniki ekonomiczne.
Ankietowani – jako zarządzający menedżerowie – nie są zainteresowani wypłatą dywidendy. Wypracowane zyski mają bowiem służyć rozwojowi firmy.
Niechętnie podają wysokość wypracowanych zysków. O ile udzielane są informacje o poziomie przychodów, a bardzo chętnie o udziale w rynku, gdy jest on
zadowalający, o tyle wartość dochodów zwykle jest ukrywana33.
Na starcie około 1/5 firm dysponowała znikomymi zasobami finansowymi,
a funkcjonowanie było oparte na kredycie kupieckim, udzielanym przez dostawców. Niezbędne maszyny, urządzenia, a przede wszystkim środki transportu pojawiały się w aktywach przedsiębiorstwa głównie w formie leasingu (52,6%).
Ponad 1/4 firm początkowo nie zatrudniała pracowników, a zadania były wykonywane przez samych właścicieli. Wraz ze wzrostem liczby zadań zatrudniano
inne osoby, a ich doboru dokonywali właściciele. Wśród kandydatów poszukiwano najczęściej (56%) ludzi uniwersalnych, którzy mogą wykonywać różne,
w zależności od potrzeb, zadania. Wraz ze wzrostem firmy zaczęły przeważać
poszukiwania specjalistów. W 2007 r. poszukiwano ich najczęściej (60%). Wzrost
znaczenia zasobów ludzkich ukazuje tabela 3.
Ludzie zostali uznani za najważniejsze zasoby firmy (55,6%). W 2001 r. (I etap
badań) ich znaczenie dla właścicieli wzrosło w 2007 r. (II etap) o ponad 6%.
Od zatrudnionych pracowników oczekuje się:
– odpowiedzialności (73,1%),
– lojalności (50%),
33

s. 5.

Podobne spostrzeżenia ma K. Obłój, Oczami stratega, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 12,
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Tabela 3. Ocena znaczenia zasobów ludzkich przez właścicieli badanych przedsiębiorstw (%)
Czy uważasz, że pracownicy są najważniejszym zasobem firmy?
a) tak, bez względu na wielkość firmy
b) zasoby ludzkie są równie ważne jak zasoby finansowe
c) są ważni, ale większe znaczenie w osiągnięciu sukcesu firmy
mają środki finansowe
d) oraz częściej wydaje mi się, że pracownicy tworzą problemy
firmy zamiast je rozwiązywać.
Razem

2001

2007

55,6
31,1
13,3

61,4
25,3
13,3

0,0

0,0

100,0

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

– zaangażowania (23%)
– punktualności (8,8%).
Pojawiają się również kierownicy różnych szczebli – w pierwszym okresie
nieformalni. Odnotowano wysoki wzrost liczby menedżerów – z poziomu 6,6%
w 2001 r. do 14% w 2007 r. wśród ogółu zatrudnionych. Zmiany dotyczą głównie
szczebla średniego, gdzie nastąpiła zmiana z 0,2 do 4,9%. Pojawiają się również
menedżerowie najwyższego szczebla (2,8%), którzy są zastępcami zarządzających właścicieli, co dla części z nich ma być przygotowaniem do kierowania firmą – badaną lub inną firmą właściciela.
Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 60% ogółu, a ich udział maleje ze wzrostem firm, od 3/4 w mikrofirmach do 1/4 w firmach średnich. Podobnie przedstawia się obecność członków rodziny wśród personelu. Członkowie najbliższej rodziny właściciela wspierali, także nieformalnie, większość (58%) startów
przedsięwzięć. W późniejszym etapie (2001 r.) nieformalne wsparcie rodziny występuje głównie w najmniejszych podmiotach i sporadycznie w małych firmach.
W średnich przedsiębiorstwach taka pomoc nie występuje. Zatrudnieni członkowie rodziny występują w co trzeciej firmie (31,1%).
Badano również zależność dochodów rodziny właściciela od dochodów firmy. Dochody firmy są źródłem utrzymania dla 93,3% rodzin, przy czym dla połowy (51,1%) to jedyne źródło dochodów rodziny. Uzasadnione jest tym samym
zainteresowanie rodziny losami firmy (tab. 4).
Zauważalny wpływ rodziny na decyzje właściciela sięgał 26,7% (suma poz.
a i b) w 2001 r. Dotyczyło to mikro- i małych przedsiębiorstw. W 2007 r. wpływ
rodziny maleje i występuje tylko w co piątej firmie (18,2%). Oddziaływania rodziny nie odnotowano w średnich przedsiębiorstwach.
Wpływ rodziny niewątpliwie odbija się na wyznaczanych celach firmy. Mogą
więc być eliminowane działania i inwestycje, które zagrażają przetrwaniu firmy
i tym samym egzystencji rodziny. Najbardziej istotny wpływ ma kwestia sukcesji.
Wprawdzie pojawiła się tylko w jednej firmie, ale planowana jest aż w 76,9% firm.
Planowana sukcesja może decydować o tym, że dla właścicieli małych i średnich
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Tabela 4. Wpływ rodziny właściciela na decyzje zarządcze w badanych przedsiębiorstwach (%)
Czy Twoja rodzina ma wpływ na podejmowane decyzje?
a) tak, ale tylko te dotyczące przyszłości firmy
b) tak, wszelkie ważne decyzje uzgadniam z rodziną z uwagi
na zależność dochodów rodziny od sytuacji finansowej firmy
c) nie ma
Razem

2001

2007

11,1
15,6

6,8
11,4

73,3

81,8

100,0

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

przedsiębiorstw przetrwanie staje się jednym z głównych celów przedsięwzięć
gospodarczych. Potwierdzeniem tego są odpowiedzi na pytanie o sprzedaż firmy,
czym przedsiębiorcy nie są zainteresowani (tab. 5).
Tabela 5. Więzi właścicieli z własna firmą w badanych przedsiębiorstwach (%)
Czy sprzedałbyś korzystnie swoje przedsiębiorstwo?
Tak, gdyż wreszcie miałbym czas dla siebie i rodziny
Tak, gdyż dostrzegam same zagrożenia dla przetrwania firmy
Tak, gdyż potrzebuję pieniędzy na zupełnie inne przedsięwzięcie
Nie, gdyż nie jest mi obojętny los pracowników
Nie, gdyż nie potrafiłbym żyć bez mojej firmy

2001

2007

20,0
6,6
13,3
13,3
46,7

22,3
4,4
13,3
15,5
44,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

Korzystną sprzedaż rozważyłaby tylko 1/4 właścicieli (26,6%), co dowodzi,
że firma nie jest tylko źródłem dochodów, ale zaspokaja również inne potrzeby
założycieli. Tam, gdzie wystąpiły bankructwa, a takich było w 2007 r. 15,5%,
przedsiębiorcy powołują nowe przedsięwzięcia. Tylko jeden z nich wycofał się
z przedsiębiorczej przygody.

Podsumowanie
Łączenie własności i zarządzania czyni z właścicieli szczególną grupę interesariuszy, których cele i oczekiwania są po części wypadkową celów dwóch grup:
właścicieli i menedżerów. Dodatkowo w najmniejszych firmach właściciele poprzez wykonywanie bieżących zadań stają się „grającymi trenerami”. Specyfika
analizowanych przedsiębiorstw z niedoborami zasobów finansowych i ludzkich
ma także wpływ na cele omawianych interesariuszy. W firmach rodzinnych właściciele muszą jeszcze uwzględniać oczekiwania rodziny, z jej bezpieczeństwem,
także przyszłym, na czele.
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Artykuł pokazał, że cele właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw różnią
się od oczekiwań właścicieli dużych organizacji gospodarczych. Są też odmienne
od celów wynajętych menedżerów. Pokazane zostały również silne związki właścicieli z firmą, której przetrwanie jest głównym celem założycieli.
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Proces decyzyjny i jego determinanty
w zarządzaniu organizacjami

Streszczenie. Proces podejmowania decyzji stanowi jeden z najistotniejszych elementów pracy
menedżera bez względu na typ organizacji czy jego formę prawną. Różnice mogą tkwić jedynie
w czynnikach kształtujących sytuację decyzyjną, co wpływa także na strukturę procesu decyzyjnego. W pracy menedżerów niezmiernie rzadko mamy bowiem do czynienia z pełną racjonalnością
tego procesu. Dlatego w praktyce menedżerskiej wypracowano wiele modeli podejmowania decyzji
zakładających ograniczoną racjonalność tego działania, ale również narzędzi wspomagających ten
proces.
Słowa kluczowe: decyzja, proces decyzyjny, zarządzanie, organizacja, menedżer

Wstęp
Wielu badaczy problematyki zarządzania uważa, że podejmowanie decyzji
jest najistotniejszym, a zarazem najtrudniejszym elementem procesu zarządzania.
Procesy decyzyjne w firmie są bowiem blisko powiązane z procesem zarządzania1. Zarządzanie – jako proces ustalania celów oraz integrowania i koordynowania w zorganizowanych strukturach użytkowania posiadanych zasobów – musi
pozostawać w ścisłym związku z decydowaniem2. Zarówno w podejmowaniu
decyzji, jak i w każdym innym rodzaju działania niezbędne są określone zasoby.
W procesie decydowania można wyróżnić dwa ich rodzaje:
1
2

K. Rosłanowska-Plichcińska, Podejmowanie decyzji w firmie, TNOiK, Bydgoszcz 1998, s. 5.
J. Penc, Decyzje menedżerskie – o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 100.
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– zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu decyzyjnego,
– zasoby konieczne do realizacji wybranego wariantu działania (w dużym
stopniu zależy on od przedmiotu, którego decyzja dotyczy)3.
Sytuacjami uruchamiającymi procesy decyzyjne są zazwyczaj sytuacje problemowe. Ma to ścisły związek z koniecznością ingerencji w bieg spraw. Menedżerska ingerencja może oznaczać wprowadzanie zmian zarówno wewnątrz
organizacji, jak i w jej otoczeniu. Wobec burzliwości otoczenia decydowanie wymaga mądrości i myślenia menedżera w szerszej perspektywie, wielostronnej obserwacji danego problemu i rozsądku w działaniu.
Artykuł przedstawia główne etapy procesu podejmowania decyzji, najważniejsze czynniki wywierające nań wpływ w kontekście jednej z najbardziej kluczowych aktywności menedżerskich. W rozwiniętej gospodarce rynkowej nie
istnieje bowiem taka organizacja gospodarcza, która odnosiłaby sukcesy w rywalizacji z konkurencją, a jednocześnie jej kadra zarządzająca nie podejmowałaby
skutecznych decyzji. Dlatego proces ten ma tak duże znaczenie dla funkcjonowania organizacji.

1. Decydowanie jako proces
Niezależnie od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, w większości organizacji występują te same obszary funkcjonalne (choć rozwinięte w różnym
stopniu). Można do nich zaliczyć obszary: produkcji, handlu, logistyki, finansów,
technologii i techniki, kadr oraz administracji ogólnej. W każdym z nich pojawiają się problemy o odmiennym charakterze i strukturze. Struktura problemu
jest związana ze stopniem, w jakim dany problem można przeanalizować4, oraz
z trudnością znalezienia właściwego rozwiązania. Możliwość jego dogłębnej analizy zależy więc od takich czynników, jak: jasność co do stanu końcowego, jasność
co do sposobów osiągnięcia tego stanu oraz możliwości określenia prawdopodobieństwa, z jakim zastosowany sposób rozwiązania przyniesie zamierzony efekt.
Problem decyzyjny i sam akt wyboru, będący ostatnim elementem procesu decyzyjnego, łączą w sobie przeszłość z przyszłością. Relacje te przedstawia rys. 1.
W literaturze istnieje wiele podejść do kwestii rozwiązywania problemów.
W przypadku organizacji gospodarczych ciekawą propozycję stanowi model zaprezentowany przez J. Penca5 (rys. 2), który wyraźnie oddziela dwie sfery aktywności menedżera: myślową i działania. Pierwsza z nich wiąże się z przekonaniem
(na podstawie różnego typu analiz), że istnieje problem w analizowanym obszarze
działalności organizacji, którego rozwiązanie pomoże usprawnić funkcjonowa3
4
5

K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003, s. 72.
Ibidem, s. 30.
J. Penc, op. cit., s. 123.
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Podejmowanie decyzji
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Rysunek 1. Decydowanie jako proces łączenia przeszłości z przyszłością
Źródło: J. Penc, Decyzje menedżerskie – o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 102.

nie danego podmiotu. Druga sfera – w przypadku złożonych problemów – wiąże
się z opracowaniem lub zastosowaniem właściwego narzędzia wspomagającego
proces decyzyjny. Narzędzia takie mają ułatwić pracę menedżerów (pod warunkiem, że są dobrze skonstruowane) poprzez podejmowanie właściwych w danej
sytuacji decyzji. Zważywszy na występowanie w organizacjach ogromnej liczby
problemów, kluczowe znaczenie dla menedżerów ma umiejętność wyboru właściwego problemu. Menedżer musi zatem umieć właściwie rozpoznawać problemy,
wybierać najistotniejsze, identyfikować ich przyczyny oraz możliwości i ograniczenia związane z ich rozwiązywaniem6. Rozwiązywanie problemu powinno
następować według określonego kryterium. Istotne jest ustalenie, z powodu jakiej
wielkości obecny stan rzeczy nie satysfakcjonuje decydenta lub jaki przyszły stan
byłby na tyle dobry, żeby do niego dążyć7.

2. Podstawowe determinanty procesu decyzyjnego
Decydent, stając przed koniecznością wyboru wariantu działania, musi brać
pod uwagę wszystkie uwarunkowania oraz kontekst sytuacyjny8. Menedżer powinien właściwie zdiagnozować sytuację decyzyjną i zrozumieć przyczyny problemu decyzyjnego. Kluczowe znaczenie mają powiązania problemu decyzyjnego
z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi9. Ten sam problem rozwiązywany
w innych warunkach, nawet przez tego samego decydenta, może skutkować odIbidem, s. 124.
K. Bolesta-Kukułka, op. cit., s. 47.
8
Ibidem, s. 58.
9
H. Bieniok, H. Halama, M. Ingram, Podejmowanie decyzji menedżerskich, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 44.
6
7
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miennym wyborem. Czynniki kształtujące kontekst sytuacyjny determinują nie
tylko przebieg procesu decyzyjnego, ale i możliwość uzyskania określonych efektów. Ponadto wyznaczają poziom ryzyka (lub niepewności) oraz zakres swobody
działania. Determinanty sytuacji decyzyjnej znajdują się zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz organizacji10. Pomocny w identyfikacji czynników i przyczyn powstania problemu decyzyjnego jest wykres Ishikawy. Składa się on ze strzałek
wraz z opisami, łączących się w ten sposób, że główna strzałka wskazuje skutek,
czyli opis niepowodzenia, które jest badane11. Główne kategorie przyczyn i przyczyny (strzałki) problemu decyzyjnego mogą być podzielone na podprzyczyny.
Kategorie przyczyn zwykle są dobierane ze zbioru: człowiek, maszyna, materiał,
metoda, kierownictwo, otoczenie12. Poszukiwanie przyczyn powinno być kontynuowane aż do momentu określenia wszystkich przyczyn i źródeł problemu decyzyjnego13. Zasadę budowy wykresu Ishikawy przedstawia rys. 3.
kategorie przyczyn

przyczyny
problem decyzyjny

Rysunek 3. Zasada budowy wykresu Ishikawy
Źródło: http://mfiles.ae.krakow.pl/mfiles/download/ishi.ppt#6 [3.10.2011].

W otoczeniu zewnętrznym tkwią zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji w związku z podejmowaniem decyzji. Nie ma organizacji całkowicie odizolowanych od otoczenia zewnętrznego, z niego bowiem czerpią zasoby niezbędne
do funkcjonowania. Od ludzi podejmujących decyzje (decydentów, menedżerów)
oczekuje się umiejetności rozpoznawania zmian w otoczeniu zewnętrznym. Do
najważniejszych czynników otoczenia zewnętrznego organizacji gospodarczych
z reguły zalicza się:
K. Bolesta-Kukułka, op. cit., s. 59.
http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=Wykres%20Ishikawy [31.10.2011].
12
Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004, s. 646-647.
13
H. Bieniok, H. Halama, M. Ingram, op. cit., s. 44.
10

11
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– rynek,
– regulacje prawne (państwowe),
– procesy społeczne,
– rozwój technologii14.
Obszary te w różnym stopniu wpływają na funkcjonowanie i procesy decyzyjne w poszczególnych rodzajach organizacji gospodarczych. Są to obszary,
w których zmiany zachodzą w sposób ciągły i – co równie ważne – decydenci nie
mają nań prawie żadnego wpływu. Możliwość przewidywania zmian w otoczeniu
zewnętrznym świadczy o stopniu jego trudności, który można opisać za pomocą
dwóch wymiarów:
– stopień złożoności – określany liczbą i różnorodnością czynników, jakie
wpływają na proces decyzyjny (im więcej, tym decyzja staje się trudniejsza do
podjęcia),
– stopień zmienności – określany dynamiką i przewidywalnością zmian zachodzących w czynnikach wpływających na podejmowane decyzje15.
Im funkcjonowanie organizacji jest bardziej zależne od wielu różnych i zmiennych czynników otoczenia zewnętrznego oraz im trudniej przewidzieć zachowania i zmiany tych czynników, tym trudniejsze stają się sytuacje decyzyjne menedżerów.
Poza czynnikami zewnętrznymi na proces podejmowania decyzji istotny
wpływ mają także czynniki tkwiące wewnątrz organizacji (czynniki wewnętrzne), traktowane jako jej zasoby. Są to środki niezbędne do wykonania określonych
działań16. Rozróżnia się dwa rodzaje zasobów: niezbędne do przeprowadzenia
procesu decyzyjnego oraz niezbędne do realizacji określonego wariantu działania,
przy czym drugi z nich w dużym stopniu zależy od przedmiotu, którego decyzja
dotyczy. Ogólnie zasoby te można podzielić na: materialne, finansowe i kompetencyjne. Zasoby konieczne do podejmowania decyzji mają przede wszystkim
charakter symboli (podejmowanie decyzji jest pracą na symbolach). Zalicza się
do nich m.in.: wiedzę (kompetencje decydenta), kapitał społeczny i czas.
Procesy decyzyjne wymagają także zasobów materialnych i finansowych,
mają one jednak mniejsze znaczenie17.
Do grupy czynników wywierających istotny wpływ na podejmowane w organizacji decyzje należy także struktura organizacyjna. Często jest ona postrzegana
jako system władzy, poszerzający (lub zawężający) swobodę działania decydentów. Struktura ta stanowi samodzielny czynnik wpływający na sytuację decyzyjną
menedżerów z kilku powodów:
14
15
16
17

K. Bolesta-Kukułka, op. cit., s. 59.
Ibidem, s. 63.
Ibidem, s. 72.
Ibidem, s. 72-73.
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– sytuuje decydentów na różnych szczeblach hierarchii zarządzania,
– określa współzależność decydentów,
– tworzy swoiste grupy interesów wewnątrz organizacji,
– stanowi instrument dystrybucji zasobów i władzy,
– w znacznym stopniu determinuje style podejmowania decyzji,
– określa kanały przebiegu informacji18.
Duża liczba i różnorodność czynników wpływających (a także ograniczających) na proces podejmowania decyzji stawia decydenta w bardzo trudnej sytuacji. Wyraźnie widać, jak mało realne wydają się założenia racjonalnych modeli
podejmowania decyzji.

3. Etapy procesu decyzyjnego
Decyzja jest ostatnim etapem procesu decyzyjnego, jego wynikiem. Polega
ona na wyborze rozwiązania ze zbioru możliwych rozwiązań zgodnie z założonym kryterium. Po niej następuje obserwacja wykonania i ewentualna autokorekta, gdy skutki decyzji odbiegają od przewidywanych19. Proces decyzyjny
jest zatem pewną procedurą, zgodnie z którą powinni postępować decydenci, by
podejmować możliwie najlepsze decyzje20. Podjęcie decyzji zazwyczaj pociąga
za sobą szereg działań skutkujących koniecznością podjęcia nowych decyzji.
Literatura przedmiotu zawiera wiele modeli podejmowania decyzji. Klasyczny
model zakłada normatywne podejście do tego zagadnienia. Oznacza to, że menedżer ma osobowość logiczną i racjonalną, jest w stanie zebrać wszystkie istotne
informacje, zminimalizować, a nawet wyeliminować niepewność, a jego decyzje
zostaną podjęte w najlepszym interesie firmy. Algorytm podejmowania decyzji,
czyli wykonanie kolejno skończonej liczby uporządkowanych kroków pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie, tj. dokonać wyboru najlepszego rozwiązania
z uwagi na przyjęte kryterium oceny21. Algorytm racjonalnego procesu decyzyjnego zawsze zaczyna się sformułowaniem problemu, a kończy wyborem jego
rozwiązania. Wielu autorów, np. J. Biolik22, jest zdania, że z decyzją optymalną
mamy do czynienia jedynie w przypadku zagadnień matematycznych. Rola podejmującego decyzje sprowadza się zatem do wyboru takiego wariantu działania,
którego konsekwencje okażą się najkorzystniejsze (a nie optymalne) ze względu
Ibidem, s. 96.
J.W. Wiśniewski, Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy, Instytut Wydawniczy Gravis, Toruń
1991, s. 5.
20
Z. Karwacki, I. Konarzewska, Elementy teorii podejmowania decyzji, Absolwent, Łódź 1997,
s. 13.
21
K. Bolesta-Kukułka, op. cit., s. 143.
22
J. Biolik, Ekonometryczne modele wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1993, s. 12.
18
19
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na założony cel. Decyzja optymalna w danym punkcie czasowym staje się zwykle
suboptymalna dla dalszych okresów. W stale zmieniających się warunkach nie
można osiągnąć stanu optimum (rys. 4).

1. Zbadaj sytuacjê

2. Opracuj warianty

3. Oceñ warianty
i wybierz

4. WprowadŸ
i sprawdŸ

– zdefiniuj problem
– okreœl cele decyzji
– przeprowadŸ
diagnozê przyczyn

– szukaj twórczych
wariantów
– jeszcze ich
nie oceniaj

– oceñ warianty
– wybierz najlepszy
wariant

– zaplanuj wdro¿enie
– wprowadŸ plan
– sprawdŸ wdro¿enie
– wprowadŸ korekty

Rysunek 4. Racjonalny proces rozwiązywania problemów
Źródło: A. Czermiński, J. Czermiński, A. Łastowska, Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych: przewodnik metodyczny, TNOiK, Toruń 2001, s. 17.

Algorytm racjonalnie przebiegającego procesu decyzyjnego składa się zazwyczaj z następujących etapów23:
– dostrzeżenie problemu (trudności obecnych lub przyszłych),
– analiza przyczyn i sprecyzowanie problemu wymagającego rozwiązania,
– określenie kryteriów wartościowania możliwych rozwiązań,
– opracowanie zbioru możliwych rozwiązań,
– ocena opracowanych rozwiązań przy użyciu przyjętych kryteriów,
– wybór rozwiązania (decyzja właściwa),
– wdrożenie wybranego rozwiązania,
– kontrola skutków podjętej decyzji i ewentualne podjęcie działań korygujących.
Algorytm ten można zawęzić do trzech zasadniczych faz: preparacji, twórczego projektowania wariantów i wyboru najlepszego oraz wdrożenia i kontroli
wyników podjętej decyzji24. Fazę preparacji kończy analiza przyczyn i sprecyzowanie problemu wymagającego rozwiązania, a zatem analiza sytuacji decyzyjnej. Jej podstawą jest przymus lub chęć podjęcia decyzji. Przymus związany jest
z zastaną sytuacją nieodpowiadającą oczekiwaniom (bierność grozi negatywnymi
konsekwencjami), natomiast chęć wiąże się z przekonaniem, że dla uniknięcia
negatywnych konsekwencji lub zdyskontowania oczekiwanych szans warto podjąć decyzję. Podjęcie decyzji ma na celu przekształcenie stanu obecnego w stan
pożądany25. Sytuację decyzyjną tworzy więc zbiór wszystkich czynników mających wpływ na podjęcie decyzji przez decydenta w procesie decyzyjnym. Jest to
K. Bolesta-Kukułka, op. cit., s. 143.
H. Bieniok, H. Halama, M. Ingram, op. cit., s. 35.
25
Zarządzanie teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 90-91.
23
24

Proces decyzyjny i jego determinanty w zarządzaniu organizacjami
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obecny stan wiedzy i rozeznania problemu wynikający z aktualnego zaawansowania analizy problemowej, po którym trzeba podjąć decyzję dotyczącą rozwiązania problemu26 i przekształcenia stanu obecnego w stan pożądany (co wiąże się
z wyznaczeniem celu bądź wiązki celów). Czynniki te można podzielić na zależne i niezależne od decydenta27. Fazę drugą kończy wybór rozwiązania, zwany
decyzją właściwą. Ostatnia faza polega z kolei na zaplanowaniu i zorganizowaniu działań wdrożeniowych, wdrożeniu połączonym z bieżącym nadzorem prac
wdrożeniowych oraz kontrolą i oceną wyników, a także dokonaniem niezbędnych
korekt28.
Modelom racjonalnym można jednak zarzucić brak możliwości zastosowania ich w praktyce menedżerskiej. Realni decydenci nie przestrzegają bowiem
zawartych w nich norm lub robią to niezmiernie rzadko. Model administracyjny podejmowania decyzji, który opisuje rzeczywisty cykl podejmowania decyzji
(uwzględniający takie elementy, jak pośpiech, nadmierne poleganie na intuicji
czy brak logiki i racjonalności), zaprezentował Herbert A. Simon29, opierając go
na następujących założeniach:
– decydenci nie dysponują pełną i doskonałą informacją,
– są ograniczeni w swej racjonalności przez wyznawane wartości, nieświadome odruchy, umiejętności i zwyczaje,
– poszukują rozwiązań tylko do czasu, gdy nie znajdą takiego, które ich zadowoli.

W rzeczywistoœci
mened¿erowie
w sytuacji decyzyjnej...

– wykorzystuj¹ niepe³n¹
i niedoskona³¹ informacjê
– s¹ ograniczeni
w swej racjonalnoœci
– s¹ sk³onni zadowalaæ siê
pierwszym dopuszczalnym
rozwi¹zaniem

... i podejmuj¹ w koñcu
decyzjê, która mo¿e
s³u¿yæ interesowi
organizacji lub nie

Rysunek 5. Administracyjny model podejmowania decyzji
Źródło: H. Bieniok, H. Halama, M. Ingram, Podejmowanie decyzji menedżerskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 32.

Dostrzegając niedostatki modeli racjonalnych, badacze – głównie psycholodzy
i socjolodzy – opracowali różne alternatywne ujęcia procesów decyzyjnych, zwane modelami behawioralnymi. Uwaga jest w nich głównie nakierowana na opis
J. Biolik, op. cit., s. 9.
J. Florek, A. Barczak, Procesy informacyjno-decyzyjne w eksploatacji obiektów technicznych, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2004, nr 1-2, s. 34.
28
H. Bieniok, H. Halama, M. Ingram, op. cit., s. 36.
29
Ibidem, s. 31.
26
27
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i wyjaśnianie realnych procesów decyzyjnych. Dzielą się one na dwie grupy: modele racjonalności ograniczonej i modele heurystyczne. Pierwsze z nich analizują
realne zachowania ludzi podejmujących decyzje, a punktem odniesienia analiz
autorzy czynią rygory (dotyczące realnych decydentów). Na tej podstawie uznają
oni, że odkryte ograniczenia tkwią w „ułomnościach poznawczych” człowieka.
Natomiast modele z drugiej grupy (heurystyczne) całkowicie zrywają z jakimikolwiek rygorami i algorytmami modeli racjonalnych procesów decyzyjnych30.

Podsumowanie
Decydowanie, uznawane za jeden z najistotniejszych elementów pracy menedżera, jest ściśle określonym typem działania. Nie istnieje jednak żaden uniwersalny sposób, dzięki któremu w każdej sytuacji można właściwie rozwiązać
dowolny problem. Dlatego w organizacjach istnieje wiele modeli rozwiązywania
problemów, które w znacznej mierze zależą od czynników kształtujących daną
sytuację decyzyjną. Problemy rozwiązywane przez menedżerów mają zwykle
charakter praktyczny. Nie stają oni raczej wobec problemów o charakterze poznawczym. Rozwiązywanie problemów menedżerskich zawsze oznacza ingerencję w rzeczywistość. Problemy powstają bowiem, po pierwsze, gdy stan istniejący
odbiega od pożądanego, po drugie, gdy występuje potrzeba kształtowania stanów
przyszłych. Potrzeba ta ma na celu wcześniejsze przystosowanie organizacji do
zmieniających się warunków (w przyszłości), co daje możliwość wypracowania
przewagi nad konkurentami.
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Rozwój rynku farmaceutycznego w Polsce
w świetle zmian poziomu sprzedaży
w latach 2008-2011

Streszczenie. Polski przemysł farmaceutyczny stanowi ważną część gospodarki narodowej.
Przemiany gospodarcze rozpoczęte w latach 90., polegały na postępującym przeobrażaniu się rynku, a wraz z nim przemysłu farmaceutycznego. Od kilku lat obserwuje się tendencję wzrostową
wartości rynku farmaceutycznego. Artykuł przedstawia analizę wartości sprzedaży w sektorze farmaceutycznym na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
Słowa kluczowe: przemysł farmaceutyczny, wartość sprzedaży leków, firmy farmaceutyczne,
rynek farmaceutyczny

Wstęp
Wartości sprzedaży i dystrybucji farmaceutyków można podzielić na:
– poziom sprzedaży od producenta (firma farmaceutyczna) do hurtowni –
wartość rynku w cenach producenta,
– poziom sprzedaży z hurtowni do aptek i szpitali – wartość rynku w cenach
hurtowych,
– poziom sprzedaży z aptek do pacjentów – wartość rynku w cenach detalicznych.
Wszystkie te ogniwa sprzedaży decydują o całkowitej wartości sprzedaży
rynku farmaceutycznego.
Leki sprzedawane w Polsce pochodzą od kilkudziesięciu producentów. Biorąc
jednak pod uwagę wartość sprzedawanych leków, połowa tej kwoty jest generowana przez dziesięciu największych (krajowych i zagranicznych) producentów.

168

Magdalena Antonijczuk-Krzyśków

Według danych firmy badawczej Azyx w Polsce jest ich około 115. Pierwszych
50 korporacji (grup kapitałowych lub pojedynczych firm) ma prawie 85% rynku.
Nie jest to jednak rynek silnie skoncentrowany. Udział w rynku czterech największych producentów nie przekracza 28%1.
W Polsce istnieje blisko 450 firm farmaceutycznych, z czego 62 to przedsiębiorstwa innowacyjne. Dziesięciu największych przedstawicieli rynku farmaceutycznego wypracowuje blisko 50% jego wartości. W pierwszej dziesiątce znajduje
się osiem firm innowacyjnych, w tym trzy największe firmy w Polsce. Posiadają
one zakłady produkcyjne i wypracowują 23% wartości rynku leków2. Mianem
wiodących inwestorów w sektorze farmaceutycznym w 2008 r. określano grupy
spółek należące do: Pfizer, Sanofi-Aventis, Novartis i GlaxoSmithKline. Firmy te
dokonały w Polsce największych inwestycji spośród inwestorów zagranicznych
i zajmują obecnie czołowe miejsca na polskim rynku farmaceutycznym3.
Branża farmaceutyczna należy do najbardziej dynamicznych sektorów polskiej gospodarki i wykazuje dużą odporność na niekorzystne tendencje rynkowe.
Jak pokazują wyniki badania firmy doradczej KPMG i badawczej PMR, przeprowadzone w połowie 2009 r., obecna sytuacja gospodarcza związana z globalnym
kryzysem finansowym nie wpłynęła na wyniki branży i optymistyczne nastroje
panujące wśród firm farmaceutycznych w Polsce4.
Przemysł farmaceutyczny zaspokaja 60% zapotrzebowania na leki w Polsce.
Jest to sektor innowacyjny – na inwestycje, badania i rozwój przeznacza równowartość 70% swoich zysków, dzięki czemu zwiększa innowacyjność polskiej
gospodarki. Nakłady sektora farmaceutycznego stanowią 8,2% nakładów na badania i rozwój w całej gospodarce, ponadto generuje on ciągle zwiększający się
popyt na usługi jednostek badawczo-rozwojowych, a pośrednio także na kadry
o wysokich kwalifikacjach. Krajowe firmy farmaceutyczne rocznie odprowadzają
ponad 1,7 mld zł podatków5. Polski przemysł farmaceutyczny skupia się głównie
na produkcji leków generycznych, tj. zamienników oryginalnych produktów leczniczych, posiadających takie same właściwości jak leki oryginalne. Produkowane
w Polsce leki spełniają te same wymogi co leki zagraniczne, a są tańsze.
1
A. Woś, Kanały rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce, „Współczesna Ekonomia” 2009,
nr 3, s. 151.
2
Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki, Raport
PwC, 2011, s. 6.
3
Rola inwestorów z przemysłu farmaceutycznego w rozwoju gospodarczym Polski. Synteza raportu, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 4.
4
R. Anam, Rynek farmaceutyczny w Polsce rośnie, http://www.egospodarka.pl/47226,Rynek-farmaceutyczny-w-Polsce-rosnie,1,39,1.html [30.03.2012].
5
Znaczenie przemysłu farmaceutycznego dla gospodarki, Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, „Przemysł Farmaceutyczny” 2009, nr 6, s. 9.
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Tabela 1. Największe firmy farmaceutyczne w Polsce w 2008 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwa
Pfizer
Sanofi-Aventis
GlaxoSmithKline
Novartis
AstraZeneca
Merck
Johnson&Johnson
Roche
Eli Lilly & Co.
Bristol-Myers Squibb
Wyeth
Schering-Plough
Abbott Laboratories
Takeda
Bayer Schering
Boehringer Ingelheim
Teva
Astellas
Daiichi-Sankyo
Eisai

wartość sprzedaży
w mln dol.
44,174
40,562
37,810
35,647
30,677
25,901
24,567
23,624
19,285
17,715
17,391
16,534
16,013
13,841
13,803
13,405
10,482
9,646
7,900
7,612

Źródło: Top Pharmaceutical Companies 2008, Pharmaranking.pl, http://www.forumfarmaceutyczne.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=4%3Arozmowa&limitstart=22 [27.02.2012].

Pod względem wysokości nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój
branża farmaceutyczna znajduje się w ścisłej czołówce. Większe środki na ten cel
przeznaczają jedynie przemysł produkujący sprzęt transportowy oraz maszyny
i urządzenia.

1. Wartości sprzedaży rynku farmaceutycznego
w latach 2008-2009
Według danych GUS w 2008 r. działały w Polsce 102 przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów farmaceutycznych. Wskaźniki rentowności polskiego przemysłu farmaceutycznego w ostatnich latach kształtowały się bardzo
korzystnie. Osiągał on znacznie lepsze wyniki niż pozostała część przemysłu
przetwórczego, wykazując równolegle niższą czułość na niekorzystne zmiany
koniunktury gospodarczej. W latach 2005-2008 wartość rynku wzrosła o ponad
24 p.p., a liczba sprzedanych opakowań leków zwiększyła się o ponad 5 p.p.
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Pod względem ilości sprzedawanych w Polsce leków (w przeliczeniu na opakowania) większość popytu rynkowego jest zaspokajana przez producentów krajowych. W 2008 r. ok. 60% sprzedanych leków pochodziło z produkcji krajowej.
Z uwagi na konkurencyjność cen leków produkowanych w Polsce w porównaniu z farmaceutykami zza granicy w ujęciu wartościowym udział produkcji
krajowej w rynku wyniósł w tym samym roku jedynie ok. 33%. W 2008 r. działające w Polsce przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego sprzedały na rynku
polskim ponad 774 mln opakowań leków o łącznej wartości ponad 5,3 mld zł.
W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to niewielki spadek (o ok. 0,5 p.p.
zarówno w kategoriach ilościowych, jak i wartościowych)6.
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Rysunek 1. Sprzedaż krajowa produkowanych w Polsce leków w latach 2005-2008
(ceny producenta netto)
Źródło: Znaczenie przemysłu farmaceutycznego dla gospodarki, Raport Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową, „Przemysł Farmaceutyczny” 2009, nr 6.

W 2008 r. nie odnotowano wpływu kryzysu finansowego na rynek farmaceutyczny w Polsce. Co więcej, był to jeden z najlepszych okresów dla przemysłu
farmaceutycznego w ostatniej dekadzie, m.in. dzięki wysokiemu wzrostowi PKB
i związanej z tym rosnącej sile nabywczej Polaków. Nierefundowane produkty
OTC, z suplementami diety na czele, były motorem wzrostu rynku. W wyniku
tego w 2008 r. leki OTC stanowiły już 34% rynku aptecznego w Polsce, podczas
gdy w 2005 r. było to ok. 30%. Niemal połowa wartości rynku w 2008 r. została
wygenerowana przez sprzedaż refundowanych leków na receptę, których wartość
rynkowa w 2008 r. wzrosła o 10,4 p.p. w porównaniu do 2007 r. Największą
6

Ibidem.
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Rysunek 2. Ranking sektorów pod względem udziału wydatków na badania i rozwój (B & R)
w przychodach w 2009 r.
Źródło: http://www.egospodarka.pl/41801,Rynek-farmaceutyczny-w-Polsce-2009,1,39,1.html [25.03.2012].

dynamikę wzrostu, w 2008 r., zanotowały leki onkologiczne i immunomodulacyjne (wzrost o 49 p.p.) oraz leki z kategorii „krew i układ krwiotwórczy” (wzrost
o 21 p.p.)7. Warto również zaznaczyć, że do wzrostu rynku przyczyniła się po raz
pierwszy od lat sprzedaż leków innowacyjnych na skutek korzystnych zmian na
listach refundacyjnych pod koniec 2007 r.
W wielu raportach i publikacjach wskazywano, że wskaźniki rentowności
brutto w branży farmaceutycznej w ciągu ostatnich 8 lat zachowały relatywnie
stały poziom i nie odbiegały szczególnie od wartości obserwowanych w wcześniejszych latach. Ma to również związek z tym, że firmy farmaceutyczne przeznaczają średnio 70% zysków na inwestycje oraz badania i rozwój, wydając na
ten cel coraz więcej: w 2008 r. nakłady inwestycyjne w branży wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o 21,2 p.p. (681,4 mln zł). Łącznie w latach 2003-2008 firmy wytwarzające leki w Polsce zainwestowały ponad 3,2 mld zł8.
7
R. Anam, Rynek farmaceutyczny w Polsce w 2009, http://www.egospodarka.pl/41801,Rynek-farmaceutyczny-w-Polsce-2009,1,39,1.html [25.03.2012].
8
B. Chomątkowska, Kryzys omija farmację, „Rzeczpospolita”, 15.06.2009, http://www.rp.pl/
artykul/320085.html?print=tak&p=0 [20.03.2012].

172

Magdalena Antonijczuk-Krzyśków

Jak wynika z raportu opublikowanego przez PwC, wartość rynku farmaceutycznego w Polsce w 2009 r. wynosiła ok. 25 mld zł. Branża farmaceutyczna
zajmowała pierwszą pozycję w rankingu najbardziej innowacyjnych sektorów
gospodarki9. Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny jest najbardziej innowacyjną branżą w Europie, przeznaczającą ok. 16% swoich przychodów na działalność badawczo-rozwojową (rys. 2). Badania naukowe dowodzą, że stosowanie
zaawansowanych metod terapeutycznych ma pozytywny wpływ na długość życia,
a stosowanie leków innowacyjnych w dużej mierze przyczynia się do tego efektu.
Z danych pochodzących z „Monitora Zdrowia”, prowadzonego przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, wynika, że pomimo kryzysu finansowego,
który dotknął polskie społeczeństwo i zdecydowanie obniżył dochody dużej części polskich rodzin, w 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego wydaliśmy na
leki o 8,9 p.p. więcej, co dało kwotę 26,075 mld zł. Najwięcej zyskała wówczas
sprzedaż odręczna, tj. sprzedaż produktów bez recepty, która wyniosła 9,249 mld
zł i była wyższa w stosunku do roku poprzedniego aż o 13,8 p.p. Odnotowano również wzrost sprzedaży leków na podstawie recept refundowanych oraz pełnopłatnych, odpowiednio o 4,9 i 6,7 p.p. w porównaniu z rokiem 200810.
W 2009 r. sprzedaż na rynku farmaceutycznym zwiększyła się znacznie w wyniku dużej liczby zachorowań na grypę sezonową, a także pojawienia się obaw
związanych z epidemią świńskiej grypy.

2. Wartości sprzedaży rynku farmaceutycznego
w latach 2010-2011
Według opracowania przygotowanego przez PwC w 2010 r. branża farmaceutyczna zasiliła budżet państwa kwotą 1 mld zł w formie opłat, z czego 60%
zapłaciły innowacyjne firmy farmaceutyczne². Z uwagi na to, że najbardziej zyskowne są leki innowacyjne (w czasie ochrony patentowej) wiele firm kładzie
nacisk na kosztowną działalność badawczo-rozwojową. Relacja nakładów na badania i rozwój do sprzedaży, sięgająca przeciętnie 16,5%, należy do najwyższych
we wszystkich sektorach gospodarki. Dodatkowo, innowacyjne firmy farmaceutyczne zasilają budżet państwa oraz odciążają krajowy system opieki zdrowotnej.
Kontrybuują zarówno do PKB w wartości 0,8%, co stanowi 60% całej branży.11
W 2010 r. wartość polskiego rynku farmaceutycznego zwiększyła się zaledwie o 2 p.p. (do poziomu 29,7 mld zł) i był to najniższy wzrost od wielu lat.
9
Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki, Raport
PwC, 2011.
10
R. Anam, Sprzedaż leków w Polsce 2009, http://www.egospodarka.pl/49794,Sprzedaz-lekow-w-Polsce-2009,1,39,1.html [28.03.2012].
11
Wkład innowacyjnego..., op. cit.
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Rysunek 3. Wpływ firm farmaceutycznych na polskie PKB
Źródło: Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki, Raport PwC,
2011.

Spowolnienie było głównie spowodowane wysoką bazą porównawczą (wzrost
sprzedaży w 2009 r. na poziomie 9 p.p. rok do roku)12. Jednakże w dalszym ciągu obserwuje się stały, umiarkowany wzrost wartości rynku farmaceutycznego.
Widać to zwłaszcza w wartościach sprzedaży największych producentów leków.
Według IMS Health GSK Pharma RX sprzedał w 2010 r. wyroby farmaceutyczne za 977 mln zł. Druga pod względem wartości sprzedaży jest Polpharma –
953 mln zł, trzeci Aventis – 778 mln zł. Pierwsza trójka dystansuje resztę stawki.
Kolejna piątka firm: Novartis Pharma, KRKA, Lek, Roche i Astrazeneca zanotowała przychody między 500 a 600 mln zł (tab. 2).
Jak pokazuje ranking największych polskich firm „Polityki”, największe
przedsiębiorstwa w 2010 r. zwiększały przychody szybciej niż reszta gospodarki.
Łączne przychody 500 największych przedsiębiorstw w 2009 r. były nieco mniejsze niż w 2008 r. i wyniosły 853 mld zł (poprzednio 878 mld zł). W 2010 r. firmy
z „Listy 500” zarobiły 984 mld zł. Tempo wzrostu ich przychodów okazało się
dużo szybsze niż tempo rozwoju całej gospodarki, które wyniosło 3,8%13.
Rynek farmaceutyczny w Polsce: w latach 2011-2013 tylko umiarkowany wzrost, Raport
PMR Publications, kwiecień 2011, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=15097 [27.02.2012].
13
Ibidem.
12
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Tabela 2. Najwięksi producenci leków w 2010 r.
Producent
GSK Pharma RX
Popharnma
Aventis
Novartis Pharma
KRKA
Lek
Roche
Astrazeneca
Novo Nordisk
Servier

Wartość sprzedaży
(mln zł)
976,9
952,5
778,4
582,9
526,3
523,3
517,7
500,2
402,2
398,1

Udział w rynku
(%)
4,87
4,75
3,88
2,91
2,62
2,61
2,49
2,49
2,01
1,99

Źródło: Top 20 Pharmaceutical Companies, Pharma Ranking, 2010.

Według raportu PMR Publications rynek farmaceutyczny w Polsce w cenach
końcowych był wart niemal 31 mld zł w 2011 r., o 4 p.p. więcej niż w 2010 r.
Dynamika sprzedaży produktów z kategorii OTC była wyższa niż w 2010 r., ale
nie zrekompensowało to niskiej dynamiki sprzedaży leków refundowanych14.
Wartość sprzedaży hurtowni farmaceutycznych do aptek wzrosła w grudniu
2011 r. w ujęciu rocznym o 14,3 p.p. do ponad 1,96 mld zł (mierzona w zł na
poziomie cen hurtowych netto). W całym 2011 r. wzrost rynku wyniósł 4,8 p.p.
Wartość dziennych sprzedaży hurtowni w grudniu była nawet o kilkadziesiąt procent wyższa niż rok wcześniej. W efekcie sprzedaż hurtowni do aptek zanotowała w tym miesiącu najwyższą dynamikę w skali całego roku i osiągnęła niemal
2 mld zł. Łącznie w całym 2011 r. hurtownie sprzedały aptekom leki i produkty
farmaceutyczne za ok. 23,3 mld zł, czyli o 4,8 p.p. więcej niż w 2010 r. Natomiast
rynek sprzedawanych w aptekach leków na receptę osiągnął wartość 17,2 mld zł,
czyli o 3,5 p.p. więcej w porównaniu do wartości z 2010 r.15
Niewątpliwie ogromny wpływ na wartość rynku w 2011 r. miała zapowiedź
wprowadzenia w życie ustawy refundacyjnej oraz przewidywane zmiany na liście
leków refundowanych. Zapowiedź wprowadzenia nowej listy leków refundowanych od stycznia 2012 r. wywołała w grudniu panikę zakupową. Obawiając się
wzrostu cen leków i usunięcia niektórych z nich z list refundacyjnych, pacjenci
kupowali często leki na zapas. W ostatnich trzech miesiącach 2011 r. zauważalne
było zmniejszanie się zapasów leków na receptę w magazynach aptecznych.
14
Zob. A. Baranowska-Skimina, Rynek farmaceutyczny w Polsce 2011-2013, http://www.egospodarka.pl/64189,Rynek-farmaceutyczny-w-Polsce-2011-2013,1,39,1.html [27.02.2012].
15
W 2011 r. wzrosła wartość rynku sprzedaży leków aptecznych, Raport IMH Health, „Gazeta
Prawna”, 2.02.2012.
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Sprzedaż niektórych grup produktów, np. testów paskowych do mierzenia stężenia glukozy we krwi w grudniu 2011 r. była dwa razy większa niż w grudniu
2010 r. i wzrosła z poziomu 1 mln opakowań do 2,3 mln opakowań. Jeżeli zaś
chodzi o rynek produktów dostępnych w aptece bez recepty OTC, to w 2011 r.
wartość ich sprzedaży w aptekach wzrosła o 6,8 p.p. (wartości w cenach detalicznych brutto) i o 10,3 p.p. w sprzedaży hurtowej (wartości w cenach producenta
netto), co stanowi znaczący wzrost w stosunku do 2010 r.16 Zwiększona sprzedaż
leków bez recepty miała charakter sezonowy i była głównie związana z okresem
grypowym.
W grudniu 2011 r. wartość sprzedaży całego rynku w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. była wyższa o 586 mln zł. Największą sprzedaż odnotował segment leków refundowanych, który osiągnął o 384,8 mln zł (+34,99 p.p.)
wyższą sprzedaż niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Drugi co do
wielkości wzrost osiągnął segment sprzedaży odręcznej, która zwiększyła sprzedaż o 108,4 mln zł (+11,55 p.p.). Niewiele mniej, bo o 92,8 mln zł większą sprzedaż zanotował segment leków pełnopłatnych, co stanowiło wzrost o 20,7 p.p.
względem grudnia 2010 r. (tab. 3).
Tabela 3. Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku farmaceutycznego
na grudzień 2011 i grudzień 2010 (mln zł)
Pharma Expert
Leki refundowane
Leki pełnopłatne
Sprzedaż odręczna
Całkowity obrót

Grudzień 2010
1100
448
938
2486

Grudzień 2011
1484
541
1047
3072

Zm. (%)
34,99
20,70
11,55
23,57

Źródło: Pharma Expert podsumowuje rynek farmaceutyczny za grudzień 2011, Pharma Expert, Warszawa
19.01.2012.

Rok 2011 zakończył się sprzedażą na poziomie 28,14 mld zł. Natomiast refundacja na koniec tego roku osiągnęła wartość 8,7 mln zł, co stanowiło wzrost
o 1,7 p.p. względem roku poprzedniego17.
Taki rekordowy wynik stanowi efekt nałożenia się sprzedaży odręcznej na
tradycyjny wzrost segmentu (z czym mamy do czynienia zawsze na koniec roku)
wzmożonej sprzedaży leków na recepty w związku ze zmianami w ustawie refundacyjnej, wprowadzonymi w styczniu 2012 r. Zmiana m.in. w sposobie liczenia
limitów, cen oraz dostępności na receptę refundowaną części produktów leczniczych spowodowała znaczny wzrost sprzedaży w aptekach i całym przemyśle
farmaceutycznym.
Ibidem.
Pharma Expert podsumowuje rynek farmaceutyczny za grudzień 2011, Pharma Expert, Warszawa 19.01.2012, s. 6.
16
17
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Wzrost sprzedaży w grudniu wpłynął na poprawę wskaźnika prognozy dla
całego rynku. Do listopada prognoza na koniec 2011 r. zakładała wzrost wartości
sprzedaży całego rynku o 2,7 p.p. względem 2010 r. Wyższe wyniki sprzedaży
w listopadzie ją do 3 p.p. Natomiast rekordowy wzrost w grudniu spowodował, że
wartość sprzedaży całego rynku aptecznego na koniec roku była wyższa o 5 p.p.
względem roku poprzedniego18.
Perspektywy na kolejne lata trudno na razie ocenić, ale na pewno duży wpływ
na kształtowanie się rynku będą miały nowe, wprowadzane ustawy refundacyjne
i reakcje wszystkich uczestników tego rynku, począwszy od producentów, a kończąc na pacjentach.

Podsumowanie
Śledząc wartości sprzedaży na polskim rynku farmaceutycznym od 2008 r.,
można dostrzec wyraźny wzrost. W związku z tym można wnioskować, że branża
farmaceutyczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce.
Jej rozwój determinowany jest czynnikami społeczno-gospodarczymi – starzeniem się społeczeństwa, stopniem jego zamożności, koniunkturą, różnicami kursowymi. Lokalny sektor farmaceutyczny przechodzi nie tylko technologiczną, ale
i ekonomiczną rewolucję.
W obliczu nowych rynkowych realiów, rosnącej potrzeby konkurencyjności
i innowacji oraz ceny jako krytycznego czynnika sukcesu, na sile przybierają tendencje konsolidacyjne branży. Zyskują przy tym strategie działań bazujące na badaniu i rozwoju, produkcji leków generycznych oraz bez recepty (OTC). Polski
rynek farmaceutyczny wykazuje znaczny potencjał rozwoju, głównie ze względu
na dużą liczbę mieszkańców i wciąż niski poziom wydatków na leki na osobę.
Prezentowane dane są dowodem, że rynek farmaceutyczny rozwijał się znacznie szybciej niż cała polska gospodarka. Oznacza to, że firmy farmaceutyczne
odgrywają coraz większą rolę w gospodarce i mają z roku na rok większy wkład
w tworzenie wartości dodanej w Polsce.
Według szacunków firmy PwC wpływ na tworzenie wartości dodanej przemysłu farmaceutycznego w Polsce ma szansę dalej rosnąć i może stanowić nawet
ok. 1% PKB w przeciągu kolejnych 5 lat. Aby zrealizować ten cel, konieczna
jest jednak postępująca poprawa systemu opieki zdrowotnej, w tym ułatwienie
pacjentom dostępu do innowacji finansowanej ze środków publicznych19.
Największe przełożenie na gospodarkę mają te przedsiębiorstwa, które posiadają zakłady produkcyjne w Polsce. Jednak również te, które sprowadzają leki
Grudzień 2011 – rekordowa sprzedaż: cały rok +5%, Pharma Expert, Warszawa, styczeń
2012, nr 65, s. 3.
19
Wkład innowacyjnego..., op. cit., s. 64.
18
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z zagranicy istotnie wpływają na gospodarkę i społeczeństwo. Składa się na to:
działalność operacyjna, tworzenie miejsc pracy, edukacja lekarzy i pacjentów,
transfer know-how oraz ogólne podnoszenie poziomu wiedzy medycznej w kraju.
Analizując przedstawione dane, można zauważyć, że sektor farmaceutyczny nie jest wrażliwy na wahania koniunktury i ma coraz większe znaczenie dla
polskiej gospodarki, poprawiając wynik wszystkich przedsiębiorstw. Głównymi
czynnikami, które sprawiają, że perspektywy rozwoju dla branży farmaceutycznej
są bardzo dobre, są m.in. wzrost dochodów ludności, wydatki na badania i rozwój
oraz starzenie się społeczeństw. Wygasanie patentów leków oryginalnych oraz
zwiększony popyt na szerszą gamę opcji terapeutycznych bezpośrednio wpływa
na wzrost liczby wprowadzanych na rynek nowych substancji czynnych, a co za
tym idzie – rozwój innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego. Tempo wzrostu
produkcji i sprzedaży farmaceutyków rośnie z roku na rok i należy się spodziewać
tendencji wzrostowych w kolejnych latach.
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Diagnoza zadłużenia przedsiębiorstw
branży przemysłu chemicznego Opolszczyzny

Streszczenie. Artykuł prezentuje wyniki badań nad zadłużeniem przedsiębiorstw należących
do branży przemysłu chemicznego, które prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego. Badania oparto na analizie wskaźnikowej, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika ogólnego zadłużenia, udziału krótkoterminowego kapitału obcego w kapitale obcym, zadłużenia kapitału
własnego oraz zadłużenia długoterminowego.
Słowa kluczowe: zadłużenie, przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Wstęp
Kapitał odgrywa w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Jest niezbędny do osiągnięcia celów długoterminowych i do realizacji działalności operacyjnej podmiotu. Zwykle przedsiębiorstwa korzystają nie tylko z kapitału własnego, ale również
z kapitału obcego. W tej sytuacji niezbędne jest monitorowanie zadłużenia podmiotu, ze względu na oddziaływanie kapitału obcego na różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Duże znaczenie nadaje się zwłaszcza jego strukturze
terminowej oraz relacji do kapitału własnego.
Artykuł stanowi próbę diagnozy zadłużenia przedsiębiorstw Opolszczyzny
należących do branży przemysłu chemicznego. Na tle Polski tę branżę w województwie opolskim wyróżnia koncentracja pracujących osób, co może świadczyć
o regionalnej specjalizacji gospodarki1. Perspektywy rozwoju przemysłu che1
M. Szewczyk, A. Tłuczak, B. Ruszczak, Analiza koncentracji, w: Projekcja rozwoju inicjatyw
klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wyd. Instytut Śląski, Wyższa
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micznego w województwie opolskim były przedmiotem rozważań M. Szewczyk,
A. Tłuczak i K. Łobosa, którzy badali efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw
przemysłu chemicznego w województwie opolskim w relacji do województwa
dolnośląskiego. Przeprowadzone w pracy badania obejmują okres 2006-2010.

1. Badanie zadłużenia przedsiębiorstwa –
ujęcie teoretyczne
Do diagnozy zadłużenia przedsiębiorstwa można zastosować analizę wskaźnikową, w tym wskaźniki z grupy zadłużenia, które umożliwiają ocenę zaangażowania w przedsiębiorstwie kapitału własnego i kapitału obcego, a także identyfikację ryzyka finansowego związanego z korzystaniem przez podmiot z kapitału
obcego2. Należą do nich: wskaźnik ogólnego zadłużenia, udziału krótkoterminowego kapitału obcego w kapitale obcym, zadłużenia kapitału własnego i wskaźnik
zadłużenia długoterminowego.
Wykorzystanie wskaźnika ogólnego zadłużenia pozwala określić udział kapitału obcego w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten jest traktowany jako indykator ryzyka finansowego – wysoki poziom wskaźnika ogólnego
zadłużenia może świadczyć o stosunkowo wysokim ryzyku finansowym, skutkującym m.in. ograniczeniem samodzielności przedsiębiorstwa3. Wskaźnik ten wyraża relację zobowiązań ogółem do aktywów ogółem4. Przyjmuje się, że powinien
się kształtować w przedziale 0,57-0,675.
Zastosowanie wskaźnika udziału krótkoterminowego kapitału obcego do kapitału obcego pozwala określić strukturę terminową kapitału obcego. Bazuje on
na relacji zobowiązań krótkoterminowych do zobowiązań ogółem. Wysoki poziom wskaźnika może świadczyć o potencjalnych trudnościach ze spłatą bieżących zobowiązań na czas.
Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011, s. 82-104; M. Szewczyk, A. Tłuczak, Prospects
for Chemical Industry, w: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge Base Economy, red.
A.P. Balcerzak, The Knowledge & Innovation Institute, Warszawa 2011, s. 173-196; K. Łobos,
M. Szewczyk, A Comparative Study of the Economic Performance of Chemical Branch Enterprises
from Opolskie and Dolnosląskie Voivodships w: Regional and local development: Capitals and
drivers, red. K. Malik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 109-134.
2
J. Zygmunt, Ryzyko a dźwignia finansowa, w: Instrumenty rynku finansowego w procesie
zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce, red. I. Pyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Opolskiej, Opole 2007, s. 72.
3
T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 311.
4
R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2011, s. 446.
5
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 167.
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Użycie wskaźnika zadłużenia kapitału własnego prowadzi z kolei do identyfikacji możliwości pokrycia zobowiązań kapitałem własnym. Opiera się on na
relacji zobowiązań do kapitału własnego6.
Ranga wskaźnika zadłużenia długoterminowego przejawia się w możliwości
określenia stopnia pokrycia zobowiązań długoterminowych kapitałem własnym.
Opisywany jest on relacją zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego7. Przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0,5-1,08.
Wyższy poziom może świadczyć o braku wystarczającego pokrycia zobowiązań
długoterminowych posiadanym kapitałem własnym.

2. Metodologia badań
Diagnoza zadłużenia dotyczyła przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, prowadzących działalność na terenie województwa opolskiego. Badaniu poddano podmioty, które spełniały co najmniej dwa z następujących warunków:
– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła w walucie
polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiła w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.
W analizie uwzględniono przedsiębiorstwa, które w „Monitorze Polskim B”
opublikowały sprawozdania finansowe za lata 2006-2010. Wymienione kryteria
spełniły następujące podmioty:
– Artech Polska Sp. z o.o.,
– Global Colors Polska SA,
– ICSO Chemical Production Sp. z o.o.,
– Intersilesia Mcbride Polska Sp. z o.o.,
– Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.,
– Nordfolien Polska Sp. z o.o.,
– PCC Synteza SA,
– Petrochemia – Blachownia SA,
– Silekol Sp. z o.o.
Ocena zadłużenia badanych przedsiębiorstw dotyczyła okresu 2006-2010 i została dokonana na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów za ten okres
6
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Zbiór przykładów i zadań, red. Cz. Skowronek, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 246.
7
M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 168.
8
A. Kopiński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody i zastosowania, Wyd. Forum
Naukowe, Poznań – Wrocław 2001, s. 118.
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pozyskanych z „Monitorów Polskich B”. Badania rozpoczęto od analizy udziału
kapitału obcego w finansowaniu aktywów przyjętych do badań przedsiębiorstw,
posługując się wskaźnikiem ogólnego zadłużenia. Następnie dokonano diagnozy
struktury terminowej kapitału obcego rozpatrywanych podmiotów z wykorzystaniem wskaźnika udziału krótkoterminowego kapitału obcego do kapitału obcego.
W dalszej kolejności podjęto się, przy zastosowaniu wskaźnika zadłużenia kapitału własnego, identyfikacji możliwości pokrycia zobowiązań kapitałem własnym.
W kolejnym kroku skoncentrowano się na analizie stopnia pokrycia zobowiązań
długoterminowych kapitałem własnym w badanych przedsiębiorstwach, posługując się wskaźnikiem zadłużenia długoterminowego.

3. Analiza udziału kapitału obcego
w finansowaniu aktywów przedsiębiorstw
branży przemysłu chemicznego Opolszczyzny
Wyniki badań świadczą o zróżnicowanym stopniu finansowania majątku kapitałem obcym w podmiotach przemysłu chemicznego, które prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego (rys. 1).
Zaobserwowano, że w połowie podmiotów wskaźnik ogólnego zadłużenia
w okresie 2006-2010 nie przekraczał poziomu 0,64, co dowodzi, że występuje
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Rysunek 1. Wykres ramkowy wskaźnika ogólnego zadłużenia w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne.

Diagnoza zadłużenia przedsiębiorstw branży przemysłu chemicznego Opolszczyzny

183

w nich prawidłowa relacja zobowiązań ogółem do aktywów ogółem. Stwierdzono ponadto wzrost poziomu ryzyka finansowego, co jest widoczne zwłaszcza dla
lat 2008-2010. W tym okresie 1/4 badanych przedsiębiorstw cechowało pokrycie
aktywów kapitałem obcym na poziomie przekraczającym 0,60. Wzrost ryzyka finansowego może przejawiać się w ograniczeniu samodzielności podmiotów oraz
zwiększeniu ryzyka utraty zdolności przedsiębiorstw do spłaty zobowiązań bieżących aktywami bieżącymi.
Szczegółowe wyniki badań pozwalają stwierdzić brak jednolitej tendencji
kształtowania się udziału kapitału obcego w finansowaniu aktywów ogółem analizowanych podmiotów (rys. 2).
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Rysunek 2. Kształtowanie się wskaźnika ogólnego zadłużenia w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie badań wyodrębniono grupę przedsiębiorstw, która wyróżnia
się stosunkowo wysokim ryzykiem finansowym. Można do nich zaliczyć: Artech
Polska (w okresie 2006-2010), Intersilesia Mcbride Polska (2006-2008), PCC
Synteza (2006-2010) oraz Silekol (2009), przy czym najwyższy poziom ryzyka
finansowego odnotowano dla Artech Polska (w przedziale 0,95-1,63), co można
uznać za niekorzystne dla przedsiębiorstwa ze względu na szereg możliwych implikacji wiążących się z tak wysokim poziomem ryzyka. Jako pozytywny sygnał
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należy natomiast wskazać systematyczny spadek (od 2008 r.) poziomu wskaźnika ogólnego zadłużenia dla rozpatrywanego podmiotu, a także w całym badanym okresie dla przedsiębiorstwa PCC Synteza (co jest zjawiskiem pozytywnym,
mimo że jego poziom pod koniec 2010 r. świadczy o nadal wysokim ryzyku) oraz
dla Intersilesia Mcbride Polska, w którym zredukowano poziom ryzyka finansowego do bardzo niskiego poziomu (w 2010 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił 0,07).
Przeprowadzone analizy pozwoliły również w przypadku pozostałych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego objętych badaniem zidentyfikować stosunkowo niski poziom ryzyka finansowego. Najniższym udziałem kapitału obcego w finansowaniu aktywów wyróżniał się Jokey Plastik Blachownia (od 0,38 w 2006 r.
do 0,13 w 2010 r.).

4. Diagnoza udziału krótkoterminowego kapitału obcego
w kapitale obcym analizowanych przedsiębiorstw
Wyniki badań struktury terminowej kapitału obcego wskazują na stosunkowo
wysokie zaangażowanie krótkoterminowego kapitału obcego w podmiotach branży przemysłu chemicznego Opolszczyzny (rys. 3).
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Rysunek 3. Wykres ramkowy wskaźnika udziału krótkoterminowego kapitału obcego
w kapitale obcym w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne.
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Stwierdzono, że w latach 2006-2007 w 3/4 analizowanych podmiotów kapitał
obcy o charakterze krótkoterminowym przekraczał przeciętnie 90%. Tak wysoki
poziom może skutkować problemami z płynnością oraz ograniczać elastyczność
podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji. Spadek wykorzystania krótkoterminowego kapitału obcego odnotowano jedynie dla 2008 r., w którym połowa
badanych przedsiębiorstw charakteryzowała się wskaźnikiem udziału krótkoterminowego kapitału obcego w kapitale obcym wynoszącym przeciętnie 80%. W kolejnych latach znów miał miejsce wzrost krótkoterminowego kapitału obcego,
który dla 2010 r. był w połowie badanych przedsiębiorstw zbliżony do 100% kapitału obcego wykorzystywanego przez te podmioty.
Wnikliwa analiza pozwala wysnuć wniosek o zróżnicowanym kształtowaniu
się udziału krótkoterminowego kapitału obcego w kapitale ogółem rozpatrywanych podmiotów w okresie 2006-2010 (rys. 4).
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Rysunek 4. Kształtowanie się wskaźnika udziału krótkoterminowego kapitału obcego
w kapitale obcym badanych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.

W analizowanych podmiotach brak jest jednolitej tendencji zaangażowania
kapitału obcego, zwłaszcza w: Artech Polska, Jokey Plastik Blachownia i Petrochemia – Blachownia. Największe zmiany udziału kapitału obcego o charakterze
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krótkoterminowym w kapitale obcym odnotowano dla Jokey Plastik Blachownia
(ok. 40% w okresie 2006-2010).
Wyniki badań pozwoliły również wskazać podmioty, w których wykorzystanie krótkoterminowego kapitału obcego jest zbliżone do 100%. Należą do nich:
ICSO Chemical Production, Intersilesia Mcbride Polska, PCC Synteza. Tak wysoki udział krótkoterminowego kapitału obcego, w powiązaniu ze stosunkowo
wysokim ryzykiem finansowym, może się przyczynić do ograniczenia ich możliwości decyzyjnych.
Zaobserwowano także rosnącą tendencję zaangażowania krótkoterminowego
kapitału obcego dla przedsiębiorstwa Nordfolien Polska – w latach 2006-2010
wzrosło ono z 30 do 80%.

5. Rozpoznanie możliwości pokrycia kapitału obcego
kapitałem własnym w badanych podmiotach
Na podstawie wyników badań można stwierdzić zmienny stopień pokrycia
zobowiązań ogółem kapitałem własnym w badanych przedsiębiorstwach (rys. 5).
Trzeba również podkreślić stosunkowo wysoki poziom relacji kapitału obcego
w odniesieniu do kapitału własnego w większości analizowanych podmiotów.
Odnotowano, że latach 2006-2010 1/4 przedsiębiorstw branży przemysłu che30
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Rysunek 5. Wykres ramkowy wskaźnika zadłużenia kapitału własnego
w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne.
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micznego charakteryzowała się wskaźnikiem zadłużenia kapitału własnego przewyższającym 1,88. Zjawisko to należy traktować jako negatywne. Świadczy o niskim stopniu pokrycia kapitału obcego kapitałem własnym. Natomiast aspektem
pozytywnym jest stopniowe obniżanie się relacji zobowiązań ogółem do kapitału
własnego w badanym okresie. Dla 2010 r. zaobserwowano, że w 3/4 badanych
przedsiębiorstw wskaźnik zadłużenia kapitału własnego nie był wyższy niż 1,72.
Szczegółowe wyniki badań pozwalają wyodrębnić podmioty branży przemysłu chemicznego, które cechują się wysokim stopniem pokrycia kapitału obcego
kapitałem własnym (rys. 6).
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Rysunek 6. Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia kapitału własnego
w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne.

Do przedsiębiorstw tych można zaliczyć: Global Colors Polska, Jokey Plastik
Blachownia oraz Silekol (w latach 2006-2008). W przypadku pozostałych podmiotów stwierdzono niższy poziom pokrycia zaangażowanego w nich kapitału
obcego. W okresie 2006-2010 najniższym stopniem pokrycia wyróżniał Artech
Polska oraz PCC Synteza. Ponadto odnotowano w nich (dla wybranych lat) ujemny poziom wskaźnika zadłużenia kapitału własnego, który był skutkiem ujemnej
wartości kapitału własnego. Niski stopień pokrycia kapitału obcego zaobserwowano też dla Intersilesia Mcbride Polska w latach 2006-2008. Dla kolejnych lat
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odnotowano znaczący wzrost zdolności do pokrycia kapitału obcego kapitałem
własnym, co należy traktować jako zjawisko pozytywne.

6. Analiza możliwości pokrycia
długoterminowego kapitału obcego kapitałem własnym
w badanych przedsiębiorstwach
Przeprowadzone badania wskazują na stosunkowo wysoki stopień pokrycia
zobowiązań długoterminowych kapitałem własnym w badanych podmiotach w latach 2006-2010 (rys. 7).
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Rysunek 7. Wykres ramkowy wskaźnika zadłużenia długoterminowego
w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne.

W rozpatrywanym okresie 3/4 analizowanych przedsiębiorstw charakteryzowało się wskaźnikiem zadłużenia długoterminowego niższym przeciętnie niż
0,24. Sytuację tę należy traktować pozytywnie, gdyż świadczy o ich zdolności do
pokrycia kapitału obcego o charakterze długoterminowym kapitałem własnym.
Jednocześnie wyniki badań pozwalają stwierdzić nadmierne zadłużenie w wybranych podmiotach branży przemysłu chemicznego.
Szczegółowe wyniki analiz umożliwiają wyodrębnienie podmiotów, które
charakteryzują się wskaźnikiem zadłużenia długoterminowego przewyższającym
jedność (rys. 8).
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Rysunek 8. Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia długoterminowego
w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne.

Należą do nich: Artech Polska (2006), Nordfolien Polska (2006) oraz Petrochemia – Blachownia (w okresie 2008-2010). Zjawisko to należy traktować jako
negatywne. Świadczy o tym, że wymienione przedsiębiorstwa są nadmiernie zadłużone. Sygnałem pozytywnym jest z kolei malejący poziom relacji zobowiązań
długoterminowych do kapitału własnego w Nordfolien Polska, odnotowany w latach 2007-2010. Pod koniec 2010 r. jego wskaźnik zadłużenia długoterminowego wynosił jedynie 0,35, co dowodzi zdolności do pokrycia długoterminowego
kapitału obcego kapitałem własnym. Natomiast w przypadku Artech Polska, dla
którego również odnotowano spadek relacji zobowiązań długoterminowych do
kapitału własnego, stwierdzono ujemny poziom wskaźnika zadłużenia długoterminowego (2008-2009). Wynika to z ujemnego poziomu kapitału własnego, jaki
zaobserwowano w tym podmiocie.
Rezultaty analiz wskazują także na stosunkowo niski poziom wskaźnika zadłużenia długoterminowego w podmiotach: Global Colors Polska, Jokey Plastik
Blachownia, PCC Synteza (w latach 2007-2010) oraz Silekol. Zjawisko to należy
traktować pozytywnie, gdyż świadczy o wysokim stopniu pokrycia kapitału obcego o charakterze długoterminowym kapitałem własnym. Dodatkowo wspomniane
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podmioty mają możliwość ewentualnego zwiększania poziomu zobowiązań długoterminowych, co może się przyczynić do intensyfikowania dodatniego efektu
dźwigni finansowej.

Zakończenie
Przeprowadzone analizy, koncentrujące się na zadłużeniu przedsiębiorstw
branży przemysłu chemicznego Opolszczyzny, pozwoliły na sformułowanie wieloaspektowych wniosków. W okresie 2006-2010 badane podmioty cechowały się
różnym stopniem finansowania majątku kapitałem obcym. Połowę podmiotów
branży przemysłu chemicznego wyróżniał wzrost poziomu ryzyka finansowego,
związanego z wykorzystywaniem przez nie kapitału obcego. Stosunkowo wysoki był udział zaangażowanego kapitału obcego o charakterze krótkoterminowym w większości badanych przedsiębiorstw. Taka struktura terminowa kapitału
obcego może powodować problemy z płynnością finansową i restrykcje w obszarze podejmowanych decyzji. Badane przedsiębiorstwa charakteryzują się też
zmiennym stopniem pokrycia zobowiązań ogółem kapitałem własnym. Podmioty
o wysokim udziale krótkoterminowego kapitału obcego cechowały się stosunkowo niskim pokryciem kapitału obcego. Dodatkowo zidentyfikowano stosunkowo wysoki stopień pokrycia zobowiązań długoterminowych kapitałem własnym w większości przedsiębiorstw branży przemysłu chemicznego, co wskazuje
na prawidłową relację długoterminowego kapitału obcego do kapitału własnego.
Waga poruszanych zagadnień skłania do dalszych pogłębionych badań. Koncentrować się one będą m.in. na analizie zadłużenia podmiotów przemysłu chemicznego w relacji do pozostałych branż przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny.
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Proces decyzyjny
przystąpienia do sieci przedsiębiorstw

Streszczenie. W gospodarce nie funkcjonują już autonomiczne firmy, bowiem w wyniku globalizacji powstają sieci przedsiębiorstw (ekosystemy przedsiębiorstw). Artykuł przedstawia niektóre problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem w sytuacji przystępowania do współpracy
z siecią przedsiębiorstw. Ujęty w nim został zarys procesu decyzyjnego, który towarzyszy przedsiębiorcy w momencie rozpoczynania współpracy, a także kryteria decyzyjne, jakie zwykle są brane
pod uwagę. Przywołane zostały również przykłady organizacji sieciowych mających formę klastrów (dystryktów przemysłowych).
Słowa kluczowe: organizacja sieciowa, klastry, decyzja

Wstęp
Wprowadzenie w problematykę może stanowić przykład z praktyki gospodarczej, który obrazuje omawianą sytuację decyzyjną. Podobnie jak wiele innych
współczesnych przedsiębiorstw1 przedsiębiorstwo Nokia w latach 2010-2011 stało przed koniecznością wyboru sieci tworzenia wartości, co było równoznaczne
ze wskazaniem kierunków strategicznych funkcjonowania oraz próbą wyjścia naprzeciw negatywnym trendom.
1
Według R.W. Griffina przedsiębiorcą jest osoba, która organizuje i prowadzi działalność gospodarczą, ponosząc ryzyko. Szerzej: A. Brzeziński, Characteristic of an Entrepreneur From Lower
Silesia, w: Enterprise, Logistics and innovations in knowledge based economy, red. M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, Haute École Blaise Pascal, Arlon 2008, s. 153-155.

194

Jakub Ryśnik

W 2011 r. Stephen Elop, nowo wybrany prezes przedsiębiorstwa Nokia2, wysłał dramatyczny list do pracowników, w którym diagnozował przyczyny kryzysowej sytuacji w firmie. Wymieniał w nich m.in.:
– głównego konkurenta – firmę Apple, której sztandarowy produkt – telefon
komórkowy Iphone przez cztery lata był praktycznie bezkonkurencyjny (firma
Nokia nie wprowadziła na rynek produktu, który nawiązałby równorzędną rywalizację),
– głównego konkurenta – firmę Google, której system operacyjny dla telefonów komórkowych Android dynamicznie zdobywał udział w rynku zaawansowanych telefonów oraz w średnim (pod względem ceny) segmencie rynku kosztem
udziału rynkowego systemu operacyjnego Nokii (Symbian),
– brak współpracy oraz przywódców wewnątrz firmy,
– konkurencję chińskich producentów opanowujących tańsze segmenty rynku telefonów.
Najważniejszą przyczynę Stephen Elop definiuje następująco: „rywale odebrali im rynek nie tyle samymi telefonami, ile ekosystemem – przyciągając do siebie programistów, twórców aplikacji etc.” Sygnalizuje również, że „trzeba podjąć
decyzję: czy tworzyć ekosystem, czy do któregoś z istniejących dołączyć”3.
Głównym celem artykułu jest analiza procesu decyzyjnego towarzyszącego
każdemu przedsiębiorcy, który stoi przed wyborem podobnym do tego, który stanowił do niedawna problem Stephena Elopa – prezesa koncernu Nokia.

1. Megatrendy – sieć jako wymóg otoczenia
Problem przystępowania do sieci przedsiębiorstw jest typową sytuacją decyzyjną w realiach współczesnej gospodarki. Kontekst, w jakim przedsiębiorcy dokonują tego wyboru, wyznaczają następujące trendy:
– przyspieszenie rozwoju technologii i techniki, a przede wszystkim technologii teleinformatycznych,
– globalizacja gospodarki – zespół procesów, które powodują tworzenie się
jednego światowego rynku,
– budowa gospodarki opartej na wiedzy, w której główną rolę odgrywają
wartości intelektualne4.
2
Prezes Nokii do pracowników: firma płonie, a my gasimy pożar benzyną, „Gazeta Wyborcza”, 10.02.2011, http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,9082112,Prezes_Nokii_do_pracownikow__ firma_plonie__a_my_gasimy.html [14.11.2011].
3
Ibidem.
4
A. Potocka, J. Skonieczny, Organizacja zintegrowana elektronicznie z rynkiem, w: Strategie
i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, cz. II, Materiały konferencyjne, Polanica Zdrój 2001, red. M. Moszkowicz, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s. 1-2.
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Wymienione trendy stanowią kontekst, w jakim toczy się obecnie rywalizacja konkurencyjna podmiotów gospodarczych. Coraz lepsze zaspokajanie potrzeb
ludzkich wymaga dostarczania innowacyjnych produktów przy zastosowaniu
coraz bardziej wyrafinowanych technologii oraz wiedzy specjalistycznej. Proces
specjalizacji, jaki dzięki podziałowi pracy wykonywanej przez społeczeństwo zawsze towarzyszył rozwojowi cywilizacji, wydaje się narastać5.
Globalizacja
– niwelowanie oporów przestrzeni
– wzrost liczby konkurentów

Konkurencja
– czêstsze wprowadzanie na rynek
nowych produktów

Specjalizacja
– ró¿nicowanie potrzeb i produktów
– postêpuj¹ca segmentacja rynków

Rysunek 1. Globalizacja a indywidualizacja – powiązania przyczynowo-skutkowe
Źródło: J. Ryśnik, Zarządzanie bliskością – identyfikacja domeny badawczej, w: Współczesne koncepcje
i strategie zarządzania. Teoria a praktyka, red. J. Ryśnik, J. Wnuk, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna,
Bielsko-Biała 2010, s. 133.

Specjalizacja wynika z rosnącej złożoności samych produktów, co dobrze widać w przypadku produktów „nasyconych” najnowszymi technologiami. Pojedyncze przedsiębiorstwa, które starają się konkurować innowacyjnymi produktami
wytwarzanymi samodzielnie, muszą ponosić coraz wyższe koszty wprowadzania
innowacji. Przekracza to nierzadko możliwości pojedynczych firm w zakresie potrzebnych zasobów materialnych i niematerialnych (np. wiedzy).
Przyjmuje się zatem, że przedsiębiorstwa działające we współczesnych warunkach powinny się charakteryzować takimi cechami, jak:
– elastyczność, orientacja procesowa,
– umiejętność szybkiego zdobywania wiedzy, jej przetwarzania i wykorzystania,
5
J. Ryśnik, Marketing w handlu i usługach [niepubl. materiały dydaktyczne], Wyższa Szkoła
Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2009.
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– koncentracja na kluczowych kompetencjach i wysoki poziom dezintegracji
pionowej działań,
– struktura sieciowa,
– niski poziom zhierarchizowania, spłaszczenie struktur,
– wysoki poziom decentralizacji,
– wszechstronność pracowników6.
Przedsiębiorstwa, które starają się działać na skalę globalną, są narażone na
ogromne koszty funkcjonowania, dlatego ograniczając lub racjonalizując wydatki, próbują zawiązywać różne wielostronne związki strategiczne. Następuje wówczas „dziurawienie”7 struktur i odchodzenie od organizacji zintegrowanych pionowo do przedsiębiorstw wirtualnych o powiązaniach sieciowych, co staje się
źródłem przewag konkurencyjnych na skalę światową8.
Racjonalnym wyborem dla firm jest zatem z jednej strony zwiększanie stopnia specjalizacji, a z drugiej – dekompozycja łańcucha tworzenia wartości i skupienie się na realizacji wybranej jego części według logiki rdzennych umiejętności. Przedsiębiorstwa świadomie ze sobą współpracują w celu koordynacji poszczególnych faz tworzenia wartości w ramach jednego złożonego produktu.
Wynikiem tych procesów jest sieć komplementarnych względem siebie podmiotów. Sieci takie konkurują ponadto jako metapodmioty z innymi sieciami, oferując sprawniejszy i efektywniejszy łańcuch tworzenia wartości.
Można zaryzykować tezę, że w gospodarce nie funkcjonują już autonomiczne
firmy, ale ekosystemy firm, które dzięki współpracy wprowadzają na rynek złożony produkt. Wynika to z tego, że pojedyncza firma, zamykając się we własnej
strukturze organizacyjnej, nie jest zdolna stanąć do równorzędnej walki konkurencyjnej z ekosystemem, czyli siecią firm.
Przytoczony wyżej przykład (Nokia – Apple – Google) pokazuje sprawne
podejście do tworzenia sieci przedsiębiorstw (ekosystemu9) na rynku produktów
6
H. Łyszczarz, J. Teczke, Globalizacja i regionalizacja w rozwoju współczesnych organizacji,
Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003, s. 108.
7
Wyrażenie to oznacza pozbywanie się przez przedsiębiorstwa funkcji realizowanych dotąd
w przedsiębiorstwie. J. Cygler, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002, s. 23.
8
Ibidem.
9
„Ekosystem (gr. oíkos – mieszkanie, gospodarstwo, środowisko; sýstēma – zestawienie, połączenie) – jednostka ekologiczna obejmująca żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenozę
i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii”. Ekosystemy mają zdolność do
homeostazy, czyli regulacji procesów wewnętrznych, w wyniku której układ jako całość zachowuje
równowagę. Homeostaza ekosystemu wyraża się w: 1) zrównoważeniu przychodów z rozchodami
materii; 2) zużyciu całości energii wyprodukowanej na wewnętrzne potrzeby ekosystemu; 3) wykorzystaniu energii z rezerw układu równym jej retencjonowaniu; 4) zachowaniu różnorodności
i struktury wewnętrznej biocenozy, która kontroluje i stabilizuje procesy zachodzące w biotopie;
5) trwałości ekosystemu w czasie; 6) zdolności układu do przywracania równowagi po zakłóceniach wynikających ze stresów środowiskowych. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/3897023/ekosystem.html [10.10.2011].
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innowacyjnych, za jakie można uważać nowe technologie komunikacyjne. Apple
i Google postawiły na budowę mniej (Apple) lub bardziej (Google) otwartego
ekosystemu tworzenia wartości dla ostatecznego klienta. Obie stworzyły jednak
platformę sprzętowo-programową, dzięki której inne przedsiębiorstwa mogą, realizując swoje partykularne interesy (zysk), współprzyczyniać się do rozwijania
wachlarza dostępnej wartości dodanej dla klienta całościowego ekosystemu. Obie
również pozyskały dobrowolnie współpracujących partnerów biznesowych, których wkład istotnie zwiększył wartość dodaną oferowaną ostatecznemu klientowi
przez daną sieć. Tabela 1 przedstawia niektóre z branż, jakie obecnie w aktywny
sposób wspierają rozwój ekosystemu Apple i Google.
Tabela 1. Tworzenie wartości dla klienta w sieci (przykład)
Branża
Muzyczna – sprzedaż utworów muzycznych nowym kanałem dystrybucji, bezpośrednio do urządzenia odtwarzającego
Rozrywkowa – gry udostępniane na platformach
sprzedażowych aplikacji (Apple store, Android
Market)
Programistyczna – aplikacje udostępniane na
platformach sprzedażowych aplikacji (Apple
store, Android Market)
Producenci telefonów komórkowych (tylko Android posiada otwartą platformę sprzętową; Apple rozwija swój własny wyrób)

Wartość dla klienta
Słuchanie ulubionej muzyki wszędzie
Rozrywka wszędzie
Dodatkowa funkcjonalność telefonu dopasowana do indywidualnych potrzeb użytkownika
Duży wybór sprzętu umożliwiającego dopasowanie rozwiązania sprzętowego do indywidualnego użytkownika

Źródło: opracowanie własne.

Według M. Garncarczyka „współcześnie uznaje się, że efekty sieci są właściwym narzędziem opisu procesów rozwoju we wszystkich dziedzinach życia
gospodarczego”10.

2. Sieć dodatkowym stopniem swobody
w zakresie wyborów strategicznych firm
Podstawowe pytania z zakresu zarządzania strategicznego to: w jakiej domenie zamierzamy działać oraz jak zamierzamy wygrać w niej konkurencję? Według
H. Steinmanna i G. Schreyogga program strategiczny to ustalenie tego, na jakich
rynkach i w odniesieniu do jakich wyrobów przedsiębiorstwo ma być aktywne
oraz jak zwalczać konkurencję11. W sytuacji włączania się przedsiębiorstw w sieci
10
M. Gancarczyk, Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach, „Organizacja i Kierowanie” 2005, nr 4, s. 79.
11
H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarządzanie – podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 114.
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Tabela 2. Pytania strategiczne w perspektywie sieciowej

Poziom działania
przedsiębiorstwa
Domena
Domena
Sieć
Sieć

Perspektywa „tradycyjna”

Perspektywa sieciowa

W jakiej domenie działa przedsię- W jakiej domenie/elemencie łańcubiorstwo?
cha wartości sieci działa przedsiębiorstwo?
W jaki sposób przedsiębiorstwo wy- W jaki sposób przedsiębiorstwo wygrywa z konkurencją w domenie?
grywa z konkurencją w domenie?
–
W jakiej sieci działać?
–
Jaką strategię włączenia w sieć stosować?

Źródło: opracowanie własne.

zewnętrzne zestaw tych pytań wydaje się niewystarczający i wymaga uzupełnienia o pytanie formułujące problem wyboru sieci przedsiębiorstw (tab. 2).
W tabeli celowo nie umieszczono pytania, czy działać w ramach sieci, czy
też tworzyć strukturę o wysokim stopniu zintegrowania pionowego w celu samodzielnego tworzenia łańcucha wartości w ramach jednego podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorstwa są dziś bowiem skazane na działanie w sieci – jej budowę
od podstaw lub dołączenie się do istniejącej. Istnienie i rozwój przedsiębiorstwa
wymaga obecnie działania w powiązaniu z innymi podmiotami gospodarczymi
w ramach wytwarzania złożonego łańcucha wartości dla klienta.
Analiza strategiczna polegająca jedynie na analizie natężenia konkurencji
w obrębie domeny działania przedsiębiorstwa jest niewystarczająca. Na przykład
klasyczna analiza pięciu sił Portera obejmuje jedynie bezpośrednich konkurentów oraz przedsiębiorstwa znajdujące się bezpośrednio przed i bezpośrednio po
w łańcuchu tworzenia wartości dla klienta (analiza siły przetargowej dostawców
oraz siły przetargowej nabywców). Strategiczne decyzje nie powinny być podejmowane jedynie na podstawie analizy wąsko zdefiniowanej domeny działalności,
będącej tylko wycinkiem całej sieci (ekosystemu). Decyzja o przystąpieniu do
ekosystemu musi być poprzedzona analizą całego ekosystemu oraz skutków takiej decyzji dla przedsiębiorstwa, a także całej sieci. Można więc wyróżnić:
– bezpośrednie korzyści dla przedsiębiorstwa, wynikające z zaangażowania
się w działalność domeny stanowiącej element łańcucha wartości realizowanego
w sieci (w tym punkcie analiza nie odbiega znacznie od zwykłej analizy przedsięwzięć biznesowych),
– korzyści dla sieci wynikające z przyłączenia nowego elementu (np. wzbogacenie o wartość dodaną dla klienta sieci), na czym pośrednio zyskują wszystkie
firmy tworzące sieć w dotychczasowym kształcie.
Przedsiębiorca powinien być zainteresowany nie tylko powodzeniem przedsięwzięcia biznesowego w zakresie swojej domeny działania, ale również po-
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wodzeniem całej sieci. Analiza strategiczna powinna mieć przebieg dwutorowy
i dotyczyć zarówno domeny przedsiębiorstwa, jak i całej sieci (ekosystemu) po
przyłączeniu się nowego przedsiębiorstwa do sieci (w tym przypadku przedmiotem analizy jest cały ekosystem). Przedmiot analizy ulega zatem znaczącemu rozszerzeniu.

3. Analiza korzyści wynikających z przystąpienia
do funkcjonującej sieci na przykładzie
przystąpienia do struktur dystryktu przemysłowego
W warunkach współczesnej gospodarki podmioty gospodarcze, rozstrzygając
kwestię, do jakiej sieci dołączyć, działają racjonalnie, jeśli dokonują analizy różnych wariantów pod kątem spełnienia odpowiednich kryteriów. Wariant decyzyjny oznacza wybór konkretnej sieci z zestawu aktualnie dostępnych dla przedsiębiorcy. Kryterium decyzyjne w przypadku wyborów w życiu gospodarczym
jest podporządkowane kryterium osiąganych, ogólnie pojętych korzyści. Przedsiębiorstwa biorą więc pod uwagę następujące kryteria decyzyjne:
– kryterium maksymalizacji bezpośrednich korzyści dla przyłączającej się
firmy,
– kryterium maksymalizacji korzyści pośrednich dla wszystkich uczestników
sieci.
Pierwsze kryterium wynika z logiki działania homo oeconomicus i nie wymaga uzasadnienia, drugie natomiast wymaga wyjaśnienia z uwagi na nieoczywistość tego, że przedsiębiorca powinien zabiegać o korzyści innych przedsiębiorstw w sieci. Tylko pozornie jest to sprzeczność. W sytuacji tworzenia i rozwoju sieci przedsiębiorstw podmioty gospodarcze są zainteresowane własnym przetrwaniem i rozwojem, ale powinny też mieć na uwadze przetrwanie i rozwój sieci.
Dlatego działanie racjonalne jest nastawione nie tylko na uzyskanie prywatnych
korzyści dla członków sieci, ale także na powstawanie korzyści dla całej sieci
(innych uczestników sieci) poprzez powstawanie korzyści zewnętrznych (externalities)12. Zakładając, że tworzenie sieci jest narzędziem rywalizacji globalnej,
to uzyskiwanie efektów sieci powinno być jednym z podstawowych kryteriów
działań przedsiębiorstwa zaangażowanego w sieć.
12
Zjawisko to szczegółowo opisali: P. Guerrieri, S. Iammarino, C. Pietrobelli, Introduction,
w: P. Guerrieri, S. Iammarino, C. Pietrobelli, The global Challenge to Industrial Districts, Small and
Medium-sized Enterprises in Italy and Taiwan, Edward Edgar Publ., Cheltenham, UK – Northampton, USA 2001, s. 3-4; A. Marshall, Principles of economics, za: F. Alberti, Industrial districts;
inter-firm networks, entrepreneurial agency and institutions, Edizioni Angelo Guerini e Associati
Spa, Milano 2002, s. 17; M. Gancarczyk, Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach, „Organizacja i Kierowanie” 2005, nr 4, s. 77.
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Przystąpienie nowego podmiotu gospodarczego do sieci zależy od tego, czy
istnieje możliwość uzyskania efektu synergicznego współpracujących podmiotów. Na przykład przystąpienie do klastra (jednej z możliwych form organizacji
sieciowej) może skutkować pojawieniem się korzyści w postaci ekonomik zewnętrznych, takich jak:
– ekonomika specjalizacji – wynik postępującego i względnie zlokalizowanego podziału procesów produkcyjnych zarówno tych kluczowych, jak i komplementarnych dla sieci,
– ekonomika uczenia się – wynik realizowanego lokalnie procesu rozproszonej edukacji,
– ekonomika innowacji – wynik generowania „okazji” do innowacji poprzez
interakcje pomiędzy dopełniającymi się umiejętnościami używanymi w przedsięwzięciach dotyczących projektowania produktu13.
Do korzyści uzyskiwanych w wyniku przyłączenia się do sieci zaliczamy:
– wzrost popytu na produkty oferowane przez przedsiębiorstwo, co bezpośrednio przekłada się na wyniki firm,
– wzrost popytu na metaprodukt oferowany przez sieć (np. z uwagi na zwiększenie złożoności oferty poprzez dołączenie do produktu elementów komplementarnych),
– uczestnictwo w procesie wymiany wiedzy i uczenia się w obrębie sieci oraz
kreowania innowacji (szybciej i taniej),
– wzrost produktywności dzięki kooperacji i skupianiu się jedynie na działaniach w zakresie rdzennych umiejętności firmy,
– sprawność opanowywania rynku.
Korzyści te są indukowane przez wiele czynników, które charakteryzują sieć.
Na przykład pojawienie się efektów synergicznych w klastrach w formie ekonomik specjalizacji, innowacji i uczenia się można powiązać z wieloma czynnikami
cechującymi system relacji ekonomicznych i społecznych sieci (rys. 2). Można
wyróżnić dwie grupy czynników warunkujących działanie przedsiębiorstw w dystryktach przemysłowych:
– czynniki ekonomiczne, od których zależy kształtowanie się relacji ekonomicznych uczestników dystryktu przemysłowego,
– czynniki pozaekonomiczne, które wpływają na kształtowanie się relacji
społecznych występujących pomiędzy podmiotami dystryktów przemysłowych14.
Przykładowe czynniki funkcjonowania sieci w powiązaniu z konkretnymi korzyściami przez nie indukowanymi prezentuje tabela 3.
13
M. Bellandi, F. Sforzi, Local development in the experience of Italian industrial districts,
w: From Industrial Districts to Local Development, An Itinerary of Research, red. G. Beccattini,
M. Bellandi, G. Dei Ottati, F. Sforzi, Edward Elgar Publ., Cheltenham, UK – Northampton, USA
2003, s. 211-212.
14
J. Ryśnik, Pozaekonomiczne czynniki funkcjonowania dystryktów przemysłowych [niepubl.
praca doktorska], Wrocław 2009 (Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, www.dbc.wroc.pl), s. 104.
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System czynników pozaekonomicznych
funkcjonowania dystryktu przemys³owego
opisuj¹cego procesy spo³eczne

System czynników ekonomicznych
funkcjonowania dystryktu przemys³owego
opisuj¹cego procesy ekonomiczne
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Procesy dystryktu przemys³owego:
– ekonomiki specjalizacji
– ekonomiki uczenia siê
– ekonomiki innowacji

Rysunek 2. Model działania dystryktu przemysłowego
Źródło: J. Ryśnik, Pozaekonomiczne czynniki..., op. cit., s. 104.

Tabela 3. Efekty dystryktu przemysłowego i ich przyczyny
Efekt dystryktu przemysłowego
Korzyści skali i zakresu
Niższe koszty transportu materiałów i towarów do konsumenta
Niższe koszty transakcyjne

Większa dostępność czynników produkcji
lub dóbr pośrednich w specyficznej lokalizacji
Efekt „rozlewania” (spillovers) wiedzy, informacji i technologii

Lepszy rozwój i wykorzystanie innowacji

Kooperacja pomiędzy firmami, np. przy
projektach innowacyjnych lub na zasadzie
dostawca – odbiorca
Niższy poziom niepewności1

Przyczyny pojawiania się danego efektu
Specjalizacja podmiotów (wystarczająca liczba podmiotów, podzielny proces produkcyjny, możliwość
koordynacji podmiotów)
Względnie niewielka odległość pomiędzy dostawcą
i odbiorcą (bliskość geograficzna)
Współpraca w zakresie dostaw (obniżenie kosztów
jednostkowych)
Niewielka odległość
Zaufanie
Bezpośrednie kontakty
Niska formalizacja współpracy
Istnienie lokalnej bazy:
– surowcowej
– półproduktów (poddostawców)
– wykwalifikowanej siły roboczej
Wysoka wydajność kanałów przepływu informacji
Zaufanie
Bezpośrednie kontakty,
Niska formalizacja współpracy
Bliskość geograficzna
Wysoka wydajność kanałów przepływu informacji
Zaufanie
Bezpośrednie kontakty,
Niska formalizacja współpracy
Wysoka wydajność kanałów przepływu informacji
Zaufanie
Bezpośrednie kontakty,
Niska formalizacja współpracy
Zaufanie

Źródło: J. Ryśnik, Pozaekonomiczne czynniki..., op. cit., s. 130.
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Dwoistej naturze czynników decydujących o możliwości pojawienia się efektów sieci i pojawiania się rzeczywistych korzyści dla przedsiębiorstwa odpowiadają narzędzia, za pomocą których można przeprowadzić badania w tym zakresie.
Inne narzędzia będą użyteczne do badania synergii między podmiotami, związanej z ekonomikami specjalizacji, która może wyniknąć z rzeczywistej komplementarności domen działalności sieci i domeny, w której realizuje swoje operacje
jej nowy uczestnik, a inne – do sprawdzania możliwości pojawiania się ekonomik
uczenia się i innowacji, które wydają się silnie zdeterminowane funkcjonowaniem sieciowej sfery relacji społecznych.
Tabela 4. Narzędzia analizy korzyści przystępowania do sieci
Procesy
organizacji sieciowej
Ekonomiki specjalizacji
Ekonomiki uczenia się
Ekonomiki innowacji

Determinanty (triggery)
procesów
Czynniki ekonomiczne
Czynniki pozaekonomiczne

Narzędzie badawcze
powiązanych korzyści
Analiza strategiczna,
Mapowanie sieci
Analiza wielowymiarowej
bliskości

Źródło: opracowanie własne.

W związku z tym proponuję przeprowadzenie analizy korzyści przyłączenia
do sieci w sposób dwutorowy. Aby przeanalizować potencjalne korzyści twarde
(ekonomiki specjalizacji wynikające z czynników ekonomicznych funkcjonowania sieci) z przyłączenia do sieci, można wykorzystać proces mapowania, zaś
aby przeanalizować korzyści miękkie (ekonomiki uczenia się i innowacji wynikających z czynników pozaekonomicznych), można zastosować narzędzia do pomiaru wielowymiarowej bliskości podmiotów uczestniczących w sieci.

4. Mapowanie
Mapowanie stanowi narzędzie, które może być użyte do analizy potencjalnych możliwości współpracy w sieci. Mapowanie jako sposób na poznawanie
wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa sieciowego było już z powodzeniem stosowane do analizy klastrów funkcjonujących na świecie i w Polsce15.
Największe przedsięwzięcie dotyczące mapowania klastrów zostało zainicjowane na początku XXI w. przez Instytut ds. Strategii i Konkurencyjności przy Harvard Business School w Stanach
Zjednoczonych. Do dzisiaj nowe inicjatywy klastrowe rejestrują się w tamtejszej bazie danych,
a agencje rządowe przekazują informacje o zidentyfikowanych klastrach. Równie znane ze swoich
badań jest Ministerstwo Rozwoju, Handlu i Przemysłu w Wielkiej Brytanii, które w 2001 r. zidentyfikowało 154 klastry. Z kolei w 2006 r. na zlecenie Komisji Europejskiej powstał raport „Klastry
w nowych krajach członkowskich”, który przedstawia obraz klastrów w 38 kategoriach. L. Palmen,
M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 70.
15
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Proces mapowania sieci jest analogiczny do procesu tworzenia map kompetencji, które służą rozpoznaniu kompetencji potencjalnych partnerów biznesowych. Proces ten składa się z trzech podstawowych elementów:
– tworzenie opisu kompetencji: dostarczenie szczegółowej informacji o posiadanych przez elementy sieci kompetencjach; opis taki może zawierać informacje o tworzonych produktach oraz powiązaniach z innymi kompetencjami, elementach, które składają się na kompetencje;
– mapa kompetencji, na którą składają się modele kompetencji oraz ich graficzne przedstawienie, tj. graficzne podsumowanie opisu kompetencji, które pomaga w szybkim komunikowaniu informacji zawartych w mapach kompetencji;
– ogólna informacja, która zawiera opis domeny podlegającej mapowaniu,
cel tworzenia mapy oraz wyjaśnienie pojęć użytych w trakcie mapowania16.
Mapowanie sieci przedsiębiorstw jest przykładem tworzenia map procesów,
które umożliwiają wizualizację każdego procesu lub kompleksu działań17. Jest
ono wykorzystywane „w celu udoskonalenia istniejących procesów oraz wdrożenia procesowej struktury w organizacji, umożliwia także lepsze zrozumienie
obecnych procesów oraz wyeliminowanie lub uproszczenie tych, które wymagają
zmiany”18.
Mapowanie kompetencji zostało zaadaptowane na potrzeby mapowania organizacji sieciowych w postaci klastrów. Pojęcie „mapowanie klastrów” ma kilka
znaczeń. Po pierwsze jest to „określanie siły, branży, lokalizacji i bliskości przestrzennej przedsiębiorstw”, czyli ogólnych cech zlokalizowanej sieci. Po drugie
jest „określanie segmentów branży, wzajemnych powiązań w ramach łańcucha
wartości oraz powiązań kooperacyjnych”19.
Mapowanie klastra służy lepszemu poznaniu kompetencji i zasobów, jakimi
dysponują zaangażowane i zainteresowane inicjatywą podmioty. Można dzięki
niemu uzyskać następujące korzyści20:
– poznanie potencjału klastra – określenie jego siły, wielkości i specjalizacji,
– przygotowanie szerokiej i pełnej oferty,
16
A. Stoof, R.L. Martens, J.J.G. van Merrienboer, Web-based support for constructing competence maps: design and formative evaluation, „Educational Technology Research Development
Journal” 2007, nr 55, s. 347-368.
17
K. Lisiecka, Kreowanie jakości. Uwarunkowania, strategie, techniki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 243, za: M. Stajniak, Logistics process modelling,
w: Managing the organization chosen problems of theory and practice, red. E. Sikorová, J. Dzieńdziora, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2010, s. 147.
18
Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009,
s. 216, za: M. Stajniak, op. cit., s.147.
19
M. Matusiak, Mapowanie kompetencji w klastrze, materiały konferencyjne, http://www.rsiwielkopolska.pl/files/36/16176df8-ad7b-46c7-8352-abd60ad1326c.pdf [12.11.2011].
20
Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej. Raport końcowy, Poznań, 22 grudnia 2010 r., s. 140, http://www.rsi-wielkopolska.pl/files/86/b231f37a-99744bf5-a8f6-7ea2e17cc226.pdf [12.11.2011].
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– określenie luk w łańcuchu wartości,
– wykrycie czynników ograniczających zrównoważony rozwój klastra,
– określenie pozycji klastra w stosunku do konkurentów,
– promocja działań klastra,
– pełniejsze rozpoznanie branży,
– możliwość tworzenia konsorcjów i aliansów, wspólne projekty,
– szybkie reagowanie na nowe propozycje,
– znalezienie partnerów do współpracy.
Proces mapowania może być również stosowany do analizy ewentualnych korzyści wywołanych uruchomieniem ekonomik specjalizacji. Znajomość struktury
podmiotów tworzących łańcuch wartości jest informacją o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorcy poszukującego możliwości czerpania korzyści z synergii
współpracujących podmiotów.

5. Analiza bliskości
Bliskość jest główną determinantą ekonomik innowacji i ekonomik uczenia
się. Wytwarzanie wiedzy i innowacji ściśle zależy od lokalnie zachodzących procesów, co szczególnie widać w przypadku tworzenia tzw. wiedzy cichej (niejawnej, nieskodyfikowanej), której dostępność jest ograniczona przestrzennie do bezpośrednich kontaktów podmiotów będących jej nośnikiem (bezpośrednie kontakty międzyludzkie)21. Bliskość międzyorganizacyjna jest postrzegana jako czynnik
stymulujący procesy tworzenia oraz dyfuzji wiedzy i innowacji22.
W obecnej „usieciowionej” gospodarce, w której dostarczenie konkurencyjnego produktu dla klienta oznacza konieczność współpracy wielu wyspecjalizowanych podmiotów, tworzenie relacji i kształtowanie bliskości staje się kluczowe
dla utrzymania przewagi konkurencyjnej23.
Bliskość można definiować na różne sposoby. W nawiązaniu do filozofii przestrzeni M. Heideggera24 „bliskość określa swoistą użyteczność relacji międzyludzkich wynikającą z wzajemnego poznania”25. R. Boshma i K. Frenken przed21
D. Ernst, P. Guerrieri, S. Iammarino, C. Pietrobelli, New Challenges for Industrial Clusters
and Districts: Global Production Networks and Knowledge Diffusion, w: P. Guerrieri, S. Iammarino, C. Pietrobelli, op. cit., s.133, za: Z. Malara, J. Ryśnik, Okręg przemysłowy – lokalna dźwignia
globalnej konkurencyjności, w: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, red. Z. Olesiński,
A. Szplit, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2004.
22
P. Klimas, Wymiary bliskości w sieciach innowacji, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 4, s. 16.
23
J. Ryśnik, Zarządzanie biskością – identyfikacja domeny badawczej, w: Współczesne koncepcje i strategie zarządzania..., s. 133, 136.
24
Por. H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Kraków 2006, s. 120-122.
25
J. Ryśnik, Zarządzanie biskością..., op. cit., s. 133, 137.

Proces decyzyjny przystąpienia do sieci przedsiębiorstw

205

Tabela 5. Operacjonalizacja bliskości organizacyjnej
Autorzy
Hudson
Torre, Gilly

Heanue, Jacobson

Gertler
Sorensen
Oerlemans, Meeaus
Torre, Rallet
Dankbaar
Lagendijk, Lorentzen

Broekel, Boshma

Rok
Operacjonalizacja
1999 Partycypacja w instytucjach i organizacjach danego przemysłu
2000 Partycypacja w instytucjach i organizacjach danego przemysłu
Liczba, jakość i częstotliwość interakcji między organizacjami
Zbieżność norm i rutyn organizacyjnych. Podobieństwo modelu
funkcjonowania
2002 Podobieństwo wartości, sposobu postrzegania, wiedzy cichej.
Uczestnictwo w instytucjach intensyfikujących zakres tego podobieństwa
Umowy między partnerami
2003 Zbieżność właściciela
2004 Przynależność do tej samej organizacji
2005 Zbieżność norm i rutyn organizacyjnych
Podobieństwo utrzymania relacji
2005 Liczba i częstotliwość nawiązywania interakcji
2007 Zbieżność właściciela
2007 Uczestnictwo we wspólnej, formalnej grupie (jednolite zasady
członkostwa i współpracy)
Zbieżność celów działania
Umowy zawarte między partnerami
2009 Zbieżność formy organizacyjnej

Źródło: P. Klimas, Wymiary bliskości w sieciach innowacji, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 4, s. 18.

stawiają równie proste podejście do tego pojęcia, pisząc, że bliskość oznacza podobieństwo atrybutów organizacji26.
Pojęcie bliskości ma charakter wielowymiarowy. A. Jewtuchowicz, dokonując przeglądu sposobów rozumienia tego terminu, wymienia następujące rodzaje:
– bliskość geograficzna (podstawowy wymiar bliskości, ale rozumiany szerzej niż tylko przestrzeń fizyczna, bo łącznie z wymiarem społecznym – bliskość
przyczynia się do powstania układu społecznego),
– bliskość przemysłowa – podobieństwo i/lub komplementarność technologiczna,
– bliskość kulturowa – podobieństwo wartości, postaw, norm,
– bliskość organizacyjna – podobieństwo zasad koordynowania działań organizacji,
– bliskość instytucjonalna – przynależność aktorów do określonej wspólnoty
stosującej się do tych samych reguł działania27.
P. Klimas, op. cit., s. 16.
A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 66-69.
26
27
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Wielowymiarowa bliskość z pewnością nie ułatwia operacjonalizacji tego pojęcia. Na podstawie literatury P. Klimas wyróżnia wiele podejść do pomiaru tej
cechy (tab. 5).
Do pomiaru natężenia czynników pozaekonomicznych w dystryktach przemysłowych, a tym samym pomiaru bliskości organizacyjnej może posłużyć –
moim zdaniem – model czynników pozaekonomicznych funkcjonowania dystryktów przemysłowych. Jest on zbieżny z propozycjami zawartymi w tabeli.
Zweryfikowany w trakcie badań model pozwala na zmierzenie natężenia cech,
które decydują o powstawaniu w dystryktach przemysłowych innowacji i przekazywania wiedzy.
Tabela 6. Skategoryzowane czynniki pozaekonomiczne
funkcjonowania dystryktów przemysłowych
Grupa czynników

Czynniki w obrębie grupy

Działanie kanałów
informacyjnych

Współdziałanie kanałów sformalizowanej i nieformalnej informacji
Rzetelność przekazu informacyjnego kanałów nieformalnych
Szybkość przekazu informacji kanałami nieformalnymi
Otwarcie kanałów informacyjnych na źródła poza umownymi granicami dystryktu przemysłowego
Wzajemność uczenia się wynikająca z zaufania

Zakorzenienie lokalne
uczestników dystryktu
przemysłowego

Długoterminowość planów względem działalności w danej lokalizacji
Identyfikacja z miejscem prowadzenia działalności
Tradycja rodzinna prowadzenia wytwórczości w danej lokalizacji
i o danym profilu

Jakość relacji pomiędzy
uczestnikami dystryktu
przemysłowego

Siła więzi pomiędzy podmiotami działającymi w dystrykcie przemysłowym
Niski stopień formalizacji więzi pomiędzy podmiotami działającymi
w dystrykcie przemysłowym
Tradycja współpracy
Postawa zaufania zamiast wrogości i konkurencji
Omawianie i rozwiązywanie konfliktów w drodze bezpośredniego
komunikowania się
Dobrowolność współpracy
Partnerskie relacje współpracy
Umiejętność pozyskania zasobów z lokalnej sieci osób związanych
z przedsiębiorcą (pracownicy, fundusze, rodzina, znajomi)
Długoterminowość współpracy
Aktywne działanie na rzecz budowy wzajemnych stosunków

Postawa miejscowej
ludności wobec
przedsiębiorczości

Dążenie pracowników do zakładania własnej firmy (duch przedsiębiorczości)
Lokalny konsensus wśród różnych grup społecznych co do wspólnych
wartości, takich jak ciężka praca, poparcie dla inicjatywy gospodarczej

Źródło: J. Ryśnik, Pozaekonomiczne czynniki..., op. cit., s. 149.

Źródło: opracowanie własne.

Identyfikacja
potrzeby rozwoju
produktu/rynku

Wyró¿nienie wariantów
ró¿nych sieci branych
pod uwagê jako docelowe
miejsce dzia³ania
przedsiêbiorstwa
(kooperacja)

Rysunek 3. Proces podejmowania decyzji

– przeanalizowanie potencjalnych korzyœci
miêkkich (ekonomik uczenia siê
i innowacji wynikaj¹cych z czynników
pozaekonomicznych)
– pomiar wielowymiarowej bliskoœci
podmiotów uczestnicz¹cych w sieci

Analiza wariantów sieci branych pod uwagê:

– przeanalizowanie potencjalnych korzyœci
twardych (ekonomik specjalizacji
wynikaj¹cych z czynników ekonomicznych
funkcjonowania sieci)
z przy³¹czenia do sieci
– proces mapowania sieci

Analiza wariantów sieci branych pod uwagê:

Wybór wariantu sieci
jako docelowego
miejsca dzia³ania
przedsiêbiorstwa
(kooperacja)
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Składa się on z następujących grup czynników28:
– działanie kanałów informacyjnych,
– zakorzenienie lokalne uczestników dystryktu przemysłowego,
– jakość relacji pomiędzy uczestnikami dystryktu przemysłowego,
– postawa miejscowej ludności względem przedsiębiorczości.
W obrębie poszczególnych grup znajdują się czynniki pozaekonomiczne
(tab. 6). Wyróżnione czynniki bezpośrednio korespondują z pojęciem bliskości
i czynnikami bliskości wyróżnionymi przez innych autorów (szczególnie w zakresie grupy pierwszej i trzeciej). Mogą one być potraktowane jako determinanty
bliskości podmiotów zarządzających przedsiębiorstwem. Służą diagnozie aktualnych wartości czynników, które po zagregowaniu mogą stanowić syntetyczny
miernik bliskości oraz być podstawą do formułowania normatywnych wniosków
w kwestii przystępowania do sieci. Zdiagnozowanie relatywnie wysokiego natężenia bliskości podmiotów tworzących potencjalnie sieć może być przesłanką
pojawiania się ekonomik innowacji oraz ekonomik uczenia się.

Podsumowanie
Działanie przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, determinowanej takimi czynnikami, jak globalizacja i postęp technologiczny, wymusza współpracę
przedsiębiorstw poprzez tworzenie sieci firm współprzyczyniających się do tworzenia wartości dla klienta. Należy jednak rozstrzygnąć kwestię, czy sieć współpracujących podmiotów tworzyć samodzielnie, czy też przyłączyć się do działającego organizmu. W obu przypadkach warto dokonać analizy korzyści, jakie mogą
być udziałem przedsiębiorcy dołączającego do sieci oraz samej sieci, która ulega
powiększeniu. Pomóc w tym mogą mapowanie oraz pomiar bliskości organizacyjnej między podmiotami.
Propozycją operacjonalizacji procesu podejmowania decyzji o przystąpieniu
do sieci jest dokonanie analizy w przedstawionym kształcie.
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Pomiar efektywności procesów logistycznych

Streszczenie. Decyzje zarządcze powinny być podejmowane na podstawie analizy wiarygodnych danych i oceny zebranych informacji. Kadra zarządzająca potrzebuje narzędzi pozwalających
na ocenę efektywności swoich działań. Właściwe zarządzanie organizacją i przebiegającymi w niej
procesami wymaga znajomości metod pomiaru i oceny efektywności. Artykuł jest poświęcony pomiarowi efektywności procesów i działań. Prezentuje metody, które można wykorzystać do pomiaru
efektywności procesów, a także określa ograniczenia i korzyści wynikające z przeprowadzonego
pomiaru. Analiza została dokonana na przykładzie procesów logistycznych, które wynikają z potrzeby koordynacji przepływów, stanów oraz rozmieszczenia materiałów, informacji i środków finansowych.
Słowa kluczowe: metody pomiaru efektywności, procesy logistyczne

Wstęp
Redukcja kosztów stanowi dziś bardzo aktualny temat, szczególnie w kontekście problemów gospodarczych państw Wspólnoty Europejskiej. Dotychczas
minimalizacja kosztów koncentrowała się głównie na podstawowych procesach
związanych z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług. Zagadnienie to
było już wielkrotnie opisywane w literaturze, warto jednak punkt jego ciężkości
przesunąć na analizę procesów pomocniczych, które bezpośrednio kształtują poziom kosztów przepływu. Powołując się na definicję logistyki jako zintegrowanego systemu kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów
oraz ich informacyjnych uwarunkowań zmierzających do osiągnięcia możliwie
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najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych usług (poziomem
obsługi odbiorów) a poziomem i strukturą związanych z tym kosztami1, trzeba
uznać, że pomiar efektywności procesów logistycznych jest w pełni uzasadniony,
a nawet konieczny. Jedną z podstawowych funkcji logistyki jest redukcja kosztów
przepływu2. Wymaga ona poznania ich aktualnego stanu oraz takiego oddziaływania na procesy, które umożliwi zredukowanie poniesionych nakładów.

1. Charakterystyka procesów logistycznych
W literaturze istnieje wiele definicji procesów logistycznych. Jedna z nich
ujmuje proces logistyczny jako działania, które uczestniczą w przestrzenno-czasowej transformacji dóbr, których celem jest pokonanie bariery przestrzennej
i czasowej3, bądź jako działania, które przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy. Procesy logistyczne związane są z przemieszczaniem wyrobu i informacji
o nim (transport, składowanie, wydawanie, przyjmowanie itp.) oraz polegają na
realizacji niezbędnych zadań logistycznych4.
Interpretując proces logistyczny zgodnie z definicją procesu z normy PN-EN
ISO 9000:20065, można go rozumieć jako zbiór działań wzajemnie powiązanych
lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejście w wyjście. Celem
tego przekształcenia jest przetworzenie zasobów w wyroby przekazywane do kolejnych procesów lub klientów finalnych. Proces jest świadomie kierowaną transformacją, w wyniku której dzięki określonym działaniom intelektualnym i fizycznym osiągany jest cel o charakterze materialnym lub niematerialnym6.
Proces można nazwać logistycznym, gdy rozmieszczenie, stan i przepływy
jego składowych: ludzi, dóbr materialnych, informacji i środków finansowych
wymagają koordynacji z innymi procesami zgodnie z kryteriami lokalizacji, czasu, kosztów i efektywności spełniania pożądanych celów organizacji7.
Wszystkie procesy w organizacji wymagają koordynacji, ale jest ona skoncentrowana głównie na działaniach i przepływie informacji. Tym, co odróżnia
procesy logistyczne od pozostałych procesów, jest potrzeba koordynacji przepływów, stanów i rozmieszczenia. Przepływy, jakie pojawiają się w procesach, to
1

s. 17.

Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008,

Ibidem, s. 19.
S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s. 30.
4
S. Krawczyk, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 40.
5
Norma PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia,
PKN, Warszawa 2006, s. 33.
6
S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 34.
7
Ibidem, s. 42.
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przepływy zasobów rzeczowych, informacyjnych, finansowych i ludzkich. Procesy logistyczne koncentrują się na przepływie oraz rozmieszczeniu zasobów rzeczowych i informacyjnych, a więc dotyczą procesów głównych i pomocniczych.
Koordynacja pozostałych źródeł przepływów, czyli zasobów finansowych, ludzkich i informacyjnych należy do procesów zarządczych. Procesy logistyczne wiążą się zatem z przepływami, stanami i rozmieszczeniem przede wszystkim zasobów rzeczowych lub informacyjnych, natomiast zasoby finansowe i ludzkie, choć
również pojawiają się w procesach logistycznych, nie odgrywają kluczowej roli.
Współcześnie procesy te są rozumiane jako integracja strumieni rzeczowych i informacyjnych, a procesy gospodarcze są postrzegane przez pryzmat tych strumieni, sprawności ich przepływu, a także kosztów, jakie za sobą pociągają8.
Rozmieszczenie materiałów, surowców oraz określenie ich ilości i stanu najczęściej jest kojarzone z procesem zaopatrzenia, magazynowania i transportu, ale
do zagadnienia tego należy podejść szerzej, ponieważ koordynacja przepływów,
stanów i rozmieszczenia występuje również w procesach produkcji, dystrybucji
czy obsługi klienta. Procesy logistyczne wiążą się z przepływem materiałów i wynikają z podstawowych zadań logistyki.

2. Interpretacja pojęcia efektywności
Pojęcie „efektywność” jest różnie interpretowane w zależności od autora lub
źródła. Oprócz wartości ekonomiczno-finansowych kategoria ta wyraża również
wartości społeczne, duchowe, moralne i ekologiczne9. Efektywność dotyczy stopnia osiągnięcia założonych celów przy minimalnych kosztach lub maksymalizacji
stopnia osiągnięcia celu przy założonych kosztach10.
Efektywność (ang. efficiency) to miara określająca relacje między osiągniętymi wynikami a wykorzystywanymi zasobami11. Relacja pieniężna pomiędzy
osiągniętymi wynikami a wielkością poniesionych nakładów jest określana jako
efektywność finansowa (ekonomiczna), czyli powszechnie stosowana miara efektywności gospodarowania. Natomiast efektywność operacyjna odnosi się do organizacji procesów i wyraża się poprzez zmniejszenie zużycia środków produkcji
na jednostkę produktu, np. podnoszenie wydajności pracy12.
Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, op. cit., s. 18
K. Lisiecka, Kreowanie jakości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice 2002, s. 235.
10
T. Lubińska, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy
w Polsce, Difin, Warszawa 2009, s. 56.
11
PN-EN ISO 9000:2006, s. 31.
12
S. Zapłata, Ocena systemu zarządzania jakością w organizacji, „Przegląd Organizacji” 2003,
nr 3, s. 37.
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Efektywność ekonomiczna13 jest rozumiana jako relacja określonego efektu
do danego czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji; w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej są stosowane różne miary efektywności ekonomicznej w zależności od tego, co przyjmuje się jako efekt, a co jako nakład.
Uzyskiwane są także różne relacje efektywnościowe, które mogą wyrażać stosunek osiąganych efektów (np. produkcja, wartość dodana, dochód, zysk) do poniesionych nakładów (np. zatrudnienia, majątku trwałego, inwestycji, zużytych
surowców i materiałów, energii, paliwa) albo stosunek spodziewanych efektów
do zamierzonych nakładów. Na relacje dotyczące przyszłości można wywierać
wpływ, dobierając zestaw środków i instrumentów (motywacji) pozwalający dokonać najbardziej racjonalnego wyboru. Efektywność ekonomiczna wzrasta, gdy
maksymalizuje się efekty przy danych nakładach i minimalizuje nakłady przy
danych efektach.
Efektywność można również rozumieć jako zdolność do realizacji strategii
przedsiębiorstwa i osiągania przez nie obranych celów przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów14.
Miarą efektywności (E) jest relacja efektów do nakładów wyrażona wzorem:
E = U/N
gdzie: U – efekt, N – nakład,
lub różnicą między efektami a nakładami:
E = U – N15
John Oakland definiuje „efektywności jako wyrażony w procentach stosunek faktycznie wykorzystanych zasobów do zasobów, które planowano użyć”16.
Z kolei Robert Piechota uważa, że „efektywność można rozpatrywać w dwóch
wymiarach. Pierwszy z nich, rynkowy wymiar efektywności, dotyczy kształtowania optymalnej struktury cech produktu, które zaspokajają potrzeby klienta. Drugi,
ekonomiczny wymiar efektywności, przejawia się w kształtowaniu optymalnej
struktury kosztów i ich działań”17. Zarówno definicja efektywności Oaklanda, jak
i pierwszy wymiar efektywności zaproponowany przez Piechotę nawiązują do
pojęcia skuteczności. Skuteczność różni się od efektywności tym, że skuteczność
13
14

s 190.

Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002,

J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003, s. 16.
J. Łańcucki, Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, w: Efektywność systemów zarządzania, red. J. Łańcucki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2004, s. 11.
17
Za: R. Piechota, Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005, s. 184.
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koncentruje się na stopniu realizacji celów, natomiast efektywność odwołuje się
do wykorzystania nakładów niezbędnych do uzyskania określonych efektów.
Zakładając, że efektywność może być oceniana jako realizacja wyznaczonych
celów przy użyciu określonych zasobów, skuteczność działań przesądza o poziomie efektywności.
Skuteczność może być oceniana w różnych układach odniesienia i w różnej
skali18, co przekłada się na pomiar efektywności, czyli parametry, które należy
ocenić. Ocena efektywności umożliwia odniesienie uzyskanej skuteczności do
poniesionych nakładów.
Efektywność, podobnie jak skuteczność, można rozpatrywać w skali całej organizacji, procesów i stanowiska pracy, jednak efektywność procesów i działań
jest jednym z najistotniejszych wyznaczników istnienia przedsiębiorstwa.
Zgodnie z koncepcją G.A. Rummlera i A.P. Brachea19 poziom efektywności
procesu zależy od jego celów, projektowania i zarządzania.
Przyjmując, że do obliczenia efektywności można wykorzystać poziom skuteczności, cele procesu będą determinować osiągniętą efektywność. Cele procesów powinny wynikać z celów organizacji oraz oczekiwań i wymagań klientów
zewnętrznych lub wewnętrznych. Na podstawie celów ustala się parametry, które
będą przedmiotem pomiaru, następnie dla wyznaczonych parametrów określa się
standardy ich realizacji. Wskazanie realnych i mierzalnych celów procesu pozwoli na ustalenia osiągniętych rezultatów, które w zestawieniu z poniesionymi
nakładami umożliwią obliczenie efektywności procesu.
Projektowanie procesu wymaga identyfikacji czynności wchodzących w jego
skład oraz ustalenie kolejności ich wykonywania, aby proces był logiczny i miał
jak najprostszy przebieg.
Zarządzanie procesem obejmuje:
– zarządzanie celami – ustalenie celów cząstkowych dla każdej istotnej czynności w procesie,
– zarządzanie efektywnością – zbieranie opinii klientów na temat wyników
procesu, porównanie wyników z przyjętymi kryteriami, przekazywanie informacji o wynikach oraz korekta błędów i zmiana celów tak, aby uwzględniały obecne
oczekiwania klientów i możliwości organizacyjne,
– kryteria zarządzania zasobami – zapewnienie zasobów koniecznych do realizacji poszczególnych czynności w procesie, takich jak: wyposażenie, personel,
środki finansowe,

18
Szerzej: A. Gębczyńska, A. Bujak, Wykorzystanie skali stanów względnych do oceny skuteczności procesów, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2009, nr 11 (11), s. 309.
19
G.A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi
plamami” w organizacji?, PWE, Warszawa 2000, s. 46.
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– zarządzanie na styku między działami20 – odnosi się do procesów, które przebiegają przez różne działy, co może być przyczyną problemów realizacyjnych
i komunikacyjnych.
Zestawienie informacji dotyczących zarządzania celami i zasobami stanowi
podstawę do obliczenia efektywności.

3. Metody pomiaru efektywności
Do pomiaru efektywności procesów można wykorzystać ilościowe metody
wskaźnikowe, które są oparte na wykorzystaniu wskaźników lub mierników syntetycznych i cząstkowych, umożliwiających identyfikację, pomiar i wartościowanie skutków ekonomicznych i/lub pozaekonomicznych21.
Efektywność procesów logistycznych można oceniać z różnych perspektyw.
Dokonując wyboru wskaźników pomiaru, należy pamiętać, by odzwierciedlały
one faktyczne zmiany zachodzące w procesach, wynikające z przepływu surowców, materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych lub informacji. Istotny jest
również właściwy dobór parametrów pozwalający na nadzorowanie i modyfikowanie procesu.
Wskaźniki logistyczne mogą być wyrażone w postaci:
– rzeczowej, np. zużycie materiału na jeden produkt,
– wartościowej, np. koszty związane z wytworzeniem jednego produktu.
Tworzenie wskaźników logistycznych odbywa się na podstawie wyboru kryterium oceny, które może dotyczyć:
– skrócenia czasu przepływów surowców lub realizacji działań,
– minimalizacji kosztów związanych z realizacją procesów,
– wykorzystania zdolności produkcyjnej,
– ilości przetworzonych materiałów, surowców,
– jakości obsługi i dostarczanych produktów.
Przeprowadzenie pomiaru i oceny efektywności procesu będzie łatwiejsze
i bardziej wiarygodne, gdy proces zostanie podzielony na działania. Działanie
to zbiór powtarzalnych, jednorodnych lub podobnych zdarzeń i czynności wykonywanych w celu realizacji określonej funkcji gospodarczej22. Wykorzystanie
działań do pomiaru efektywności procesów znajduje zastosowanie w metodzie
rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing – ABC). Niewątpliwą zaletą
ABC jest możliwość przyporządkowania wykonywanych działań poszczególnym
G.A. Rummler, A.P. Brache, op. cit., s. 46, 51-52.
J. Lichtarski, Kryteria i metody oceny w diagnozowaniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w: Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Bieniok, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997, s. 37-38.
22
J. Gierusz, Rachunek kosztów w praktyce, Verlag Dashoffer, Warszawa 1999, s. 2.
20
21

Pomiar efektywności procesów logistycznych

217

kategoriom produktów, dostawców lub klientów – rozwiązanie to zapewnia bardziej adekwatną i szczegółową analizę kosztów działań.
Rachunek kosztów działań zakłada, że zasoby i koszty ich utrzymania są przyporządkowywane działaniom, a działania – obiektom kosztowym, przyjmując wykorzystanie działania w tworzeniu tegoż obiektu (produktu lub usługi)23. W metodzie ABC podstawą rozliczenia kosztów pośrednich jest bezpośredni związek
między działaniem a produktem (takiej relacji nie uwzględniają tradycyjne rachunki kosztów, jak również nie pozwalają na pomiar kosztów na poziomie procesów).
Rachunek kosztów to metodologia pomiaru kosztów i efektów działań oraz
obiektów kosztowych. Zasoby są rozliczane na działania, następnie działania zlicza się na obiekty kosztów proporcjonalnie do wykorzystania działań24.
Stosowanie metody ABC wiąże się z koniecznością;
– zdefiniowania zasobów – jako składników ekonomicznych wykorzystywanych lub zużywanych w czasie realizacji działań25,
– ustalenia nośników kosztów zasobów, definiowanych jako miary ilości zasobów wykorzystywanych przez dane działanie26,
– zdefiniowania działań, czyli czynności (prac) wykonywanych w ramach
organizacji27,
– określenia obiektów kosztowych, to znaczy dowolnych obiektów zarządzania przedsiębiorstwem, na podstawie których można określić koszty powstające na skutek nabycia, powstania, istnienia, wykorzystania lub użytkowania tego
obiektu28,
– analizy zasobów,
– zdefiniowania zależności systemowych,
– zebrania i wprowadzenia danych,
– wdrożenia systemu ABC,
– analizy wyników.
Przykłady podstawowych składowych rachunku kosztów działań prezentuje
tabela 1.
23
Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność
jego funkcjonowania, red. W. Paprocki, J. Pieriegud, SGH, Warszawa 2005, s. 66.
24
J.A. Miller, K. Pniewski, M. Polakowski, Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 10.
25
Ibidem, s. 43-44.
26
A. Piechocka-Kałużna, Rachunkowość zarządcza w banku. Rachunek kosztów działań (ABC)
w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 27.
27
A. Anders, Procesowy rachunek kosztów u producenta artykułów dekoracji wnętrz (obszar
logistyczno-magazynowy), w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 329.
28
A. Piechocka-Kałużna, op. cit., s. 28.

218

Alicja Gębczyńska
Tabela 1. Główne składowe rachunku kosztów działań

Składowe
Zasoby
Nośniki
kosztów zasobów
Działania
Obiekty kosztowe

Przykłady
Materiały, wynagrodzenia, wydatki na podróże służbowe, czynsze za pomieszczenia biurowe, amortyzacja, opłaty za media, ubezpieczenie, zaopatrzenie.
Procentowy udział powierzchni związanej z wykonywaniem określonego
działania w ogólnej powierzchni przedsiębiorstwa, procent łącznego czasu
pracy poświęcony na wykonanie poszczególnych działań, czas pracy urządzeń związany z danymi działaniami.
Przygotowanie zlecenia, planowanie produkcji, utrzymanie maszyn, dezynfekcja linii produkcyjnej.
Klienci, produkty, dostawcy, kanały dystrybucji, na rzecz których realizowane są działania29, komórki organizacyjne i funkcje przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Piechocka-Kałużna, Rachunkowość zarządcza w banku.
Rachunek kosztów działań (ABC) w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 27. 29

Wprowadzenie właściwego systemu mierników efektywności działań powinno się składać się z następujących etapów30:
– określenie wyników działań w poszczególnych procesach oraz całych procesach,
– identyfikacja kluczowych kryteriów opisujących każdy z tych wyników,
– opracowanie odpowiedniego miernika dla każdego z kluczowych kryteriów,
– opracowanie celów lub standardów dla każdego z mierników.
Pomiar i ocena efektywności procesów nie jest zadaniem prostym, gdyż wymaga posiadania szczegółowych informacji o poniesionych nakładach, właściwym przyporządkowaniu efektów do nakładów oraz umiejętności interpretowania uzyskanych informacji.

4. Ograniczenia związane z wykorzystaniem metody ABC
Metoda ABC jako jeden ze sposobów pomiaru efektywności procesów, oprócz
licznych zalet, posiada również ograniczenia, do których należy zaliczyć:
– duży nakład pracy i czasu,
– umiejętność zidentyfikowania działań składających się na proces,
– właściwe określenie nośników kosztów zasobów oraz działań.
29
T.M. Zieliński, Odkrywanie prawdy o zyskach. Teoria i praktyka systemów ABC/M, Akademia Menedżera, 2007, s. 183.
30
R. Cooper, R.S. Kaplan, Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems To Drive Profitability
and Performance, Harvard Business School Press, Boston, Mass. 1997, s. 451.
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5. Korzyści wynikające z pomiaru
efektywności procesów
Pomiar i ocena efektywności procesów logistycznych jest dla przedsiębiorstwa źródłem wiedzy o:
– rozwiązaniach, które generują koszty,
– zmianach w procesach logistycznych w zakresie odchyleń,
– pojawiających się szansach i zagrożeniach,
– przepływie informacji w poszczególnych procesach logistycznych,
– działaniach, które warto realizować i tych, z których należy się wycofać lub
je ograniczyć,
– identyfikacji obszarów (działań) wymagających modyfikacji,
– opłacalności poszczególnych procesów, produktów oraz klientów.
Pomiar efektywności procesów logistycznych pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów pod warunkiem, że:
– pracownicy będą otrzymywać informację zwrotną na temat rezultatów działań, które wykonują,
– zostaną właściwie określone nośniki kosztów,
– czynniki kosztotwórcze zostaną przyporządkowane odpowiednim działaniom.

Podsumowanie
Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą przede wszystkim w zakresie jakości
i efektywności. Klient, dokonując zakupu, porównuje oferty na rynku. Firma, która stworzy i wypromuje najciekawszą propozycję, zyskuje przewagę strategiczną.
Przygotowanie atrakcyjnej oferty dla klientów wymaga wykorzystania benchmarkingu i szczegółowych danych na temat opłacalności podejmowanych działań.
Wspieranie działalności, która jest nieopłacalna, nie zagwarantuje rozwoju firmy
– pieniądze powinny być lokowane w obszarach najbardziej perspektywicznych
i opłacalnych dla przedsiębiorstwa. Dlatego też wykorzystanie rachunku kosztów
działań jest niezbędne do konsekwentnego budowania pozycji firmy na rynku.

Literatura
Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
Anders A., Procesowy rachunek kosztów u producenta artykułów dekoracji wnętrz (obszar logistyczno-magazynowy), w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Cooper R., Kaplan R.S., Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems To Drive Profitability and
Performance, Harvard Business School Press, Boston, Mass. 1997.
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Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego

Streszczenie. Artykuł prezentuje wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego na podstawie piśmiennictwa krajowego i zagranicznego. Ma to na celu usystematyzowanie dorobku w tym zakresie
oraz podkreślenie znaczenia kryteriów interpretacji klimatu organizacyjnego i specyfiki poszczególnych podejść. Wyodrębnienie różnych koncepcji ma charakter umowny (względny), ukazując
powiązania między nimi. Przedstawiona została również własna interpretacja klimatu organizacyjnego, nawiązująca do różnych wątków omawianych koncepcji.
Słowa kluczowe: klimat organizacyjny, kultura organizacyjna, satysfakcja z pracy, koncepcje
klimatu organizacyjnego, percepcja rzeczywistości organizacyjnej

Wstęp
Kształtowanie efektywności organizacji stanowi duże wyzwanie dla polskich
firm, zwłaszcza w kontekście dużej zmienności i nieprzewidywalności zjawisk
społeczno-gospodarczych. Proces ten determinowany jest przez czynniki ilościowe i jakościowe. W teorii i praktyce zarządzania coraz większą uwagę poświęca
się aspektom „miękkim”, związanym z czynnikiem ludzkim, a więc dotyczącym
motywacji pozamaterialnej, takim jak: potrzeba i znaczenie budowania dobrych
relacji między przełożonymi i podwładnymi, co stanowi wyróżnik menedżerów
odnoszących sukcesy w kierowaniu1. Klimat organizacyjny (utożsamiany niePor. np. M. Buckingham, C. Coffman, Po pierwsze złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie robią inaczej, MT Biznes Warszawa 2001; M. Buckingham, D.O. Clifton, Odkryj swoje
silne strony, MT Biznes Warszawa 2003.
1
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kiedy z atmosferą pracy) jest powiązany z motywacją pozamaterialną. O ile jednak potrzeba tworzenia dobrego klimatu organizacyjnego w firmach nie jest kwestionowana, o tyle metodyka postępowania w tym zakresie jest zróżnicowana
i niejednolita. Czynnikiem utrudniającym jej rozwój i systematyzację metodyki
egzemplifikacji, analizy i doskonalenia klimatu organizacyjnego jest wieloznaczność jego interpretacji. Skutkuje to utrudnieniami w analizowaniu wyników badań klimatu organizacyjnego w różnych instytucjach i komplikuje wymianę doświadczeń w tym zakresie.
Artykuł stanowi próbę wskazania i uporządkowania wybranych koncepcji
klimatu organizacyjnego na podstawie przeglądu piśmiennictwa krajowego i zagranicznego, a także pełniejszej interpretacji tej kategorii.

1. Koncepcja atrybutowa klimatu organizacyjnego
Niektórzy badacze postrzegają klimat organizacyjny jako zespół różnych cech
i właściwości organizacji. Taki atrybutowy charakter klimatu wyraźnie podkreślają np. L.R. James i A.P. Jones2. W podobnym duchu interpretują tę kategorię G.A. Forehand i B. Gilmer, wyjaśniając, że „klimat organizacyjny to cechy
odróżniające daną organizację od innych pod względem zachowań ludzi w tej
organizacji, stosunkowo niezmiennych w czasie. Wydobycie cechy czy wymiarów organizacji umożliwia klasyfikowanie organizacji i typów tworzonych przez
nie środowisk. W ten sposób w analogii do zachowania człowieka można mówić
o »osobowości« organizacji, jej duchu”3. G.H. Litwin i R. Tagiuri wskazują z kolei, że „klimat jest względnie stałą jakością wewnętrznego środowiska jakiejś
organizacji, doświadczaną przez jej członków i wywierającą wpływ na ich zachowanie, którą można opisać w terminach wartości wskazujących na szczególny
zestaw cech danej organizacji”4. Atrybutowy charakter klimatu akcentują także
B. Schneider i C.J. Barlett, według których „klimat organizacyjny jest wskaźnikiem względnie trwałych cech organizacji, które są w stanie wskazać jej członkowie. Pomiary klimatu obejmują obiektywne wymiary organizacji”5. Próbę sformułowania kompleksowej definicji klimatu organizacyjnego podejmują również
E.T. Moran i J.F. Volkwein, pisząc, że „klimat organizacyjny jest względnie stałą
2
L.R. James, A.P. Jones, Organisational climate: A Review of theory and resarch, „Psychological Bulletin” 1974, vol. 81, s. 1096-1112.
3
Por. G.A. Forehand, B. Gilmer, Environmental variation in studies of organizational behavior, „Psychological Bulletin” 1964, vol. 62, s. 362.
4
R. Tagiuri, G.H. Litwin, Organizational Climate: Explorations of Concept, Harvard Business
School, Boston 1968, s. 27.
5
B. Schneider, C.J. Barlett, Individual differences and organizational climate: I. The research
plan and questionnaire development, „Personnel Psychology” 1968, vol. 21, s. 323-333.
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charakterystyką organizacji, wyróżniającą ją spośród innych organizacji, zawierającą: (a) kolektywne postrzeganie organizacji i takich jej wymiarów, jak autonomia, udzielane wsparcie, spójność, innowacyjność, uczciwość i wzbudzanie
zaufania; (b) interakcje członków, które tworzą klimat; (c) źródło interpretowania
sytuacji organizacyjnych; (d) odzwierciedlenie panujących w kulturze organizacji norm, wartościowania i postaw; (e) źródło wpływu na modelowanie zachowania”6. Atrybutowy charakter omawianej kategorii podkreślają też inni badacze
zagraniczni7.
Interpretacje klimatu organizacyjnego w kontekście atrybutowym można również spotkać w piśmiennictwie polskim. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja E. Wajszczaka, tj. koncepcja strukturalna klimatu jako atrybutu organizacji
wyróżniającego ją spośród innych. Podstawę tego atrybutu stanowią takie czynniki, jak: elementy struktury, sposoby rekrutacji i zatrudnienia pracowników, sformalizowane zasady zachowania członków, stopień centralizacji decyzji, poziomy
hierarchii, rozmiary instytucji. Członkowie organizacji są poddani oddziaływaniu
tej struktury. Elementy strukturalne określają stosunek jednostek do zdarzeń organizacyjnych i realizowanych w nich wartości. Dlatego spostrzeżenia i świadomość faktów organizacyjnych wśród członków organizacji są podobne i stanowią
reprezentację klimatu jako właściwości zbiorczej ich organizacji8. W. Kozłowski
z kolei, prezentując różne definicje klimatu organizacyjnego, przywołuje badaczy
polskich (M. Grelik, B. Wawrzyniak, Cz. Sikorski), według których istota omawianej kategorii obejmuje „formalny system wartości i norm danego przedsiębiorstwa, określający sposób zachowań pracowników”, oraz badaczy zagranicznych (K. Mearns, R. Flin, R. Gordon, M. Fleming), według których klimat jest
„zbiorem różnych właściwości organizacyjnych, które wyznaczają możliwości
zachowania pracownika w organizacji”9.
Ciekawą wykładnię rozumienia klimatu przyjmuje W.J. Paluchowski, który
zakłada, że pojęcie to obejmuje „zespół zjawisk, kształtujących się pod wpływem
cech rynkowych, kulturowych i organizacyjnych przedsiębiorstwa, działających

6
E.T. Moran, J.F. Vokwein, The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate, „Human Relation” 1992, vol. 45, nr 1, s. 20.
7
Por. B.P. Indik, J.H. Inkson, D.S. Pugh, D.J. Hickson, E.E. Lawler, D.F. Hall, G.R. Oldham,
R.F. Payne, D. Pugh, za: E. Wajszczak E., Kształtowanie klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000, s. 24-25 i piśmiennictwo tam wskazane. Ponadto: M.D. Dunnette, K.E. Weick, za: B. Mikuła, Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna – próba systematyzacji pojęć, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Tarnowie” 2000, nr 3, s. 34 i piśmiennictwo tam wskazane.
8
Por. E. Wajszczak E., op. cit., s. 24
9
Por. W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu Warszawa 2009, s. 70-77
i piśmiennictwo tam wskazane.
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w dłuższym czasie, wpływający blokująco lub facytylitująco na działania pracowników”10.
Wspólnym mianownikiem przywołanych sposobów rozumienia klimatu organizacyjnego jest ich charakter atrybutowy, odnoszący się do całości organizacji.
Istnieją jednak dodatkowe wyróżniki wyodrębnionej koncepcji. Po pierwsze, poszczególne definicje różnią się między sobą nazwą stosowanych elementów opisowych klimatu: właściwości, cechy, atrybuty, wartości czy elementy strukturalne
organizacji, a szczegółowość ich ujęć jest zróżnicowana. Po drugie, elementy opisowe klimatu rozpatruje się w kontekście zachowań pracowników w organizacji,
a ich oddziaływanie na zachowania może być pozytywne bądź negatywne. Po
trzecie, wskazuje się, że klimat jest odczuwany (doświadczany) przez pracowników. Po czwarte, często podkreśla się względnie trwały i względnie obiektywny
charakter klimatu organizacyjnego.

2. Koncepcja klimatu organizacyjnego
jako kategorii subiektywnej
O ile koncepcja atrybutowa klimatu wskazuje całościowe uwarunkowania
i właściwości organizacyjne jako główne determinanty jego kształtowania, o tyle
koncepcja zorientowana na jego subiektywne postrzeganie akcentuje przede
wszystkim podmiotowe uwarunkowania w percepcji i ocenie klimatu organizacyjnego. W takim rozumieniu to nade wszystko pracownicy, w więc ich odczucia,
poglądy i oceny, przesądzają o charakterze klimatu organizacyjnego, a występujące rozwiązania i elementy organizacji stanowią dla nich jedynie układ odniesienia. Subiektywne postrzeganie i odczuwanie klimatu organizacyjnego w oczywisty sposób pociąga za sobą nie tylko różnorodność ocen i percepcji, ale i większą
ich zmienność w czasie. Teoretyczne założenia tego podejścia nawiązują do teorii
pola Lewina, zgodnie z którą ludzie w sposób subiektywny postrzegają i interpretują zjawiska w swoim otoczeniu11. Traktowanie klimatu organizacyjnego jako
kategorii subiektywnej wyraźnie więc dominuje w rozumieniu i interpretacji istoty opisywanego pojęcia.
W taki sposób klimat organizacyjny interpretują G.H. Litwin i R.A. Stringer.
Według nich klimat organizacyjny obejmuje „zestaw mierzalnych właściwości
środowiska pracy postrzeganych bezpośrednio lub pośrednio przez osoby żyjące i pracujące w tym środowisku, a które wpływają na ich motywacje i zacho10
W.J. Paluchowski, Klimat organizacyjny i jego pomiar, w: Psychologiczne wyznaczniki
sukcesu w zarządzaniu, t. IV, red. S. Witkowski, T. Listwan, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1998.
11
Teoria pola Lewina zapoczątkowała szersze zainteresowania problematyką klimatu organizacyjnego. K. Lewin, Field theory in social science, Harper & Row, New York 1951.
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wanie”12. W podobny sposób klimat rozumie D.A. Kolb, wyjaśniając, że jest on
„zbiorem subiektywnie postrzeganych przez uczestników organizacji cech, będących względnie trwałymi skutkami funkcjonowania organizacji oraz kształtujących motywy zachowań jej pracowników”13. Subiektywny charakter klimatu
uwypukla także L.R. James, określając go jako „agregację jednostkowych spostrzeżeń”14.
Z kolei B. Schneider utożsamia klimat organizacyjny z „sumą globalnych spostrzeżeń i wartościowań jednostki odnoszących się do jej środowiska organizacyjnego”15. W tym sensie odczuwanie klimatu przekłada się na przekonanie jednostki na
temat organizacji. Ciekawą interpretację klimatu proponuje J.J. Rousseau, według
którego jest on skutkiem postrzegania i ma charakter opisowy. Postrzeganie definiowane jest jako odczuwanie lub uświadomienie doświadczane przez jednostkę, zaś
opisy to relacje jednostki na temat tych wrażeń16. W zbliżonej formie istotę klimatu
organizacyjnego oddają W.L. French, F.E. Kasta i J.E. Rosenzweig, przywoływani
przez M. Armstronga, według których klimat obejmuje „względnie stały zestaw
spostrzeżeń członków organizacji, dotyczących cech i jakości kultury organizacyjnej”17. Odróżniają oni przy tym faktyczną sytuację (tj. kulturę) od jej postrzegania. Dość szczegółowo problem subiektywności klimatu organizacyjnego oraz
uwarunkowań i konsekwencji z tym związanych omawia R. Gray18. Problematykę
tę podejmują też inni badacze zagraniczni, tacy jak W.F. Joyce, J. Slocum oraz
A. Reichers19 .
W piśmiennictwie polskim subiektywne rozumienie klimatu organizacyjnego ciekawie wyjaśnia E. Wajszczak, wyodrębniając percepcyjne podejście do tej
kategorii i podkreślając, że „źródłem formowania się klimatu jest podmiotowa
świadomość rzeczywistości organizacyjnej. Rejestrowanie i reagowanie na sytuacje organizacyjne nie opiera się tylko na obiektywnych danych, ale jest rezultatem interpretowania ich przez pracowników w sposób, który ma dla nich inG.H. Litwin, R.A. Stringer, Motivation and organisational climate, Harvard University Press,
Boston 1968.
13
D.A. Kolb, Organizational psychology. An experimental approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1972.
14
L.R. James, Aggregation bias in estimates of perceptual agreement, „Journal of Applied
Psychology” 1982, vol. 67, s. 215-231, za: E. Wajszczak, op. cit., s. 28.
15
B. Schneider, op. cit., s. 211-217.
16
Za: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003,
s. 149.
17
Ibidem, s. 249-251.
18
R. Gray, A climate of Succes. Creating the right organizational climate for high performance, Elsevier, Oxford 2007, s. 13-17.
19
Por. W.F. Joyce, J. Slocum, Climate discrepancy: Refining the concepts of psychological and
organizational climate, „Human Relations” 1982, vol. 35 (11), s. 951-972; B. Schneider, A. Reichers, On the etiology of climates, „Personel Psychology” 1983, vol. 36, s. 19-40, za: E. Wajszczak,
op. cit., s. 27.
12
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dywidualne, psychologiczne znaczenie [...] klimat organizacyjny nie jest atrybutem organizacji, ale jednostki w niej uczestniczącej”20. Subiektywny charakter
klimatu uwypuklają także M. Bratnicki i M. Wyciślak, zdaniem których klimat
organizacyjny „to zbiór subiektywnie postrzeganych przez uczestników organizacji tych cech organizacyjnych, które są względnie trwałymi skutkami funkcjonowania społecznej organizacji, kształtującymi motywy zachowań organizacyjnych
uczestników”21. Definicja ta skupia się na postrzeganiu i interpretacji niektórych
zjawisk tworzonych przez samą organizacje i jej uczestników. Klimatem organizacyjnym jest to, w co wierzą uczestnicy, że występuje, a niekoniecznie to, co
rzeczywiście ma miejsce.
W konsekwencji pracownicy zachowują się stosownie do swoich wyobrażeń22.
Trafną interpretację klimatu przedstawia M. Wyciślak, wskazując, że „klimat organizacyjny to atmosfera występująca w kontaktach między ludźmi, będąca wypadkową subiektywnych odczuć uczestników organizacji dotyczących obiektywnie istniejącej rzeczywistości”23. Podziela tę opinię B. Mikuła, dodając, że „klimat
dotyczy sfery spostrzeżeń [...] i stanowi wyraz rozumienia przez pracowników
sposobów oddziaływania na nich systemu kierowania, ale również materialnego
środowiska pracy i organizacji przebiegu procesu pracy”. Zaznacza on, że określenie cech klimatu organizacyjnego wymaga uwzględnienia i analizy różnych
czynników i uwarunkowań, a do zrozumienia klimatu niezbędna jest diagnoza subiektywnego sposobu ich postrzegania przez pracowników24. Warto także wskazać propozycję interpretacji klimatu M. Kuczkiewicza, P. Motyla i M. Sielickiej,
którzy utożsamiają tę kategorię z „wytworzoną u pracowników percepcją tego,
jak się pracuje w ich środowisku [...], z subiektywnymi odczuciami pracowników
co do tego, jaka jest atmosfera w ich konkretnym miejscu pracy”25.
Subiektywną koncepcję klimatu organizacyjnego prezentują także autorzy
polscy, np. S. Chełpa, A. Lipińska-Grobelny, R. Kryś i J. Stachowicz26.
20
Wajszczak opiera swe rozważania na propozycjach E.T. Morana i J.F. Volkweina. E. Wajszczak, op. cit., s. 26 i piśmiennictwo tam wskazane.
21
M. Bratnicki, M. Wyciślak, Klimat organizacyjny: pojęcie, mierzenie, badania i diagnoza,
„Prakseologia” 1980, nr 4 s. 89.
22
J. Mesjasz, Klimat organizacyjny a psychologiczne koszty sukcesu zawodowego, w: Stres
i jego modelowanie, red. J. Szopa, M. Harciarek, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 221.
23
M. Wyciślak, Miejsce i rola klimatu organizacyjnego w funkcjonowaniu organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 1980, nr 1.
24
B. Mikuła, op. cit., s. 33-40.
25
M. Kuczkiewicz, P. Motyl, M. Sielicka, Lepsze wyniki poprzez poprawę klimatu organizacyjnego, „Harvard Business Review” 2006, vol. 1, nr 11, s. 56-57.
26
Por. S. Chełpa, Uwarunkowania klimatu organizacyjnego, „Organizacja i Kierowanie” 1996,
nr 1; A. Lipińska-Grobelny, Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007; M. Bratnicki, R. Kryś, J. Stachowicz, Kultura
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Podsumowując:
1. Zainteresowanie klimatem organizacyjnym ma swe podłoże w badaniach
nad problematyką subiektywności w postrzeganiu rzeczywistości, a prekursorem
w tym zakresie był K. Levin.
2. W piśmiennictwie naukowym najczęściej przywoływana jest subiektywna
koncepcja klimatu organizacyjnego.
3. Subiektywność może dotyczyć takich kategorii, jak odczucia czy emocje,
jak również odmiennego rozumienia rozwiązań i pojęć występujących w organizacji.
4. Takie podejście może skutkować problemami związanymi z różnorodnością i zmiennością percepcji, a także z oceną adekwatności percepcji do rzeczywistych uwarunkowań organizacyjnych.
5. W ramach tej koncepcji możliwe jest rozróżnienie i badanie zarówno percepcji indywidualnej, jak i zbiorowej.
6. Subiektywny sposób rozumienia klimatu organizacyjnego łączy się z występowaniem większej dynamiki i zmienności tego zjawiska.

3. Koncepcja interakcyjna klimatu organizacyjnego
Trzecia koncepcja rozumienia klimatu organizacyjnego uwypukla przede
wszystkim interakcje występujące między wewnętrznymi składnikami organizacyjnymi i czynnikiem ludzkim, a także między nimi a kształtowanym klimatem
organizacyjnym. Na podkreślenie zasługuje współzależność między postrzeganiem rzeczywistości organizacyjnej przez pracowników a formowaniem się klimatu organizacyjnego. Pracownicy nie tylko bowiem odczuwają klimat, ale ich
odczucia z tym związane uruchamiają zachowania i działania zmieniające klimat
organizacyjny oraz rzeczywistość organizacyjną. Istotę tej koncepcji trafnie oddaje C. Argyris, który wskazuje, że klimat organizacyjny jest zdeterminowany
przez interakcje występujące między trzema grupami zmiennych: „(1) formalne zmienne organizacyjne – zasady, działania, procedury, (2) zmienne osobowościowe – potrzeby, wartości, sposób postrzegania, oraz (3) zmienne nieformalne
związanymi z próbą dostosowania się pracowników do organizacji formalnej”27.
Zauważa on również, że interakcje te implikują powstawanie kolejnych cech
i zmiennych. Przywoływani przez S. Chełpę D.M. Kivlighan, E.O. Angelone,
R. Johnston, K.W. Springer, S.L. Gable i G. Ekvall określają klimat organizacyjny
jako „sytuację organizacyjną postrzeganą przez pracowników, powstałą na skutek
organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum,
Wrocław 1988.
27
C. Argyris, The organization: What makes it healthy?, „Harvard Business Review” March-April 1958, s. 107-116.
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ich interakcji ze strukturami organizacji”28 . Także C.S. Hall i G. Lindzey stwierdzają, że relacje między człowiekiem a środowiskiem są od siebie zależne, a ich
główną cechą jest dwukierunkowość wpływów: środowisko oddziałuje na zachowania człowieka, ale i człowiek może oddziaływać na otoczenie29. Na interakcyjny charakter klimatu zwracają też uwagę L.R. James i A.P. Jones, wyjaśniając, że
klimat organizacyjny to „sytuacja organizacyjna postrzegana przez pracowników
na skutek ich interakcji ze strukturami organizacji”30.
Interesującą próbę dookreślenia omawianej kategorii w kontekście interakcji
różnych grup czynników podjęli L. Rosenstiel i R. Bügel, którzy po zastosowaniu
analizy fasetowej doszli do wniosku, że klimat może być zdefiniowany jako „grupowy (my) opis i ocena sytuacji zachodzącej w organizacji”31. Obszarem analizy
klimatu organizacyjnego powinny więc być większe całości instytucji (piony bądź
działy organizacyjne), a nie pojedyncze osoby. Z propozycjami L. Rosenstiela
i R. Bügela wyraźnie utożsamia się J. Mesjasz, zajmująca się zagadnieniem klimatu organizacyjnego32. J.R. Campbell i inni autorzy, określając istotę klimatu
organizacyjnego, wyjaśniają, że jest to zjawisko sytuacyjnie zdeterminowane
wzajemnymi relacjami między środowiskiem organizacyjnym a członkami organizacji i formowane poprzez proces psychologiczny, pełniący funkcję zarówno
przyczynową, jak i moderacyjną33. E.T. Moran i J.F. Volkwein zauważają, że interakcyjny sposób pojmowania klimatu organizacyjnego ma teoretyczne podwaliny w koncepcji wewnętrznej subiektywności (zaczerpniętej od E. Husserla) oraz
w symbolicznym interakcjonizmie (zainicjowanym przez G.H. Meada), zgodnie
z którymi „jednostka kształtowana jest przez doświadczenia własne i innych osób.
Jednostka nie przejmuje i nie »kopiuje« doświadczeń i opinii innych osób, ale
w sposób aktywny sprawdza rzeczywistość ich występowania, weryfikuje i prze28
S. Chełpa, Walidacja kwestionariusza klimatu organizacyjnego Kolba, „Przegląd Psychologiczny” 1993, t. 36, nr 3, s. 379-387.
29
C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1994.
30
L.R. James, A.P. Jones, op. cit., s. 1096-1112.
31
Szerzej: L. Rosenstiel, R. Bögel, Betriebsklima gehts jeden an. Bayerischer Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung, München 1992, s. 17-19.
32
Por. J. Mesjasz, Klimat organizacyjny w sytuacji kryzysu i zmiany, w: Oblicza współczesnego
zarządzania organizacją, red. J. Stankiewicz, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
2005, s. 231-239; J. Mesjasz, Klimat organizacyjny a psychologiczne koszty..., op. cit., s. 219-227;
J. Mesjasz, Z. Zaleski, Paradoksy motywacji osiągnięć, w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
nr 1032, Wrocław 2004, s. 214-223; J. Mesjasz, Kultura i klimat w organizacji, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, SGH, Warszawa 2006.
33
J.R. Campbell, M.D. Dunnettee, E.E. III Lawler, K.E. Weick, Managerial behaviour, performance and effectiveness, McGraw Hill, New York 1970, za: Kaushik Kundu, Development of the
conceptual framework of organizational climate, „Vidyasagar University Journal of Commerce”
2007, vol. 12.
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kształca poprzez indywidualną percepcję i sposób rozumowania, poprzez interakcje i wspólne podejmowanie działań z innymi uczestnikami organizacji”34.
Do interakcyjnego charakteru klimatu organizacyjnego nawiązują również
polscy badacze, m.in. M. Dobrzyński, W. Grzywacz, A. Lipińska-Grobelny, Świętochowski i E. Wajszczak.
M. Dobrzyński wskazuje, że organizacja jest ważnym wyznacznikiem kształtowania stosunków społecznych. Nie tylko bowiem określa obowiązujące zasady,
normy, wartości i zwyczaje, ale także wyznacza cele i zadania oraz kształtuje społeczno-fizyczne warunki pracy. Natomiast członkowie organizacji poprzez formalne i nieformalne zachowania są w stanie na nią oddziaływać. Dlatego klimat
organizacyjny może być utożsamiany z postrzeganą przez pracowników sytuacją
organizacyjną, która jest wynikiem interakcji zachodzących między nimi a organizacją35. W innej publikacji M. Dobrzyński i W. Grzywacz dodają, że klimat to
z jednej strony sposób percepcji wewnętrznego charakteru organizacji, z drugiej
zaś – wspólna reakcja grupy36.
A. Lipińska-Grobelny sugeruje, że „w zależności od zajmowanej pozycji,
uczestnictwa w wyznaczaniu celów czy też udziału w nieformalnej strukturze
pracownicy mogą wywierać modyfikujący wpływ na samą organizację”37. W tym
duchu wypowiada się też W. Świętochowski, który klimat organizacyjny kojarzy
z atmosferą społeczną i interpersonalną w miejscu pracy oraz z dominującym
w grupie (firmie, organizacji) sposobem percepcji, jak też ogółem emocjonalnych
reakcji pracowników na środowisko pracy38. W rozważaniach dotyczących interakcyjnej koncepcji klimatu nie można pominąć E. Wajszczaka, który na podstawie rozległych studiów literaturowych wyodrębnia i opisuje koncepcję klimatu
pod taką właśnie nazwą. Na uwagę zasługuje jego refleksja, że źródłem klimatu
jest zgodność grupowej percepcji odczuwania klimatu w kontekście interakcji pomiędzy jednostkami, grupą i organizacją39.
Podsumowując:
1. Występowanie interakcji charakterystycznych dla opisywanej koncepcji
jest niezaprzeczalne i w istotny sposób kształtuje klimat organizacyjny.
E. Wajszczak, op. cit., s. 28-29 i piśmiennictwo tam wskazane.
Por. M. Dobrzyński, Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu zarządzania, „Przegląd
Organizacji” 1977, nr 1.
36
M. Dobrzyński, W. Grzywacz, Europejski kwestionariusz do badania kultury i klimatu organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 900, red. S. Witkowski, T. Listwan, Wrocław 2001.
37
A. Lipińska-Grobelny, op. cit., s 22.
38
W. Świętochowski, Klimat organizacyjny jako jeden z zasobów w procesie radzenia sobie
ze stresem – badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm, „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Psychologica” 2007, nr 11.
39
E. Wajszczak, op. cit., s. 28.
34
35
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2. Klimat jest nie tylko warunkowany przez rzeczywistość organizacyjną, ale
sam wywiera na nią wpływ. Ta współzależność dotyczy m.in. wzajemnych relacji
między klimatem organizacyjnym a wszystkimi funkcjami realizowanymi w organizacji (funkcjami zarządzania i funkcjami organicznymi)40.
3. Na szczególną uwagę zasługują interakcje pomiędzy uczestnikami organizacji, z uwzględnieniem percepcji indywidualnej i grupowej oraz ich wzajemnej
zależności. Percepcja grupowa oraz mechanizmy jej kształtowania i oddziaływania są ważnym czynnikiem warunkującym klimat organizacyjny i rzeczywistość
organizacyjną.
4. Intensywność i jakość interakcji mogą mieć wpływ na efektywność organizacji.
5. Interakcje te cechują się dużą zmiennością, co skutkuje również zmiennością klimatu organizacyjnego.
6. Wielość, różnorodność, zmienność i jakościowy charakter tych interakcji
utrudniają ich egzemplifikację oraz pomiar.

4. Koncepcja kierowniczego klimatu organizacyjnego
Klimat organizacyjny mozna także postrzegać w kontekście relacji przełożony – podwładni oraz przyjętego stylu kierowania. To podejście akcentuje rolę kierownika/przełożonego w procesie kształtowania klimatu organizacyjnego. Takie
czynniki, jak trafność wyboru stylu kierowania i umiejętność układania dobrych
relacji z podwładnymi, są znaczące dla sposobu odczuwania przez podwładnych
rzeczywistości organizacyjnej.
Na te uwarunkowania psychologiczne zwrócili uwagę K. Lewin, R. Lippitt
i R.K. White już w latach 30. XX wieku w trakcie badań prowadzonych na obozie letnim dla chłopców. Przedmiotem badań były zachowania i efektywność
różnych grup uczestników w kontekście zachowań wyodrębnionych typów liderów. Zauważono, że specyficzne poziomy klimatów odczuwanych w poszczególnych grupach były przede wszystkim pochodną różnych postaw i zachowań
liderów (kierowników) oraz preferowanego przez nich stylu przywództwa.
Zaobserwowano też, że zdiagnozowane różnice implikują zróżnicowaną efektywność grup uczestniczących w badaniach41. Na tych spostrzeżeniach, a także
na założeniach teorii pola Levina opiera się D. McGregor, który opisuje klimat
G. Wudarzewski, Klimat organizacyjny w świetle funkcji zarządzania, „Zeszyty Naukowe
WSB we Wrocławiu” 2007, nr 9, s. 269-278.
41
K. Lewin, R. Lippit, R.K. White, Patterns of aggressive behavior in experimentally created
“social climates”, „Journal of Social Psychology” 1939, nr 10, s. 271-299, za: N.M. Ashkanasy,
C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson, Handbook of organizational culture & climate, Sage, London
2000, s. 2-3 i 22-23.
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kierowniczy jako rezultat relacji kierownika z podwładnymi, determinowanej
przez stopień podporządkowania pracowników, zaufanie między pracownikami
a kierownikiem, dowartościowywanie podwładnych oraz ich motywowanie42. Do
poglądów K. Lewina nawiali później A.W. Halpin i D.B. Croft, którzy uznali, że
ważniejsze od zachowania lidera jest to, w jaki sposób jego podwładni postrzegają i oceniają to zachowanie43. Już w latach 60. R.R. Blake i J.S. Mouton akcentowali rolę stylu kierowania w kształtowaniu klimatu organizacyjnego44.
Współcześnie znaczenie relacji przełożony – podwładny w kontekście klimatu
organizacyjnego oraz roli kierownika mocno akcentuje R. Gray45. Interesujące są
również wnioski z badań korelacji klimatu organizacyjnego i dominującego stylu
kierowania przeprowadzonych przez G. Ekvalla w latach 90. Potwierdzają one
duży wpływ menedżerów i sposobu budowania przez nich relacji z podwładnymi
na odczuwany klimat organizacyjny46. Na to zagadnienie zwracają także uwagę
M. Buckingham, C. Coffman i D.O. Clifton, podkreślając, że jest to kluczowy
czynnik motywacyjny i proefektywnościowy47. Wskazani autorzy wprawdzie nie
używają określenia „klimat organizacyjny”, ale ich rozważania wyraźnie korespondują z tą problematyką. Sztuka budowania dobrych relacji z podwładnymi
przesądza więc zarówno o pozytywnym odczuwaniu klimatu organizacyjnego,
jak również o osiąganych efektach. To, jak długo pracownik pozostanie w firmie
i co do niej wniesie, zależy przede wszystkim od jego relacji z bezpośrednim przełożonym (nie zastąpią tego nawet bardzo dobre warunki płacowe czy zaawansowane programy szkoleniowe). Na uwagę zasługują także wnioski z wieloletnich
badań prowadzonych przez HayGroup, dotyczących wpływu stylu kierowania na
poziom klimatu organizacyjnego i efektywność organizacji48.
Do polskich badaczy nawiązujących do opisywanej koncepcji klimatu organizacyjnego można zaliczyć M. Kuczkiewicza, P. Motyla i M. Sielicką, którzy
interpretują klimat jako „wytworzoną u pracowników percepcję tego, jak się pracuje w ich środowisku, nie tyle w firmie, co konkretnie w ich zespole roboczym.
Są to subiektywne odczucia pracowników co do tego, jaka jest »atmosfera« w ich
konkretnym miejscu pracy. Klimat organizacyjny jest zjawiskiem krótkoterminowym, tworzonym głównie przez obecnych liderów, którzy mogą go stosunkowo
łatwo stworzyć lub zmienić. Wraz z nadejściem nowego lidera klimat może ulec
całkowitej zmianie. Dobry klimat organizacyjny tworzy się nie poprzez maksyN.M. Ashkanasy, C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson, op. cit., s. 2-3 i 22-23.
A.W. Halpin, D.B. Croft, The organizational climate of schools, The Midwest Administration Center of the University of Chicago, Chicago 1963.
44
Za: B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 221-222.
45
R. Gray, op. cit., s. 1-17.
46
G. Ekvall, Organisational climate for creativity and innovation, „European Journal of Work
and Organisational Psychology” 1996, nr 5 (1), s. 105-123.
47
M. Buckingham, C. Coffman, op. cit.; M. Buckingham, D.O. Clifton, op. cit.
48
M. Kuczkiewicz, P. Motyl, M. Sielicka, op. cit.
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malizację zmiennych, tylko poprzez ukształtowanie tych zmiennych na poziomie oczekiwanym przez pracowników”49. W podobnym duchu wypowiadają się
M. Czapińska i M. Wójcik, według których „klimat organizacyjny tworzony jest
przez obecnych liderów i jest specyficzny dla poszczególnych zespołów. Im bardziej adekwatne jest dostosowanie stylów zarządzania do zaistniałych warunków,
tym mniejsza jest luka pomiędzy oczekiwaniami pracowników a rzeczywistym
klimatem odczuwanym na co dzień w pracy”. Autorzy ci podkreślają znaczenie
elastycznego doboru stylu kierowania dla kształtowania dobrego i proefektywnościowego klimatu organizacyjnego50. Wpływ kierowników na kształtowanie klimatu organizacyjnego wyraźnie akcentuje A. Potocki51. Również Z. Pietrasiński
wyjaśnia, że „pod wpływem zmiany kierowania, w grupie może powstać odmienny »klimat społeczny«”52. Wnioski te uzupełnia A. Sarapata, wskazując, że „na
nic się nie przyda zdolność dyrektora i jego wiedza, gdy nie potrafi stworzyć
dobrej atmosfery i dobrego klimatu do pracy”53.
Przywołane przykłady analiz potwierdzają zainteresowanie problematyką roli
kierownika w procesie kształtowania się klimatu organizacyjnego.
Podsumowując:
1. W kierowniczej koncepcji klimatu silnie wyeksponowany jest styl kierowania jako czynnik kształtujący klimat. Ważne są jednak i inne czynniki i uwarunkowania związane z oddziaływaniem kierownika na klimat, np. posiadane kwalifikacje i preferencje osobowościowe, style kierowania stosowane przez przełożonych
kierowników, kontekst sytuacyjny jako determinanta doboru stylu kierowania,
dotychczasowe doświadczenia zawodowe czy kwalifikacje podwładnych.
2. W instytucjach wieloszczeblowych relacje hierarchiczne mogą mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Prezentowana koncepcja klimatu odnosi się
przede wszystkim do relacji bezpośrednich, a więc do kształtowania klimatu
w odniesieniu do wyodrębnionych pod względem organizacyjnym grup pracowniczych (komórka, dział, wydział). Relacje w obrębie tych grup można rozpatrywać zarówno pod kątem indywidualnym (relacje konkretnego pracownika z kierownikiem), podkreślając indywidualne podejście, oraz grupowym (relacje grupy
pracowników z kierownikiem) uwzględniającym zachodzące pomiędzy pracownikami interakcje, takie jak: współpraca, pomoc, praca zespołowa w trakcie realizacji zadań.
Ibidem, s. 56-77.
M. Czapińska, M. Wójcik, Zmiany klimatu, „Personel i Zarządzanie” 2008 , nr 12, s. 43-46.
51
A. Potocki, Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, „Humanizacja Pracy” 1998, nr 5-6.
52
Z. Pietrasiński, Psychologia kierownictwa, w: Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia,
red. X. Gliszczyńska, Warszawa 1979.
53
A. Sarapata, O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1977.
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3. Percepcja klimatu w układzie hierarchicznym dotyczy z jednej strony kierownika, z drugiej – pracowników. Odczucia te mogą być zróżnicowane, co może
utrudniać wspólne działania na rzecz poprawy klimatu organizacyjnego, a nawet
w dłuższej perspektywie prowadzić do konfliktu.
4. W praktyce występują formalne i nieformalne struktury kierowania. Ich
kształt i stopień spójności może być czynnikiem wspierającym lub zakłócającym
proces kształtowania się klimatu organizacyjnego.
5. Kierownicza koncepcja klimatu ma przełożenie na motywacje pracowników, a w konsekwencji na efektywność realizowanych działań. Sposób budowania przez kierownika relacji z podwładnymi jest bowiem kluczowym czynnikiem
motywacyjnym.
6. Istotny jest też wpływ zmienności w obsadzie personalnej na poziom klimatu organizacyjnego. Dotyczy to zarówno kierownika, jak i jego podwładnych.

5. Koncepcja klimatu organizacyjnego
zorientowana na satysfakcję i efektywność
Piąta koncepcja klimatu organizacyjnego w największym stopniu uwzględnia
czynniki motywacyjne i koncentruje się na konieczności ciągłego rozpoznawania oczekiwań i potrzeb uczestników organizacji, a następnie tworzeniu takich
uwarunkowań, które będą z nimi zbieżne. Odczucia pracowników co do stopnia
spełnienia ich oczekiwań i potrzeb związanych z przynależnością do organizacji
przekładają się na satysfakcję i zadowolenie, co jest współzależne z klimatem organizacyjnym. Proponowana koncepcja bazuje na założeniu, że dobry klimat organizacyjny powinien sprzyjać zachowaniom proefektywnościowym pracowników i przyczyniać się do sukcesu organizacji. Potwierdzają to prowadzone w tym
zakresie badania54.
Ścisłe zależności między klimatem organizacyjnym a satysfakcją z wykonywanej pracy podkreślają m.in. G.H. Litwin i G.A. Stringer, R. Gray i E.A. Locke55.
R.M. Guion przytacza nawet autorów, dla których perspektywa badawcza klimatu organizacyjnego jest tożsama z perspektywą badawczą satysfakcji z pracy od względem technik diagnozowania, jak również pomiaru56. Należy do nich
np. R.E. Johannesson57. Część badaczy punkt widzenia, dostrzega jednak względ54
R. Gray, op. cit., s. 41-51; M. Kuczkiewicz, P. Motyl, M. Sielicka, op. cit., s. 56-77; M. Czapińska, op. cit., s. 43-46.
55
G.H. Litwin, G.A. Stringer, za: R. Gray, op. cit, s. 27; E.A. Locke, za: E. Wajszczak, op. cit.,
s. 19-20.
56
R.M. Guion, A Note on organisational climate, „Organisational Behavior and Human Performance” 1973, vol. 9, s. 120-125.
57
R.E. Johannesson, Some Problems in the Measurement of Organizational Climate, „Organizational Behavior and Human Performance” 1973, nr 10, s. 118-144, za: R.M. Roberts, D. Page,
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ną odrębność tych perspektyw badawczych58. Ciekawą interpretację klimatu organizacyjnego przedstawiają G. Dessler i A. Turner, według których „klimat organizacyjny to panująca atmosfera w organizacji, która oddziałuje na ludzi. Typ
klimatu organizacyjnego można subiektywnie odczuć w postaci atmosfery. Z jednej strony klimat kształtuje motywację pracowników i efektywność ich pracy,
z drugiej jest on odzwierciedleniem satysfakcji pracowników, ich osobowości,
uzyskiwanych sukcesów oraz korzyści, jak również organizacji pracy”59. Wysoka
korelacja między klimatem a satysfakcją pracowników jest w piśmiennictwie
dość często sygnalizowana60.
Silne powiązania klimatu organizacyjnego i satysfakcji pracowników podkreślają też polscy badacze, m.in. B. Kożusznik, który wyjaśnia, że „klimat organizacyjny jest efektem oddziaływania zbioru różnych właściwości organizacji. Zbiór
ten wyznacza możliwość zachowania jednostek i zespołów ludzkich, kształtując
zarazem ich określone właściwości. Klimat pracy może sprzyjać zaspokojeniu
potrzeb pracowników lub też utrudniać ich zaspokojenie”61. Z kolei R. Ziaja-Guzy
utożsamia klimat organizacyjny ze stworzeniem niepowtarzalnej atmosfery dającej satysfakcję i zadowolenie pracowników, przy ich jednoczesnej świadomości
odpowiedzialności za efekty wykonywanych zadań62. W. Kozłowski z kolei podkreśla, że klimat organizacyjny może sprzyjać lub utrudniać zaspokojenie potrzeb
pracowniczych, pośrednio determinując motywowanie pracowników. Określa on
klimat jako „wartość psychologiczną i subiektywną, obejmującą ogół stosunków
interpersonalnych, w tym morale pracowników oraz ich zadowolenie z pracy bądź
niezadowolenie”. Klimat wytwarza w organizacji atmosferę, która może być odczuwana przez pracowników jako korzystna lub niekorzystna, co z kolei oddziałuje na motywacje i efektywność zachowań63
Satysfakcja i zadowolenie pracowników związane z klimatem organizacyjnym często są rozpatrywane wraz z problematyką efektywności organizacyjnej,
Through the looking glass, inc: organizational climate research as experiential pedagogy, „Developments In Business Simulation & Experiential Exercises” 1992, vol. 19, s. 146-149.
58
Al-Shammari, Organisational climate, „Leadership and Organisation Development Journal”
1992, vol. 13, nr 6, s. 30-32; B. Schneider, R.A. Snyder, Some realtionships between job satisfaction
and organistional climate, „Journal of Applied Psychology” 1975, vol. 60, s. 318-328.
59
G. Dessler, A. Turner, Human Resource Management in Canada, Prentice Hall, Scarborough, Ontario 1992, s. 23; B. Mikuła, op. cit., s. 34-35.
60
K.K. Jain, F. Jabeen, V. Mishra, N. Gupta, Job Satisfaction as Related to Organisational
Climate and Occupational Stress: A Case Study of Indian Oil, „International Review of Business
Research Papers” 2007, vol. 3, nr 5, s. 193-208; M. Sempane, H. Rieger, G. Roodt, Job satisfaction
in relation to organisational culture, Department of Human Resource Management Rand Afrikaans
University, „Journal of Industrial Psychology” 2002, nr 28 (2), s. 23-30.
61
B. Kożusznik, op. cit., s. 225.
62
R. Ziaja-Guzy, Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im E. Szczeklika w Tarnowie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 2, s. 59-72.
63
W. Kozłowski, op. cit., s. 70-72.
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tworząć logiczną triadę: dobry klimat – zadowolenie i satysfakcja – efektywność i korzyści dla organizacji. Ten proefektywnościowy wątek podkreślają np.
D. Clercq i I. Rius oraz M.G. Ruth, wskazując na wzrost zaangażowania pracowników w osiąganie celów64. Badacze L. Hong i S. Kaur opisują w tym zakresie
wpływ wysokiego poziomu klimatu organizacyjnego na zmniejszenie wskaźnika
rotacji pracowników i tendencji do korzystania z urlopów65. Jednakże analizowane zależności między klimatem a efektywnością nie zawsze są spójne i jednoznaczne. Mogą więc wystąpić sytuacje, w których wysoki poziom odczuwanego
klimatu łączy się z niską efektywnością, i odwrotnie. Częściowo może to wynikać
z wielości i różnorodności czynników efektywnościowych, nierzadko umiejscowionych poza firmą. Z opisywaną koncepcją klimatu pośrednio łączą się prawie
wszystkie znane teorie motywacji (np. A. Maslowa, F. Herzberga, C.P. Alderfera)66.
Podsumowując:
1. Opisywana koncepcja uwypukla instrumentalny charakter klimatu organizacyjnego w firmie.
2. W dobrze zarządzanej firmie istnieją pozytywne korelacje między klimatem, satysfakcją pracowników a efektywnością organizacyjną. Koncepcja ta najsilniej eksponuje motywacje zachowań pracowników.
3. Klimat organizacyjny jest tylko jednym z czynników wpływających na satysfakcję oraz zaangażowanie i efektywność pracowników.
4. Badając klimat, można jednocześnie rozpoznawać poziom oczekiwań pracowników związany z przynależnością do organizacji.

6. Koncepcja kulturowa klimatu organizacyjnego
W piśmiennictwie kategorie, takie jak klimat organizacyjny i kultura organizacyjna, są postrzegane i opisywane w zróżnicowany sposób. Część badaczy
traktuje je jako bardzo zbliżone, a niektórzy nawet je utożsamiają. Na przykład
W. Świętochowski twierdzi, że pojęcie „klimat” jest niekiedy zamiennie stosowane z pojęciem „kultura organizacyjna”67. Takie podejście prezentują też D. Katz,
64
D. Clercq, I. Rius, Organizational Commitment in Mexican Small and Medium-Sized Firms:
The Role of Work Status, Organizational Climate, and Entrepreneurial Orientation, „Journal of
Small Business Management” 2007, nr 45 (4), s. 467; M.G. Ruth, Organizational climate and communication climate: Predictors of Commitment to the Organization, „Management Communication
Quarterly” 1992, nr 5 (4), s. 379.
65
L. Hong, S. Kaur, A Relationship between Organizational Climate, Employee, Personality
and Intention to Leave, „International Review of Business Research Papers” 2008, vol. 4, nr 3,
s. 1-10.
66
Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 267-275 i literatura tam wskazana.
67
W. Świętochowski, op. cit. s. 148.
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R.L. Kahn, M. Bratnicki, R. Kryś i J. Stachowicz. Zbliżone stanowisko zajmują
Grelik, Wawrzyniak, Sikorski, Steinmann i Schreyogg, wedug których kultura
organizacyjna (klimat organizacyjny) jest rozpatrywana jako formalny, a zarazem zinternalizowany przez uczestników system wartości i norm68. Na tym tle
M. Armstrong, W. Kozłowski, B. Mikuła, A. Lipińska-Grobelny i J. Mesjasz podkreślają, że klimat jest niekiedy utożsamiany z kulturą organizacyjną69.
Inni badacze traktują te kategorie jako względnie odrębne, choć wskazują
potrzebę dostrzegania i badania wzajemnych relacji między nimi. Na przykład
E.T. Moran i J.F. Volwein uważają, że „klimat organizacyjny rozwija się z tych
samych elementów, co kultura, ale różnice w jego formowaniu się są zauważalne.
Podobnie jak kultura organizacyjna klimat jest względnie trwałą charakterystyką
organizacji, choć nie ma jej ciągłości historycznej [...] Wprawdzie klimat ujawnia się na poziomie widzialnego zachowania i świadomości dającej się kontrolować, ale sięga też głębszych struktur spostrzegania, wartości i założeń podstawowych”70. D.R. Denison wyjaśnia, że odrębność omawianych kategorii wynika
z różnego stopnia uświadomienia sobie przez pracowników wybranych składników struktury organizacyjnej zakorzenionej w wartościach, przekonaniach i założeniach71. B. Kożusznik dodaje, że klimat organizacyjny jest „powierzchnią”
kultury organizacyjnej i jej łatwo obserwowalnym przejawem72. M. Armstrong
wyraźnie preferuje założenie, że „klimatem organizacyjnym jest to, jak ludzie
postrzegają (widzą i odbierają) kulturę istniejącą w ich organizacji”73 . Ciekawe
podejście prezentuje też A. Lipińska-Grobelny, która traktuje klimat jako składnik
kultury organizacyjnej, a więc jako pojęcie węższe w stosunku do kultury74. W literaturze dominują więc poglądy uznające klimat i kulturę za kategorie odrębne,
ale istotnie powiązane ze sobą.
Przyjęcie przeze mnie takiego założenia ma nie tylko formalne (koncepcyjne)
uzasadnienie, wyrażone w proponowanych definicjach rozważanych kategorii, ale
także historyczne i merytoryczne. W kontekście historycznym nie kwestionuje się
tego, że pojęcie „klimat organizacyjny” jest pierwotne wobec kategorii „kultura
organizacyjna”, natomiast w ujęciu merytorycznym konceptualizacja kultury organizacyjnej jest w istocie uzupełnieniem i rozwinięciem rozważań i doświadczeń
związanych z opisem klimatu organizacyjnego, a nie odwrotnie. Wyróżnikiem
A. Lipińska-Grobelna, op. cit., s. 21 i piśmiennictwo tam wskazane.
M. Armstrong, op. cit., s. 249; W. Kozłowski, op. cit., s. 77; A. Lipińska-Grobelny, op. cit.,
s. 21; B. Mikuła, op. cit., s. 34-37; J. Mesjasz, Klimat organizacyjny w sytuacji kryzysu..., op. cit.,
s. 231.
70
E.T. Moran, J.F. Volwein, op. cit., za: E. Wajszczak, s. 33-34.
71
M. Armstrong, op. cit., s. 249.
72
B. Kożusznik, op. cit., s. 225.
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Podobne różnice dostrzegają przywoływani przez M. Armstronga W.L. French, F.E. Kast
i J.E. Rosenzweig. M. Armstrong, op. cit., s. 249 i wskazane tam piśmiennictwo.
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A. Lipińska-Grobelny, op. cit., s. 8.
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koncepcji kulturowej klimatu jest więc założenie, że głównym układem odniesienia i bazą formowania się klimatu organizacyjnego jest kultura organizacyjna,
a wzajemne relacje między nimi polegają na tym, że diagnozowanie klimatu łączy
się w pewien sposób z rozpoznawaniem i diagnozowaniem różnych właściwości
i składników kultury organizacyjnej. Z jednej strony klimat sam w sobie zawiera
odczucia, opisy i oceny dotyczące istniejącej kultury organizacyjnej, z drugiej
– panujący w firmie klimat w szerszych przedziałach czasowych może oddziaływać na zmiany w obrębie rozwiązań kulturowych. Rozbieżności w ocenach kultury i klimatu w danej firmie powinny więc być odbierane jako sygnały zakłóceń
i mankamentów jej funkcjonowania. Kulturową koncepcję klimatu organizacyjnego wyodrębnia i opisuje także E. Wajszczak, choć szczegółowe założenia i akcenty są odmienne od założeń proponowanej koncepcji autorskiej75.
Podsumowując:
1. Kultura i klimat są kategoriami odrębnymi, ale mocno ze sobą powiązanymi.
2. Klimat organizacyjny jest ważnym dopełnieniem istoty kultury organizacyjnej. Kształtowanie kultury organizacyjnej z pominięciem problematyki klimatu organizacyjnego stawia pod znakiem zapytania sens i celowość kształtowania
uwarunkowań kulturowych przekładających się na efektywność działań.
3. O ile diagnoza klimatu odzwierciedla niektóre uwarunkowania kulturowe,
o tyle badanie i ocena kultury organizacyjnej nie muszą się pokrywać z bieżącą
oceną poziomu klimatu organizacyjnego. Może więc być tak, że kultura organizacyjna będzie silnie utrwalona i wysoko oceniana, podczas gdy klimat organizacyjny nie będzie dobrze odbieranyiskim.
4. W przypadku opisywanych kategorii odmienne znaczenie ma kryterium
trwałości. Dla kultury jest to ważny wyróżnik, natomiast klimat organizacyjny
jest kategorią bardzo zmienną (ulotną, powierzchowną).
5. Świadome kształtowanie klimatu organizacyjnego powinno uwzględniać te
obszary kultury organizacyjnej, które są rozpoznawalne (uchwytne) i sterowalne,
a jednocześnie mają znaczenie dla uczestników organizacji.
6. Badanie potencjalnych obszarów kultury organizacyjnej w kontekście klimatu organizacyjnego stanowi w istocie analizę wybranych cech i właściwości
organizacji.

7. Proponowana interpretacja klimatu organizacyjnego
w świetle dorobku literaturowego
Systematyzacja i opis różnych koncepcji rozumienia klimatu organizacyjnego
mogą być pomocne w inicjowaniu i prowadzeniu różnych dyskusji i badań z tym
75

E. Wajszczak, op. cit., s. 30-36.
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Tabela 1. Wielość powiązań przyjętej przez autora interpretacji klimatu organizacyjnego
z różnymi koncepcjami rozumienia tej kategorii

Koncepcja
klimatu
organizacyjnego
Atrybutowa
Subiektywna
Interakcyjna

Kierownicza

Zorientowana
na satysfakcję
i efektywność
Kulturowa

Powiązania
Klimat reprezentuje cechy i właściwości organizacji (szczególnie strukturalne); może być rozpatrywany w kontekście pozytywnego bądź negatywnego
atrybutu organizacji
Klimat jest formowany na bazie indywidualnej percepcji i odczuć pracowników; percepcje i odczucia pracowników są zróżnicowane i zmienne w czasie
(dynamiczne), co wpływa na zmienność klimatu
Klimat jest zjawiskiem grupowym, a nie tylko sumą indywidualnych percepcji; istnieje współzależność między środowiskiem organizacyjnym, percepcją indywidualną a percepcją grupową
Wpływ i znaczenie zachowań kierowników na kształtowanie klimatu organizacyjnego; dobór stylu kierowania a poziom odczuwanego klimatu; motywacyjne i proefektywnościowe znaczenie relacji kierownik – podwładni
w kontekście budowania dobrej atmosfery
Klimat organizacyjny jest pochodną potrzeb i oczekiwań pracowników oraz
stopnia ich zaspokojenia; rozpoznanie klimatu ułatwia zrozumienie oczekiwań pracowników; klimat organizacyjny istotnie wpływa na poziom satysfakcji pracowników, a w dalszej perspektywie na efektywność organizacyjną
Klimat organizacyjny jest „manifestacją” wybranych elementów kultury organizacyjnej; utrzymany w dłuższej perspektywie czasowej może kształtować kulturę organizacyjną

Źródło: opracowanie własne na podstawie przywołanego piśmiennictwa.

związanych. Problematyka ta jest tak wielowątkowa i powiązana z różnymi obszarami funkcjonowania organizacji, że trudno forsować jedną koncepcję klimatu
organizacyjnego. Łączy się z tym także dopuszczalność różnorodności metodycznej badania tej kategorii. Konkluzja tych rozważań zawiera się więc w stwierdzeniu, w konkretnej sytuacji badawczej przyjęta interpretacja klimatu organizacyjnego oraz zalecana metodyka jego diagnozowania będą pochodną ustalonych
celów badawczych oraz oczekiwań kierownictwa organizacji.
Własne doświadczenia teoretyczne i praktyczne dotyczące klimatu organizacyjnego potwierdzają, że klimat organizacyjny można utożsamiać z atmosferą panującą firmie, odczuwaną i ocenianą przez pracowników, odnoszącą się do wybranych składników kultury organizacyjnej oraz istniejących w firmie uwarunkowań
organizacyjnych, a także współzależną wobec nich76. W procesach kształtowania
klimatu szczególna waga powinna być przypisywana jego odczuwaniu przez wy76
G. Wudarzewski, Konceptualizacja pojęć kultura organizacyjna i klimat organizacyjny, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2005, nr 5, s. 343-353.
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odrębnione grupach pracowniczych z uwzględnieniem relacji podwładni – bezpośredni przełożony. Dbałość o tak rozumiany klimat organizacyjny przekłada się
na wzrost satysfakcji pracowników, a w dalszej perspektywie – na efektywność
organizacyjną. Grupowy kontekst klimatu organizacyjnego konkretyzuje, a przez
to wzmacnia, motywacyjne walory tej kategorii i stymuluje działania na rzecz
poprawy klimatu w firmie. Przyjęcie takiej interpretacji klimatu organizacyjnego
nawiązuje do wielu propozycji zawartych w piśmiennictwie oraz koresponduje
z wyodrębnionymi i opisanymi w niniejszym artykule koncepcjami rozumienia
tej kategorii. Trudno byłoby wskazać tylko jedną koncepcję, na której opiera się ta
autorska interpretacja. Tabela 1 zawiera uzasadnienie wielości powiązań przyjętej propozycji klimatu organizacyjnego w kontekście wyodrębnionych koncepcji
rozumienia tej kategorii.

Zakończenie
Artykuł stanowi próbę systematyzacji oraz opisu dominujących podejść i koncepcji klimatu organizacyjnego zawartych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Na tle studiów literaturowych wyodrębniono sześć różnych koncepcji
rozumienia klimatu. Wyróżnione i opisane podejścia nie mogą być jednak rozpatrywane jako niezależne i oderwane od siebie. Oznacza to, że przedstawione
propozycje mają charakter względny i umowny, a między poszczególnymi koncepcjami występują różne zależności. Najczęściej interpretacje klimatu przywoływane w piśmiennictwie odnoszą się nie do jednej, wybranej koncepcji, ale zawierają różne wątki pochodzące z pozostałych podejść. Uporządkowanie i charakterystyka różnych koncepcji klimatu, z przywołaniem licznych przykładów jego
rozumienia, stwarza dobrą bazę do dookreślenia tej kategorii zależnie od zapotrzebowania badawczego. Próba podjęta w kontekście własnych zainteresowań
teoretycznych i praktycznych ukazała również powiązania autorskiej propozycji
rozumienia klimatu z koncepcjami wyodrębnionymi z literatury przedmiotu.
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Summaries
Krzysztof Orlik
Attempts to create behavioral macroeconomics vs. modification
of the homo oeconomicus model
The basic foundation of the currently dominating economical paradigm is the existence of a rational, calculating and forecasting human – homo oeconomicus. The theory basing on this foundation cannot face such phenomena like the last economical crisis. Some new concepts arise as
behavioral macroeconomics. The most complex presentation of these ideas is Animal Spirits written
by George A. Akerlof and Robert J. Shiller. They analyze confidence, fairness, antisocial behavior,
money illusion and stories that dominate in social consciousness trying to create foundation of a new
school in macroeconomics. The article explores these foundations.

Aleksandra Zygmunt, Patrycja Wicher
The estimation of shares investment attractiveness
on the base of quoted companies belonged to building materials industry
The paper concentrates on shares investment attractiveness diagnosis of companies from building materials industry, which are quoted on the Warsaw Stock Exchange. In that area it was emphasized the importance of fundamental analysis in the process of shares selection to portfolio and
the role of multidimensional comparative analysis methods. The particular attention was put on the
significance of taxonomic attractiveness measure of investment. In that base the shares investment
attractiveness estimation of quoted enterprises belonged to building materials industry was based.
The study uses data from enterprises financial statements for years 2005-2010.

Justyna Zygmunt
The impact of macroeconomic factors on investment external financing
in polish quoted metals companies
The main issue of this paper concerns the impact of macroeconomic factors on investment
external financing, as based on Polish quoted metals companies. The principal purpose is to identify
the factors in question, as well as to recognize both the strength and the direction of their influence
on investment external financing. The paper consists of two parts. The first part regards the research
expectations connected with the macroeconomic factors impact on investment external financing.
The second one contains the empirical verification of the established research assumptions.
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Paweł Siarka
Analysis of the stress test. Example based on a portfolio of mortgage loans
In the article the author presents the idea of stress test analysis with reference to credit risk. This
concept is one of the foundations of modern risk management systems in the opinion of the Basel
Committee. The author refers to the one-factor model, which is used in banking in calculating the
capital requirements in accordance with the IRB (Internal Rating Based Approach) model. Refering
to this model, the author presents a method that allows performing the stress test procedure by modeling the values of model parameters to determine the level of insolvency.
The article presents an example illustrating the application of the presented method. The author carries out an analysis of the stress test for mortgage loans that were acquired from one of the
leading banks operating in Poland. As a result, the predictions of probability of default are obtained,
which show relatively high values of potential losses that exceed the estimates of unexpected losses.

Piotr Szczepaniak
Profitability of financial sectors in Poland over the years 2006-2010
The paper aims at comparing profitability ratios in financial sectors in Poland and at revealing
the differentiation of the ratios in the sector. As the research comprises years 2006-2010, the paper
shows whether the financial crisis has had an impact on profitability of the researched sector and
what is its extent. The paper also evaluates the profitability risk in particular sectors by means of a
standard deviation, and measures the linear dependency between ratios from financial sectors and
Warsaw Stock Exchange Ratio sectors. Historical information on profitability of particular sectors
is supplemented with a comparison of anticipated rates of return calculated by means of DRI and
DCF methods.

Svetlana Rogozina
Advent and development of Double-Entry Bookkeeping
The existing accounting system is based on the fundamental principles of double-entry bookkeeping. The place and the reasons for the advent of double-entry bookkeeping have been hidden
in the fog for centuries, and are the subject of research in different countries. The article presents
an analysis of existing theory for the advent of double-entry accounting, stages of its development,
as well as attempts at the reforms (English and Russian accounting systems) and prospects for the
future.

Dominika Markiewicz-Rudnicka
Credibility, usefulness and faithful reflection and usefulness of accountancy information
Financial accounts, created within the confines of accountancy, are made according to particular rules, with the preservation of appointed qualitative features. The main purpose of this article
is to point how the tendencies occurring in contemporary accountancy influence the problems of
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assurance accountancy information which new qualitative features gave voice. This article shows
that evaluating conditions of management, change of accountancy from retrospective to prospective
have influence on the value of attributes which suppy useful information in communication system
of accountancy.

Adam Czerwiński
Application of Time Driven Activity Based Costing (TDABC)
for determination of information processes costs
The article aims at presentation of Time Driven Activity Based Costing (TDABC) possible
applications as an efficient tool for evaluation of efficacy of actions and information processes.
Assessment of information costs and information actions is impeded due to various reasons. As
a result that in information economics neither separate concept nor methodology for this kind of
costing was developed. Thus, it leads to a lack of appropriate tools for pricing not only of information but also information products. Time Driven Activity Based Costing is from its nature designed
to evaluate costs of actions applying one of consumed by them resources – time. Thanks to that, it
is simple and universal in application and can be used with success to evaluate costs of information
processes. In this article the author shows its application as exemplified by the “request for quotation
(RQF) – quotation” process. At the beginning the process was modeled by the author with use of
operations network. Afterwards, the time and work resources needed to accomplish the operations
contributing to the process as well as their drivers were determined. It allows the author for writing
time-equations and costing formulas for the process. With application of above mentioned formulas
the author of the article analyses the time and cost efficacy for realization of the information process
for different clients. Because of it was possible to additionally evaluate the influence of cost structure of work resources on efficacy of “request for quotation (RQF) – quotation” process realization.

Marcin Krzesaj
The use of factor analysis to research information activity of companies in online business
The paper presents the results of the signalling and screening information on the Internet. The
use of factor analysis has created a new tool for measuring the level of information activity. This tool
can be used by companies in online business to perform periodic tests of their information activity.

Maria Niewiadoma
Multidimensional approach to the changes of the principles (politics)
of the accountancy of the banking sector in the critical situation
The study offers the composition of the valid recipes relating to the politics of accountancy for
the banking law firms in the EU scale and national one. Moreover, applied solutions were studied for
the realization put aims investigations by chosen commercial banks in 2010 (WBK Bank Zachodni,
DZ Bank Polska SA i Kredyt Bank SA). In the fields where we have legal lacks, non-uniform interpretation of the banking and accountancy law or the different level of the knowledge of specialist
manager personnel in commercial banks or different trade experiences, applied solutions connected
with the introduced principles of accountancy could be different.
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Andrzej Brzeziński
Owners as stakeholders of small and medium-sized enterprises
Owners are the important stakeholders of small and medium-sized enterprises. They are inventors and managers of the conception, whom – after starting the company – usually become bosses.
The success of such venture depends on their managerial competences, involvement in the activity
of the enterprise and skills-building relationships with other stakeholders.
The article is an attempt to identify the objectives and expectations of the stakeholders of small
and medium-sized enterprises. Theoretical considerations are combined with the results of empirical studies carried out among SMEs sector. The author’s business experience was also useful to the
analysis.

Marcin Motnyk
Decision process and his factors in an organizations management
Decision process is one of the most important element of a manager’s activity. It makes no
difference as to what kind of organization is taken into consideration (type of organization, law
form). Differences can only be connected with the key factors that influence a decision situation
is factor that influences the structure of a decision process. In managerial practice we usually meet
restricted rationality of a decision process. It allowed to build a number of decision making models
with restricted rationality of decision process, and also a number of tools built to help managers in
making a proper decisions.

Magdalena Antonijczuk-Krzyśków
The development of the pharmaceutical market in Poland
in the light of changes of sales level in the period 2008-2011
Polish pharmaceutical industry is an important part of the national economy. The economic
transformation which started in the 90s consisted of the progressive transformation of the market,
and with it the pharmaceutical industry. For several years there has been a continuous progress in
sales, including the pharmaceutical market. This article presents an analysis of sales in the pharmaceutical sector over the last five years.

Aleksandra Zygmunt
The indebtedness of chemical industry in Opolskie Voivodship diagnosis
This article deals with the results of indebtedness examination of enterprises belonging to
chemical industry in Opolskie region. The study is based on ratio analysis. The particular attention
was put on usage: Debt Ratio, Long-term Debt to Total Debt Ratio, Debt to Equity Ratio, and Longterm Debt Ratio.
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Jakub Ryśnik
Joining the organizational network decision making proces
Autonomous enterprises are not present in the economy. As a result of globalisation we observe
the living networks of firms (enterprises’ ecosystems). Choosen problems connected with the enterprise management in the situation of joining the network of the organizations are presented in the
article. Also the sketch of the decision making process in such situation is described. The decision
criteria also are pointed out. The article focuses on the examples of the network organizations such
as clusters which results from the author’s own experience.

Alicja Gębczyńska
Efficiency measurement for logistic processes
Managerial decisions should be based on analysis of reliable data and on assessment of the collected information. Managers need specific tools enabling them to assess efficiency of the activities
undertaken in order to appropriately manage an organisation and processes. The article is devoted to
measuring efficiency of processes and actions. It provides a discussion on the potential methods to
be used in efficiency measurements for such processes and establishes both limitations and advantages resulting from the measurement conducted. All the relevant problems have been analysed with
reference to logistic processes resulting from the need to coordinate flows, statuses and arrangement
of materials, information and financial resources.

Grzegorz Wudarzewski
Selected concepts of organizational climate
The article contains a description of the selected concepts of understanding organizational climate based on domestic and foreign literature. The author attempted to systematize in his work this
area, indicating the importance of assumptions regarding the interpretation of the organizational
climate, and explaining the character of individual approaches. In the paper has been presented the
agreed-upon (relative) character to separate the different concepts, indicating links between them. In
the final part of the article the author proposes his own interpretation of the organizational climate,
referring to different threads of separate concepts. The author describes in detail the relationship of
his proposals with different concepts of understanding the climate category.
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