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Wstęp

Rozwój gospodarczy na świecie analizowany jest obecnie z bardzo różnych
punktów widzenia. Swoje badania prowadzą politolodzy, lekarze, socjolodzy,
kosmolodzy, filozofowie, przyrodoznawcy i ekonomiści. Każda nauka ma własny paradygmat, który umożliwia właściwe przebadanie społeczeństwa i całego
jego otoczenia, co pozwala na formułowanie różnych predykcyjnych wniosków.
Ostatni światowy kryzys gospodarczy uświadomił przedstawicielom nauk ekonomicznych, że paradygmat ekonomii głównego nurtu nie tylko nie potrafi dać przesłanki do trafnych prognoz rozwoju i wzrostu gospodarczego, ale nawet nie jest
w stanie dobrze opisać otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. W związku
z tym powstało wiele opracowań wskazujących na konieczność modyfikacji paradygmatu ekonomii głównego nurtu w celu formułowania przez ekonomię trafnych predykcji1.
Wśród różnych postulatów dotyczących rozszerzenia paradygmatu ekonomii głównego nurtu znajdują się przede wszystkim propozycje rozszerzenia tego
paradygmatu o rezultaty badań mikroekonomii i makroekonomii behawioralnej,
czyli całej ekonomii behawioralnej. Moim zdaniem rozwijająca się na początku
lat 60. XX w. ekonomia ekologiczna spowodowała, że wszystkie kategorie, prawa
i modele ekonomiczne oraz inne elementy teorii ekonomicznej od tej pory zaczęto
analizować w relacji do środowiska naturalnego człowieka, czyli do biosfery. Stąd
można powiedzieć, że poszczególne elementy teorii ekonomicznej przepuszczano
przez filtr ekonomii ekologicznej. Dzięki takiemu podejściu naukowemu i aplikacyjnemu po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro zaczęto we wszystkich krajach, na
szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, realizować strategię harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj okazało się, że nie wystarczy już tylko żyć
w zgodzie z naturą (biosferą), ale należy jeszcze analizować procesy gospodarcze
w zgodzie z uwarunkowaniami kulturowymi, społecznymi i historycznymi, czyli
1
M. Noga, The idea of Homo Oeconomicus and the role of culture in the economy, w: The Economics Security of Business Transactions. Management in Business, red. K. Raczkowski, F. Schneider, Chartridge Books Oxford, UK 2013, rozdz. 6.
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tak, jak zaleca to ekonomia behawioralna, znajdująca się poza głównym nurtem
teorii ekonomicznej. Powoduje to, moim zdaniem, utworzenie kolejnego filtra,
jakim jest ekonomia behawioralna, która weryfikuje założenia ekonomii neoklasycznej na podstawie wyników badań socjologicznych i psychologicznych.
Niniejszy tom „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” zawiera artykuły dotyczące zagadnień z zakresu ekonomii behawioralnej,
w bardzo szerokiej perspektywie. Można tutaj wyróżnić cztery bloki tematyczne:
Blok 1 obejmuje artykuły [2] i [12] i dotyczy modelowania ekonomicznego
oraz analizy współczesnych metod badawczych w naukach ekonomicznych.
Blok 2 obejmuje artykuły [1], [3], [4], [7], [9] i [13] i dotyczy problemów
mikroekonomii i makroekonomii behawioralnej oraz kultury jako determinanty
wzrostu i rozwoju gospodarczego na szczeblu mikro- i makroekonomicznym.
Blok 3 obejmuje artykuły [8], [10] i [11], które dotyczą finansów międzynarodowych i finansów przedsiębiorstw w aspekcie podejmowania decyzji, zgodnie
z zaleceniami mikroekonomii behawioralnej.
Blok 4 obejmuje artykuły [5] i [6], które dotyczą polityki regionalnej, prowadzonej zgodnie z zaleceniami makroekonomii behawioralnej.
Myślę, że oddawany do rąk Czytelników tom zainteresuje nie tylko ekonomistów i studentów uczelni ekonomicznych bądź kierunków ekonomicznych, ale
również prawników, politologów, dziennikarzy, socjologów i wszystkich, którzy chcą rozszerzyć swoje horyzonty myślowe o „coś”, co może się przydać we
współczesnym świecie.
prof. dr hab. Marian Noga
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Agnieszka Chołodecka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Gospodarka oparta na wiedzy
w nowym paradygmacie rozwoju

Streszczenie. Dynamiczne zjawiska w organizacji gospodarki światowej doprowadziły do zmiany
paradygmatu rozwojowego, polegającej na przejściu z gospodarki przemysłowej do gospodarki informacyjnej – gospodarki opartej na wiedzy – gospodarki kreatywnej. W miejsce gospodarki skali (economies
of scale) powstała gospodarka zorientowana na określone zadania (economies of scope). Nowa gospodarka opiera się na założeniach, że wiedza przekształca się w stymulator rozwoju gospodarki i staje się czynnikiem sprzężeniowym współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest ona ważnym elementem
infrastruktury gospodarczej i procesów rynkowych, a uczenie się jest procesem posiadania wiedzy, który
daje możliwość współuczestniczenia w ciągle globalizującym się świecie. W nowym paradygmacie rozwoju wiedza została zaliczona do czynników produkcji, który dokonał przewartościowania pozostałych.
Specyficzność wiedzy jako czynnika powoduje, że nie podlega ona wszystkim prawom ekonomii. Stąd
w gospodarce światowej następuje systematyczna ewolucja w kierunku gospodarki opartej na wiedzy,
gdyż jej przepływ nie napotyka na takie bariery, jak dobra fizyczne i tradycyjne usługi.
Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka kreatywna, nowy paradygmat rozwoju

Wstęp
Współczesne realia społeczno-gospodarcze cechuje wzrost popytu na wiedzę
w jej różnych postaciach. Umiejętność korzystania z niej w kontekście kształtowania rozwoju odbywa się w pewnych warunkach i w ramach określonych procedur. Bardzo często zgodność jej zastosowania wymaga specyficznych, a czasem
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specjalistycznych rozwiązań dostosowujących je do funkcjonującego systemu
prawnego, a przede wszystkim stanowi ona dobro komplementarne w rozwijaniu
interpretacji przepisów prawa. Wiedza nie powinna być dobrem rzadkim, lecz impulsem dla grupowego podejmowania działań służących poprawie życia społecznego i gospodarczego. Coraz częściej wysuwana jest teza, że wchodzimy w nową
erę gospodarki, zwanej gospodarką opartą na wiedzy – gospodarką kreatywną,
w ramach której nowym czynnikiem produkcji staje się zasób niematerialny (wiedza, kreatywność). Ta nowa era nabiera szczególnego znaczenia w ramach procesu globalizacji, bowiem to globalizacja umożliwia rozprzestrzenianie się wiedzy
wraz z procesem otwierania rynków. W konsekwencji następuje silniejszy przepływ nie tylko dóbr i usług, kapitału i osób, ale także idei i innowacji społecznych.
Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że rozwój gospodarki opartej na wiedzy
(GOW) jest silnie uzależniony od przestrzennej koncentracji infrastruktury edukacyjnej, badawczej i przemysłowej. W przeciwieństwie jednak do zasobów materialnych wiedza jest rozproszona, zmienna i stanowi bazę firmowej własności1.
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia gospodarki opartej na wiedzy/
gospodarki kreatywnej w kontekście kształtowania się nowego paradygmatu rozwoju. W artykule zastosowano głównie metodę opisową.

1. Kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy
Historia tworzenia gospodarki opartej na wiedzy (GOW) sięga II wojny światowej. Proces ten był efektem współzależności równocześnie występujących procesów:
rewolucji technologicznej bazującej na technologiach informatycznych, kształtowania się gospodarki globalnej oraz zmiany paradygmatu rozwojowego, związanego
z przechodzeniem z gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy.
Stanisław Korenik jako podstawy tych zmian uznaje wpływ postępu technicznego na kumultatywny dostęp do wiedzy i informacji, formowanie się gospodarki globalnej oraz zmianę paradygmatu rozwoju, polegającą na przechodzeniu od fordyzmu
do postfordyzmu.
Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based), zwana inaczej gospodarką napędzaną wiedzą (knowledge-driven economy) jako nowego paradygmatu gospodarowania, oparta jest
na wyróżnikach, do których zalicza się: akcelerację tworzenia wiedzy, wzrost znaczenia kapitału
niematerialnego, innowacyjność jako działalność priorytetowa i rewolucję w zasobach wiedzy2.
1
M. Leszczyński, Wiedza czynnikiem rozwoju regionu, w: Gospodarka lokalna i regionalna
– wybrane aspekty, red. R.P. Dziekański, A. Pawlik, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 133.
2
S. Korenik, Globalizacja i gospodarka oparta na wiedzy a nowa przestrzeń gospodarcza,
w: Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, red. S. Korenik, A. Mempel-Snieżyk, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 167-168.
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Gospodarka oparta na wiedzy nazywana jest często „nową gospodarką” (new
economy) i można ją traktować jako gospodarkę rynkową, w której wzrost gospodarczy oraz zmiany strukturalne są wynikiem postępu technologicznego przede
wszystkim w sferze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, a także
w innych dziedzinach gospodarowania.
Istnieje wiele definicji gospodarki opartej na wiedzy. W 2001 r. Bank Światowy i OECD określiły tego rodzaju gospodarkę jako taką,
gdzie wiedza jest tworzona, zdobywana, transmitowana i użyta efektywnie przez
przedsiębiorstwa, organizacje, jednostki i wspólnoty. Nie jest wąska, skupiona na przemysłach
zaawansowanych, ale raczej prezentuje ramy dla analizowania zakresu opcji politycznych
w edukacji, infrastrukturze i systemach innowacji, które mogą zapoczątkować gospodarkę
wiedzy3.

Oznacza to, że GOW stanowi typ gospodarki, której kształtowanie i rozwój
dokonuje się pod dominującym wpływem nauki.
W ujęciu Stanisława Korenika:
Mianem gospodarki opartej na wiedzy określa się także gospodarkę przełomu XX i XXI wieku.
Jest to nowy model gospodarki, w której za decydujący zasób wytwórczy uznaje się jak wspomniano wcześniej – wiedzę. GOW opiera się na pełniejszym wykorzystaniu zasobów wiedzy
i innowacyjności oraz rozwoju technologii, dotyczącej przede wszystkim szybkiego i taniego
dostępu do informacji4.

Według Andrzeja Pawlika w skali makroekonomicznej GOW:
cechuje się szybkim rozwojem tych dziedzin gospodarki, które związane są z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki, głównie gałęzi przemysłu zaliczanych do tzw. wysokiej
techniki oraz usług społeczeństwa informatycznego. Natomiast w skali mikroekonomicznej
gospodarka oparta na wiedzy to taka, w której źródłem przewagi konkurencyjnej większości
przedsiębiorstw są przedsięwzięcia wiedzochłonne5.

Zdaniem ekspertów Banku Światowego istnieją cztery istotne warunki, by
kraj mógł uczestniczyć w GOW6:
– środowisko instytucjonalne i gospodarcze umożliwiające swobodny przepływ wiedzy, inwestycje w technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT),
zachęcające do rozwijania przedsiębiorczości,
– ludność wykształcona i posiadająca umiejętności w zakresie tworzenia
i wykorzystania wiedzy,
K. Miszczak, Teoretyczne zagadnienia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i sektora ICT
w aspekcie przestrzennym, „Biblioteka Regionalisty” 2012, nr 12, red. N. Derlukiewicz, S. Korenik,
Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 104-105.
4
S. Korenik, Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa,
Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 25.
5
A. Pawlik, Potencjał innowacyjny w rozwoju regionalnym, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 75-76.
6
Ibidem, s. 76.
3
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– dynamiczna struktura informacyjna, od radia do Internetu, ułatwiająca
efektywne komunikowanie się, rozpowszechnianie i przetwarzanie informacji,
– sieć ośrodków badawczych, uniwersytetów, zespołów doradczych, przedsiębiorstw prywatnych oraz grup społecznych stworzona w celu wykorzystania
rosnących zasobów wiedzy globalnej, jej asymilacji i adaptacji do lokalnych potrzeb i tworzenia wiedzy.
Według tych samych ekspertów filarami gospodarki opartej na wiedzy są:
– innowacyjność,
– edukacja,
– otoczenie instytucjonalne i biznesowe,
– system informacyjno-komunikacyjny,
– zarządzanie wiedzą w organizacji,
– uwzględnienie uwarunkowań regionalnych.
We współczesnych realiach coraz częściej mówi się o gospodarowaniu wiedzą. W pojęciu tym można wyróżnić co najmniej cztery interpretacje jego treści7:
1. Gospodarka oparta na wiedzy stanowi tę sferę lub typ gospodarki, w którym rozwój dokonuje się pod dominującym wpływem nauki lub wiedzy naukowej
przeważającym nad innymi czynnikami.
2. Gospodarką opartą na wiedzy jest ta część gospodarki, którą wyznacza
wiedza technologiczna oraz oparte na niej innowacje, mogące być wykorzystane
w produkcji dóbr i usług. Szczególną rolę przypisuje się tutaj innowacjom informacyjno-telekomunikacyjnym (ICT).
3. Gospodarkę opartą na wiedzy tworzą nie tylko oddziaływania innowacyjne, lecz także procesy uczenia się i kształcenia podmiotów gospodarowania,
zarówno przygotowawcze, jak i odbywające się w toku działalności gospodarczej. Z punktu widzenia kształcenia gospodarka oparta na wiedzy ma stanowić
gospodarkę ludzi „uczących się” (na tych założeniach oparte jest pojęcie kapitału
ludzkiego).
4. Gospodarkę opartą na wiedzy cechują oprócz innowacyjności i kształcenia także uwarunkowania organizacyjno-instytucjonalne działalności gospodarczej, które skutecznie oddziałują na absorpcję wiedzy, innowacji i konkurencyjność gospodarki. Dotyczy to też sfery społecznej, w tym zwłaszcza
tworzenia kapitału społecznego oraz prowadzenia odpowiedniej polityki naukowej państwa.
Na podstawie powyższego w tabeli 1 został przedstawiony charakter przedmiotowy GOW, wyznaczający te jej swoiste właściwości, które na skutek dominującego oddziaływania wiedzy naukowej na gospodarkę wyróżniają sferę jego
działania i nadają jej pewną odrębność.
Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2006, s. 18-19.
7
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Tabela 1. Charakter przedmiotowy gospodarki opartej na wiedzy
Właściwości

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)

Zakres
działalności

Obejmuje tę część gospodarki, która kształtuje i rozwija się pod dominującym wpływem nauki. W węższym ujęciu do GOW zalicza się: 1) nowe
gałęzie gospodarki produkujące dobra i usługi wykorzystujące technologie
informacyjno-telekomunikacyjne (ICT); chodzi tu zarówno o urządzenia
techniczne (hardware), jak i programy (software), w tym urządzenia techniczno-cywilizacyjne (np. telefonia bezprzewodowa) i usługowe (np. handel elektroniczny); 2) tradycyjne gałęzie przemysłu produkujące nowe lub
znacznie ulepszone produkty, takie jak przemysł farmaceutyczny i chemiczny, lotniczy, samochodowy, maszynowy, górniczy i energetyczny. W odniesieniu do tradycyjnych gałęzi przemysłu tylko część ich produkcji kwalifikuje się do GOW i ustalenie tego operacyjnie w badaniach statystycznych,
a zwłaszcza regionalnych, wymaga wprowadzenia dodatkowych kryteriów,
np. kwalifikacji siły roboczej.

Specyfika
organizacji
funkcjonalnej

Przejawia się przede wszystkim w pewnych właściwościach charakteru i funkcjonowania przedsiębiorstw jako podstawowych składników GOW. W badaniach nad GOW do właściwości tych zalicza się: prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej o charakterze innowacyjnym i znaczący udział wszelkich
koncernów w wytwarzaniu wiedzy innowacyjnej i innowacji technologicznych
wykorzystywanych w produkcji oraz szkoleniu kadr. Znaczna część wiedzy
wytwarzanej przez przedsiębiorstwa ma postać milczącą, a szkolenie jest procesem ciągłym, nieodzownym do wprowadzenia innowacji. Obok umiejętności
wytwarzania wiedzy przedsiębiorstwa GOW muszą mieć zdolność do pozyskiwania wiedzy ze źródeł zewnętrznych i jej adaptowania do swoich celów.
Uważa się, że przedsiębiorstwa GOW cechuje wysoki poziom elastyczności
organizacji produkcji, a głównymi cechami tej organizacji są: zarządzanie strategiczne, zaopatrzenie typu just in time, powszechna kontrola jakości, zespołowe wykonywanie zadań i decentralizacja zarządzania. Szczególną rolę pełni
tzw. elastyczność dynamiczna.

Formy
organizacji
przestrzennej

Podstawowymi formami struktury przestrzennej występowania GOW są: przestrzenne układy rozmieszczenia przedsiębiorstw i ich organizacja przestrzenno-terytorialna. Przestrzenne układy GOW występują w postaci lokalizacji
poszczególnych przedsiębiorstw i ich skupisk. Przesuwa się ona od lokalizacji indywidualnych przedsiębiorstw do badania różnego typu skupisk przestrzennych działalności gospodarczych. Obok tradycyjnych koncepcji aglomeracji wprowadzone zostały nowe pojęcia, takie jak: grona (klastry), sieci, środowiska innowacyjne i inne. Układy te wchodzą w obręb problematyki GOW
przez ich aspekty innowacyjne oraz związki z rolą kapitału ludzkiego. Sieci
przedsiębiorstw są efektywnymi składnikami GOW. Makrostrukturę przestrzenną tworzą układy terytorialne, a zwłaszcza regionalne. Mimo rosnącej
roli globalności i powstawania ponadpaństwowych systemów gospodarki podstawowymi jednostkami strukturyzacji i rozwoju gospodarczego są państwa
i regiony jako ich podsystemy terytorialne.
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Badania nad
rolą GOW

Przyjmuje się, że udział GOW w przemianach gospodarki jest głównym czynnikiem rozwoju. Oddziaływanie to dotyczy nie tylko produktywności i korzyści, jakie przynosi działalność gospodarcza, która dokonuje się w obrębie
GOW, lecz także zwiększenia efektywności i rozwoju innych sektorów i gałęzi
gospodarki. GOW pełni rolę katalizatora przemian i wzrostu produktywności
całej gospodarki. Rozpatrując wpływ GOW na przemiany gospodarki krajów
i regionów, należy uwzględnić szereg uwarunkowań, w jakich dokonują się te
oddziaływania, a które obejmują różne czynniki o charakterze ekonomicznym,
organizacyjno-instytucjonalnym, politycznym i społecznym. Kraje najwyżej
rozwinięte cechuje wysoki poziom i udział GOW, co jest rezultatem rozbudowy sektora produkcyjnego i usługowego, właściwego dla GOW, w oparciu
o własne źródła postępu technologicznego, a zwłaszcza ICT, kapitał ludzki oraz
sprzyjające tym procesom warunki organizacyjno-instytucjonalne. Sektory te
dynamizują postęp w innych gałęziach gospodarki, rozszerzając zasięg nowoczesnej gospodarki i podnosząc wartość produkowanych dóbr i usług oraz ich
konkurencyjność na rynku światowym. Kraje słabo rozwinięte gospodarczo lub
rozwijające się cechuje niski poziom GOW i jej oddziaływania na gospodarkę.
Jest to skutek splotu szeregu czynników, wśród których do najważniejszych
zaliczyć należy: długoletnią stagnację w zakresie innowacyjności i unowocześniania gospodarki, niedocenianie roli nauki dla rozwoju nowoczesnej gospodarki, czego wyrazem są niskie nakłady na rozwój badań naukowych, słaba
baza wiedzy technologiczno-innowacyjnej i mały postęp jej wytwarzania zarówno w instytucjach i ośrodkach naukowych, jak i przedsiębiorstwach, brak
zdolności i warunków absorpcji takiej wiedzy z zagranicy oraz zbyt małe znaczenie kapitału zagranicznego jako nośnika innowacji.

Ź r ó d ł o : opracowanie własne na podstawie: Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne gospodarki
opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2006, s. 20-23.

Tworzenie i kumulowanie wiedzy jest współcześnie determinantem (gwarantem) długookresowego rozwoju. Proces nabywania wiedzy (uczenia się) oraz jej
wykorzystywania, czyli zarządzania własnym samorozwojem, staje się podstawową zdolnością decydującą o sukcesie lub porażce. Z ekonomicznego punktu
widzenia wiedza jest ważnym elementem infrastruktury gospodarczej i procesów
rynkowych, przy czym jest ona dobrem publicznym materializującym się w artefaktach i realizującym w wykształceniu poszczególnych osób. Wiedza dokonała
przewartościowania pozostałych czynników produkcji. Nie mówimy już „siła robocza”, tylko „kapitał ludzki”, nie „ziemia”, ale „renta geograficzna” (lokalizacyjna), nie „kapitał”, tylko jakość jego wykorzystania. Zmiany te dokonują się
w procesie ich dematerializacji8. Wiedzę możemy zatem rozumieć jako jeden
z czynników produkcji i swoisty zasób umiejętnego zarządzania, które nabrało
współcześnie strategicznie większego znaczenia niż kiedyś. Jest ona zasobem
pierwotnym, a to oznacza, że umożliwia powstawanie i pozyskiwanie wszelkich
8

S. Korenik, Współczesne koncepcje…, s. 33.
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innych zasobów. Ma inną, całkowicie wyjątkową funkcję – w miarę jej wykorzystywania nie tylko się nie zużywa, ale wręcz jej przybywa9.
Bardzo często wiedzę porównuje się do kapitału intelektualnego, niemniej występują tutaj pewne różnice, polegające na tym, że kapitał intelektualny traktowany
jest statycznie, a zarządzanie wiedzą dynamicznie jako sztuka tworzenia wartości.
Zarządzanie wiedzą jest więc zbiorem działań dotyczących kapitału intelektualnego.
Niemniej zarządzanie kapitałem intelektualnym/wiedzą jest pewnym nurtem myślenia
strategicznego. Zarządzanie strategiczne w tej perspektywie to działanie ukierunkowane na kreowanie i wykorzystywanie wiedzy oraz relacji między wiedzą a tworzeniem
wartości. Można więc stwierdzić, że w centrum zainteresowania organizacji wdrażających systemy zarządzania wiedzą są relacje między wiedzą a wartością. Wspomniane
relacje pomiędzy wiedzą a kapitałem intelektualnym przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Wybrane definicje zarządzania wiedzą/kapitału intelektualnego
Autor
T.A. Steward
L. Prusak

Definicja pojęcia
Kapitał intelektualny to coś, czego nie możesz dotknąć, ale co może uczynić
Cię bogatym.
Kapitał intelektualny to materia intelektualna, która została zmaterializowana,
uchwycona i wykorzystana do stworzenia wysokowartościowych aktywów.

G. Petrash

Kapitał intelektualny to wiedza mająca możliwość przekształcenia się w wartość. Wartość powstaje z szeregu interakcji zachodzących między wszystkimi
elementami kapitału intelektualnego. Proces kreowania wartości to sposób,
w jaki wiedza jest tworzona, integrowana, przetwarzana i wykorzystywana.

L. Edvinsson

Kapitał intelektualny to wiedza, która może być zamieniona na wartość.
Między elementami kapitału intelektualnego zachodzą interakcje, w wyniku
których rośnie wartość. Elementy kapitału intelektualnego mają wartość albo
mogą być źródłem wartości w przyszłości.

K. Sveiby

Zarządzanie wiedzą (kapitałem intelektualnym) to sztuka kreowania wartości
z niematerialnych aktywów, którymi dysponuje organizacja. Wartość przedsiębiorstwa określana jest na podstawie wiedzy i kompetencji pracowników.

W. Grudzewski,
I. Hejduk

Zarządzanie wiedzą jest procesem, za pomocą którego organizacja generuje
bogactwo, korzystając ze swoich intelektualnych lub opartych na wiedzy aktywów organizacyjnych.

D. Smith

Zarządzanie wiedzą to strategia i procesy umożliwiające tworzenie i obieg
wiedzy w organizacji, poprzez które kreuje się wartość służącą samej organizacji i jej klientom.

M. Strojny

Zarządzanie wiedzą to podejście do zwiększania lub kreowania wartości
przez bardziej aktywne wspieranie doświadczenia.
Celem zarządzania wiedzą jest znalezienie, zrozumienie, podział i wykorzystanie wiedzy w celu tworzenia wartości.

R.S. Kaplan,
D.P. Norton

Ź r ó d ł o: E. Stańczyk-Hugiet, Zarządzanie wiedzą, w: Metody zarządzania przedsiębiorstwem
w przestrzeni marketingowej, red. R. Krupski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 339.
9

A. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 25.
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W kontekście powyższego należy podkreślić, że aktualnie wchodzimy w nową
erę gospodarki, zwanej gospodarką kreatywną, którą w literaturze interpretuje się
najczęściej jako taką, w której nowym czynnikiem produkcji staje się niematerialny zasób – kreatywność. Występują jednak różnice między gospodarką opartą na
wiedzy a gospodarką kreatywną, które zostały przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Różnice między GOW a gospodarką kreatywną
Czynnik

Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka kreatywna

Narzędzia

Wiedza, informacje

Kreatywność, wyobraźnia

Charakter zasobu

Stały

Zmienny, procesowy

Zdolności

Wykorzystanie efektów wytwarzanych w drodze nowych kombinacji, używanie istniejących zasobów
wiedzy

Odkrywanie nowych zasad

Typ produktu

Innowacje (bez przeskoku technologicznego)

Innowacje z potrzebą przeskoku
technologicznego

Kodyfikacja

Wiedza skodyfikowana (gromadzona w publikacjach naukowych,
dokumentach, patentach)

Wiedza nieskodyfikowana, „cicha”
(gromadzona w ludzkich umysłach
lub procedurach organizacji)

Wiedza

Podlega transformacji polegającej
na opisie w medium, przechowywana i transferowana

Nie poddaje się transformacji, nie
jest możliwe użycie kodu, który
umożliwi jej zmianę w informację

Systemy,
procedury

Wymaga precyzyjnie przygotowanego systemu, infrastruktury,
procedur

Nie wymaga precyzyjnie przygotowanego systemu, procedur, brak
infrastruktury uniemożliwia swobodny przepływ kreatywności

Filary gospodarki

Wiedza, wolność

Wiedza, wyobraźnia, wolność

Ograniczenia

Monopol, hermetyczność, asymetryczność wiedzy

Bariery wewnętrzne w kapitale
ludzkim, zmiana przyzwyczajeń,
zmiany w systemie edukacji

Ź r ó d ł o: S. Korenik, Gospodarka kreatywna, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”
2010, nr 27 pt. Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, red. M. Dylewski, s. 74.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że zarówno gospodarka oparta na wiedzy,
jak i gospodarka kreatywna opierają się na założeniach, że wiedza przekształca
się w stymulatora rozwoju społeczno-gospodarczego. Wskazać należy także, że
między tymi dwoma pojęciami istnieją sprzężenia zwrotne, które dynamizują gospodarkę światową. Oznacza to, że wysoki poziom edukacji, zaawansowane technologie (głównie informatyczne i komunikacyjne) wytwarzają i kształtują nowy
typ społeczeństwa, bardzo często nazywanego społeczeństwem informatycznym.
Takie społeczeństwo właśnie wchodzi w nowym paradygmat rozwoju (nowy wymiar gospodarowania).
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2. Współczesny sektor wiedzy
Problematyka zarządzania wiedzą jako innowacyjnym czynnikiem wytwórczym pozwala stwierdzić, że czynnik ten staje się podstawą kształtowania współczesnej gospodarki, z której należy wyodrębnić sektor wiedzy. Jego oryginalną
postacią jest w zasadzie tzw. hipoteza trzech sektorów, w ramach której pierwszy (primary sector) odnosi się do wydobywania z ziemi surowców naturalnych,
a w jego skład wchodzi rolnictwo ze swym otoczeniem (agrobiznes). Sektor drugi
(secondary sector) z kolei dostarcza produkty fizyczne, gotowe do wykorzystania przez konsumenta lub inwestora rozbudowującego swój aparat produkcyjny.
Tworzą go przemysł, a razem z nim energetyka oraz budownictwo. Natomiast
sektor trzeci (tertiary sector) stanowi sfera usług.
Trzyelementowy podział gospodarki jest poszerzony przez wydzielenie z sektora usług sektora czwartego (quaternary sector). Stanowi on obszar usług polegających na dostarczaniu zaawansowanej informacji. W jego skład wchodzą
informatyka, telekomunikacja, tzw. usługi profesjonalne oraz sfera badań i rozwoju (B+R), a niekiedy instytucje finansowe i reklama. Wydzielony z sektora
usług sektor czwarty, razem z usługami finansowymi i reklamą, świadczy usługi
na rzecz przedsiębiorstw, natomiast pozostała część sektora trzeciego, tzn. edukacja, służba zdrowia i kultura, świadczy usługi na rzecz osób fizycznych. Oznacza
to, że określenie sektor wiedzy należy utożsamiać z pojęciem czwartego sektora
gospodarki. Nie jest to jednolity komponent, jego wyróżnikiem jest wysoki poziom merytoryczny usług dla podmiotów ekonomicznych. Należy podkreślić, że
branże informatyczna i telekomunikacyjna, opatrywane skrótem ICT (information and communication technology), różnią się istotnie od sfery prac badawczo-rozwojowych. Zaliczamy je do sektora wiedzy z uwagi na ich duże znaczenie dla
zmian technicznych zachodzących w całej gospodarce. Decyduje o tym także to,
że w ich rozwoju centralne miejsce zajmuje zaawansowana informacja.
Ważnym elementem sektora wiedzy są klastry, oparte na nierozdzielnym
połączeniu działalności bezpośrednio produkcyjnej z obszarem prac badawczo-rozwojowych. Fakt bliskości organizacyjnej i przestrzennej przedsiębiorstw
i instytucji wpływa pozytywnie na produktywność i konkurencyjność procesu
wytworzenia. Klaster powstaje jako skutek jednoczesnego wystąpienia trzech
zjawisk: skoncentrowania w jednym miejscu odpowiednio dużych zasobów wytwórczych i umiejętności, uzyskania przez współpracujące ze sobą organizacje
wysokiej pozycji krajowej i międzynarodowej w sferze wytwarzania określonych
produktów oraz odnotowania trwałych przewag komparatywnych przez wytwórców określonych towarów.
W gospodarce funkcjonują cztery typy klastrów. Klastry geograficzne stanowią grupy firm zlokalizowanych blisko siebie, które niezależnie od profilu rozwijają pewne formy współpracy lub wymiany geograficznej. Klastry sektorowe
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stanowią połączenie przedsiębiorstw zbliżonych do siebie z punktu widzenia rodzaju wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Klastry horyzontalne
korzystają ze wspólnych źródeł zasobów potrzebnych w ich działalności (np. laboratoryjnych, badawczych). Klastry wertykalne wykorzystują te same kanały
dystrybucji lub zaopatrzenia.
Z punktu widzenia form wykorzystania wiedzy wyróżnia się dwie grupy klastrów. W pierwszej znajdują się tzw. technoklastry, jednostki operujące w sferze
wysokiej technologii i wymagające stałego i silnego dopływu nowych rozwiązań w zakresie know-how, dla których wspólnym punktem odniesienia są te same
uczelnie kształcące specjalistów. Druga grupa korzysta z wysokiej klasy umiejętności swoich pracowników, wykorzystywana wiedza nie jest tu jednak przedmiotem bardzo szybkich zmian.
Obok tych dwóch grup można jeszcze wskazać klastry wyposażenia w czynniki wytwórcze. Przewaga komparatywna należących do nich przedsiębiorstw wynika z przyczyn przyrodniczych, które oddziałują tak samo lub w podobny sposób
na funkcjonowanie wszystkich podmiotów ekonomicznych.
Alternatywą dla klastrów jest model centrali i węzłów (hubs and nodes). Całość prac związanych z powstawaniem i dostawą produktu nie jest tu skupiona
w jednym miejscu. Rozproszeniu działalności sprzyja szybki transport towarów
i dogodne urządzenia telekomunikacyjne. Proces badawczo-rozwojowy można
w tym modelu oddzielić przestrzennie od prac projektowych i samej produkcji.
Obok klastrów występują mniejsze skupiska podmiotów sektora B+R, nazywane technopolis. Są nimi parki technologiczne, zespoły instytucji prowadzących
prace rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw, podobne do nich parki przemysłowo-technologiczne tworzone z zamiarem ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza przez firmy małe i średnie, oraz parki naukowe ułatwiające
kontakty między sferą badawczo-rozwojową a przemysłem.
Według Leszka J. Jasińskiego: „Te liczne dzisiaj zgrupowania firm i instytucji
je wspierających stały się istotną częścią współczesnego sektora wiedzy i przedmiotem ich analiz”10.

3. Nowy paradygmat rozwoju
a przestrzeń społeczno-ekonomiczna
Zmiany organizacji gospodarki światowej, dotyczące nowego paradygmatu rozwoju, polegają na przejściu z fazy industrializacji (fordyzm) do postindustrializacji (postfordyzm)11. Można powiedzieć, że następują one od przełomu
L.J. Jasiński, Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wyd. Key Text, Warszawa 2009, s. 55.
Przejście z gospodarki przemysłowej do gospodarki informacyjnej, gospodarki opartej na
wiedzy, gospodarki kreatywnej.
10
11
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XX i XXI w., i należy podkreślić, iż mają wielowymiarowy i złożony charakter.
Występują równocześnie w przekroju społecznym, politycznym, kulturowym
i ekonomicznym. Bardzo często nazywane są systemem elastycznej specjalizacji, który ukształtował się w wyniku zastosowania najnowszych osiągnięć nauki
w różnych dziedzinach życia. Tak więc ekonomia skali została wyparta przez ekonomię kwalifikacji i kompetencji.
Jak twierdzi Stanisław Korenik:
Proces formowania się współcześnie horyzontalnych systemów elastycznej specjalizacji
(zwanych powszechnie sieciami gospodarczymi) jest odbiciem przestrzennego kształtowania się
gospodarki opartej na wiedzy, a przejawia się w zastosowaniu pionowych relacji, powiązaniami
i oddziaływaniami poziomymi. Przejawem tych procesów jest nowa organizacja przestrzeni
geograficznej, w której pewne dotychczasowe formy jej użytkowania zanikały, inne traciły na
znaczeniu, jeszcze inne ewoluowały i podlegały gwałtownym przekształceniom, tworząc nowe
jakościowo, a przy tym różne od dotychczasowych rozwiązania12.

Powyższe zjawiska bardzo często nazywane są „trzecią falą Tofflera”, w nawiązaniu do koncepcji Alvina Tofflera, który w latach 70. XX w. przepowiadał
nadejście kolejnej intensywnej fazy rozwoju cywilizacji po rewolucji rolniczej
i cywilizacji przemysłowej. Warto podkreślić, że najbardziej efektywną sieć tworzy kapitał kreatywny. Sieci umożliwiają też równoczesne wykonywanie wielu
zadań w czasie rzeczywistym. Można powiedzieć, że pokolenie sieciowe dużo
bardziej niż poprzednie pokolenia ceni sobie innowacyjność, swobodę działania,
możliwość personalizacji i adaptowania przedmiotów i usług oraz współpracę
z innymi. Produkcja obywatelska jako nowy rodzaj pojawia się przede wszystkim
w sieci i staje się przejawem nowego wymiaru sektora społecznego. Wynika to
z faktu radykalnego zredukowania kosztów dystrybucji informacji i wiedzy.
Nowy paradygmat rozwoju spowodował, że podstawowym elementem analiz
rozwoju gospodarczego stała się przestrzeń społeczno-ekonomiczna (gospodarcza). Przestrzeń ta daje możliwość oddziaływania na nią człowieka w procesie
gospodarowania. Niemniej sama przestrzeń ekonomiczna to z kolei zamknięty,
często ograniczony sztucznie obszar, który nacechowany jest elementami charakterystycznymi chociażby dla przestrzeni geograficznej. Jest to zatem część przestrzeni geograficznej, na której człowiek żyje i prowadzi stale lub okresowo swą
działalność produkcyjną, usługową, konsumpcyjną i społeczną13.
We współczesnych realiach kształtowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej jest kombinacją wielu zmiennych, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa
się kapitał ludzki, społeczny i kreatywny, gdzie ten ostatni, jako pochodna kapitału ludzkiego, zaczyna odgrywać specyficzną rolę, w dużej mierze nacechowaną
12
S. Korenik, Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa,
Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 23-24.
13
K. Szołek, Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej,
Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 13.
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postawami innowacyjnymi. Tak więc można stwierdzić, że tylko te przestrzenie,
które potrafią zapewnić wysoką jakość życia, odniosą sukcesy. Przejawem tego
jest wyraźna dominacja dużych nowoczesnych miast w przestrzeni globalnej, będąca efektem tendencji do skupiania się działalności gospodarczej w miejscach
dobrze rozwiniętych w sensie zarówno gospodarczym, jak i naukowym.
Współczesna przestrzeń ekonomiczna nie jest ograniczona zasadą fizycznej
bliskości, jej podstawową zaletą nie jest też brak ograniczeń geograficznych, lecz
nieograniczona zdolność tworzenia relacji. Maleje w niej znaczenie określonego
miejsca, wzrasta zaś znaczenie złożoności. W takiej przestrzeni stabilność jest
cechą rzadką.

4. Globalizacja jako główna przyczyna
powstawania nowej gospodarki
Globalizacja traktowana jest jako jedna z głównych przyczyn powstawania
nowej gospodarki, w której zaczynają dominować usługi oraz znaczące inwestycje w niematerialne czynniki produkcji.
Najprościej ujmując,
globalizacja gospodarki jest wynikiem połączenia rozwoju wymiany międzynarodowej (w tym
wymiany kapitału) oraz rozwoju podejmowania decyzji produkcyjnych, komercjalizacji,
zarządzania kapitałem, uwzględniającymi integralność rynku światowego. Może być również
rozumiana jako proces zmierzający do osiągnięcia powyższych cech14.

Jest często nazywana także procesem niszczenia państwowych barier granicznych dla rynku. Rynek i mechanizm alokacyjny działa wtedy ponad granicami,
zmieniając zasadniczo kryteria efektywności. Alokacja czynników produkcji,
a przede wszystkim wiedzy i kapitału, ponad granicami zmienia optimum kombinacji tych czynników oraz rozmieszczenia samej produkcji i sprzedaży. Otwierają
się tym samym różne nowe ścieżki do zastosowania możliwości wytwórczych,
będące efektem wykorzystania czynników produkcji, w szczególności zaś tych,
które uznawane są za nowoczesne, w postaci wiedzy, kapitału finansowego i intelektualnego, nowych technologii i wszelkich innowacji o różnym charakterze,
w tym także kulturowych. Jednocześnie następuje proces zanikania standardowych czynników w postaci chociażby miejsc pracy.
Można śmiało powiedzieć, że postępująca globalizacja wywołała zmiany
w funkcjonowaniu jednostek przestrzennych. Jest dzisiaj terminem powszechnie stosowanym i zajmuje centralne miejsce we wszystkich dyskusjach na temat
zmian społecznych i gospodarczych. Jak pisze Aleksandra Jewtuchowicz:
J. Bremond, J.F. Couet, MM. Salort, Kompendium wiedzy ekonomii, WN PWN, Warszawa
2006, s. 227.
14
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Wynika to ze złożoności tego zjawiska i jego wielowymiarowości. Można ją analizować
z różnych punktów widzenia, co nieuchronnie prowadzi do upraszczania sensu pojęcia i w konsekwencji do mnożenia definicji o różnym stopniu uogólnienia15.

Globalizacja jako pojęcie używane w gospodarce światowej w zasadzie pojawiła się w latach 80. XX w., a „akcenty w dotychczasowej dyskusji nad tym
procesem kładą nacisk głównie na ekonomię, politykę i kulturę, a także na spadek
znaczenia granic terytorialnych i narodowych w tych dziedzinach”16. Można powiedzieć, że globalizacja jest efektem restrukturyzacji firm i rynków finansowych
w odpowiedzi na kryzys lat 70. Rozprzestrzeniła się dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Było to możliwe, a nawet pobudzane przez świadomą politykę państw. Gospodarki globalnej nie stworzyły rynki,
lecz interakcje (współzależności) między rynkami i rządami oraz instytucjami
finansowymi działającymi na rzecz rynków. Skutkiem m.in. tych interakcji, które
uwidoczniły się w XX w., w porównaniu do XIX w., są znaczące dysproporcje
gospodarcze między krajami najbiedniejszymi i najbogatszymi.
Trzeba jednak pamiętać, że sama rewolucja technologiczna nie jest czynnikiem wystarczającym, aby globalizacja szła do przodu, bowiem we współczesnych realiach indukują się bariery: polityczne i społeczne, kulturowe i mentalne,
handlowe i celne.

Zakończenie
Współczesne zmiany w procesie gospodarowania powodują konieczność poznawania możliwości zastosowania elementów gospodarki opartej na wiedzy/
gospodarki kreatywnej w różnych przekrojach. Trzeba zdawać sobie sprawę, że
znaczenie nowych zasad gospodarowania będzie wzrastać. W erze gospodarki
opartej na wiedzy kluczowa dla kształtowania rozwoju będzie bliskość źródeł
wiedzy. Dodatkowo należy stwierdzić, że podstawowym kryterium współczesnego rozwoju staje się podatność adaptacyjna struktur przestrzennych na zachodzące zmiany, które polegają na tym, że globalizacja dokonuje się z różnym natężeniem w różnych punktach przestrzeni. Obszary mające odpowiednie zasoby
wiedzy oraz kapitału będą gospodarowały takimi czynnikami i zapewnią sobie
miejsca, gdzie tworzone będą innowacje. To z kolei pozwoli im konkurować
zarówno w gospodarce światowej, krajowej, jak i regionalnej. Z kolei deficyty
możliwości gospodarowania wiedzą spowodują domykanie się i utratę kontaktu
z obszarami wiodącymi.
15
A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2005,
s. 9-10.
16
R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej,
WN PWN, Warszawa 2012, s. 19.
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Warte podkreślenia jest także to, że gospodarce opartej na wiedzy/kreatywnej
nie sprzyja współczesny kryzys gospodarczy, który w sposób szczególny odzwierciedla się w sferze finansowej. Niestabilność finansowa przekłada się w takiej sytuacji na niestabilność całej gospodarki, a to z kolei pogłębia dalsze dysproporcje
pomiędzy krajowymi, regionalnymi i mikroregionalnymi systemami gospodarczymi, i to praktycznie we wszystkich obszarach życia. Ponieważ globalizacja nie
ma określonego z góry celu, a jej dynamika może być różna w zależności od polityki państw i sytuacji międzynarodowej, to taka sytuacja wpływa bezpośrednio
na gospodarkę kreatywną poszczególnych ekonomicznych przestrzeni oraz na ich
wewnętrzne struktury gospodarcze.
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Knowledge-based economy
in a new paradigm of development
Summary. Dynamic phenomena in the organisation of the world economy has led to a change
of paradigm of development, moving from an industrial economy to the information economy –
the economy based on knowledge – creative economy. Economies of scale shifted into economy
oriented to specific tasks (economies of scope). The new economy is based on the assumption that
knowledge is transformed into a stimulator of economic development and becomes a factor of the
contemporary socio-economic development. It is an important component of economic infrastructure and market processes, and learning is the process of knowing which gives the opportunity to
co-participation in a constantly globalising world. In the new paradigm of development knowledge
has been included in the factors of production, which has reevaluated the other factors of production. The specificity of knowledge as a means of stimulation sets it is not subject to all the laws of
economics. Hence, the global economy takes a systematic evolution towards knowledge economy,
as its flow does not encounter barriers such as physical goods or traditional services.
Key words: new knowledge economy, creative economy, a new development paradigm
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Modele i metody badania satysfakcji klienta

Streszczenie. Relację z klientem w ujęciu marketingowym można określić jako długotrwały i rozwijający się proces będący następstwem wcześniejszej, pojedynczej transakcji, sprzyjający
wzajemnie korzystnym wielokrotnym aktom kupna-sprzedaży. Koniecznym elementem umożliwiającym utrzymanie stałej relacji klienta z producentem jest satysfakcja powstała w wyniku zaspokojenia oczekiwań i potrzeb klienta. Celem artykułu jest przedstawienie procesu tworzenia oraz
opis przeprowadzania analizy badania satysfakcji klienta za pomocą dostępnych modeli. W treści
artykułu przedstawiono definicję satysfakcji klienta i jej wpływ na jego lojalność wobec producenta.
Omówione zostały również poszczególne metody badań satysfakcji klienta. Opisano model ogólny
i klasyczny badania satysfakcji klienta oraz metodę servqual.
Słowa kluczowe: metody badań satysfakcji konsumenta, metoda servqual, modele satysfakcji
konsumenta

Wstęp
Warunki funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości gospodarczej,
w szczególności silna konkurencja, powodują, że przedsiębiorstwa coraz częściej
stają przed barierą po stronie popytowej na rynku. Pozyskiwanie nowych nabywców jest kosztowne i skomplikowane, a w wypadku rynków dojrzałych znacząco
ograniczone. W powyższym aspekcie zadowalanie klientów i budowanie ich lojalności względem marki produktu i firmy staje się zadaniem niezwykle istotnym
dla organizacji funkcjonujących w warunkach rynkowych XXI w.
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Celem artykułu jest przedstawienie procesu tworzenia oraz ukazanie przeprowadzania analizy badania satysfakcji klienta za pomocą dostępnych modeli.
Tekst składa się trzech części. W pierwszej omówiono istotę i definicje satysfakcji
klienta oraz czynniki ją kształtujące. Następnie scharakteryzowano modele satysfakcji klienta oraz zaakcentowano jej rolę i znaczenie. W części trzeciej powiązano satysfakcję klienta z jego lojalnością wobec marki i produktu. Przedstawiono
ogólny model badania satysfakcji klienta, model klasyczny oraz metodę servqual.

1. Pojęcie satysfakcji klienta
1.1. Istota i definicja satysfakcji klienta
Satysfakcja klienta w potocznym rozumieniu interpretowana jest jako ogólne zadowolenie towarzyszące konsumpcji produktów lub usług. Głębsza analiza
wskazuje jednak, że odczuwanie satysfakcji przez klienta jest procesem złożonym
i trudnym do zdefiniowania.
Słowo „satysfakcja” wywodzi się z łacińskiego słowa satisfactio, które oznacza zadośćuczynienie1. Satysfakcja etymologicznie powiązana jest również ze
słowami satis (łac. wystarczająco) oraz facere (łac. robić, wytwarzać, zyskiwać).
Można wskazać ponadto na związki słowa satysfakcja ze słowem satiafion (łac.
pod dostatkiem, ale nie w nadmiarze). Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że produkty lub usługi będące źródłem satysfakcji dostarczają pożądanych
wartości w stopniu co najmniej wystarczającym2.
Początek słowa satisfactio – satis można rozumieć jako umiar w spełnianiu
wszystkich oczekiwań klientów, z jednoczesnym przewyższaniem ich oczekiwań
w tych aspektach, które przez nabywców wskazywane są jako najważniejsze. Pojęcie satysfakcji jest różnie definiowane w literaturze przedmiotu. Zdecydowano się
na przytoczenie jedynie wybranych definicji, najlepiej charakteryzujących zagadnienie. Zdaniem Krystyny Mazurek-Łopacińskiej satysfakcja to reakcja emocjonalna na procesy porównawcze uruchomione przez klienta, polegające na zestawianiu
swoich doświadczeń i doznań po konsumpcji produktu lub usługi z oczekiwaniami, indywidualnymi normami lub określonym wzorcem oceny3. Tadeusz Sztucki pisze o satysfakcji jako o jedynej i prawdziwej wartości, jaką musi zapewnić
każdy produkt, usługa, obsługa, dystrybucja, sprzedaż czy promocja4. Definiuje
ją jako subiektywne odczucie zadowolenia, odniesionych korzyści i spełnionych
Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1981, s. 668.
A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, CeDeWu, Warszawa
2008, s. 13.
3
K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE,
Warszawa 2003, s. 305.
4
T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedżera, AW Placet, Warszawa 1996, s. 40.
1
2
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oczekiwań z nabycia, konsumpcji i użytkowania produktu bądź usługi, wynikające z zaspokojenia potrzeby lub rozwiązania problemu5. Satysfakcja w rozumieniu
Ewy Konarzewskiej-Gubały to stan odczuwany przez jednostkę związany z porównywaniem postrzeganych cech produktu z oczekiwaniami wobec niego6. Inni
znawcy zagadnienia, definiując satysfakcję, piszą, że jest ona wartościującą oceną
nabytego drogą selekcji produktu czy usługi lub że satysfakcja to reakcja oceniająca klienta na wynik doświadczenia konsumpcyjnego, albo też, że satysfakcja to
stan emocjonalny pojawiający się u nabywcy w wyniku zakupu, będący rezultatem
konfrontacji jego oczekiwań co do produktu z jego doświadczeniem z produktem7.
Próbę podsumowania i całościowego ujęcia pojęcia zadowolenia klienta zaproponowano, wyróżniając trzy podstawowe koncepcje satysfakcji8:
1. Biorąc pod uwagę naturę stanu psychologicznego nabywcy, można akcentować w pojęciu satysfakcji elementy poznawcze lub reakcje emocjonalne. Synteza powyższych punktów widzenia pozwala określić satysfakcję jako doświadczenie klienta wynikające z procesów poznawczych zintegrowanych z elementami
emocjonalnymi.
2. Rozpatrując charakter doświadczeń klienta, można wskazać na dwa podejścia:
a) podejście holistyczne, zgodnie z którym satysfakcja jest zespołem doświadczeń wynikających z konsumpcji,
b) podejście analityczne, według którego satysfakcja jest rozpatrywana w odniesieniu do poszczególnych etapów procesu zakupu, konsumpcji czy użytkowania produktu.
3. Relatywny charakter satysfakcji polega na procesie porównania subiektywnych odczuć i doświadczeń nabywcy z przyjętą podstawą odniesienia.
Zastosowanie podejścia analitycznego w badaniu satysfakcji wymaga rozróżnienia trzech rodzajów satysfakcji, którymi są9:
– satysfakcja częściowa lub globalna,
– satysfakcja bieżąca lub skumulowana,
– satysfakcja niezależna lub porównawcza.
Satysfakcja częściowa odnosi się do danego (jednego) elementu lub wymiaru
produktu czy usługi, np. trwałości lub bezpieczeństwa. Satysfakcja globalna z kolei jest sumą satysfakcji częściowych i odnosi się do całości produktu (usługi).
Kryteriami rozróżnienia obu rodzajów zadowolenia są zakres, czas badania i odniesienie do konkurencji.
Ibidem, s. 40.
E. Konarzewska-Gubała, Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków,
AE, Wrocław 2003, s. 154.
7
B. Marciniak, Badanie satysfakcji klientów – problemy i metody badawcze, „Marketing i Rynek” 2000, nr 11, s. 19.
8
A. Czerw, op. cit., s. 14.
9
Ibidem, s. 14-15.
5
6
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Satysfakcja bieżąca odnosi się do doświadczeń korzystania z usługi lub użytkowania produktu w danym czasie i przestrzeni, np. zadowolenia z ostatniego zakupu produktu w firmie X. Satysfakcja skumulowana natomiast stanowi wynik
nawarstwiających się doświadczeń klienta w danym czasie i miejscu, a także w odniesieniu do określonego produktu, usługi lub przedsiębiorstwa, np. zadowolenia
z produktów firmy X w ciągu ostatniego roku. Jeśli w badaniach ocenie poddaje
się zadowolenie nabywców z ofert danej organizacji, to jest to satysfakcja niezależna (wyizolowana), w odróżnieniu od satysfakcji porównawczej (względnej), gdzie
klient porównuje ofertę przedsiębiorstwa z ofertą firm konkurencyjnych10.

1.2. Czynniki kształtujące satysfakcję klienta
Poziom zadowolenia klienta z produktu (usługi) zależy od rzeczywistych cech
produktu (usługi), indywidualnych cech nabywcy i jego wymagań dotyczących
produktu (usługi), polityki komunikacyjnej prowadzonej przez firmę i dotychczasowych doświadczeń klienta. Powyższe czynniki wpływają na postrzeganie produktu (usługi) przez nabywcę, kształtują jego oczekiwania, a w rezultacie określają poziom satysfakcji11. Rysunek 1 przedstawia schematyczne ujęcie czynników
kształtujących satysfakcję klienta.

Rzeczywiste
cechy produktu

Postrzeganie
produktu
przez klienta

Indywidualne
cechy klienta
i jego wymagania
dot. produktu

Komunikacja
i wizerunek firmy

Dotychczasowe
doświadczenia
klienta

Zaufanie
klienta
Oczekiwania
klienta
Satysfakcja
klienta

Rysunek 1. Czynniki kształtujące satysfakcję klienta
Ź r ó d ł o: K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 308.
10
11

Ibidem, s. 15.
K. Mazurek-Łopacińska, op. cit., s. 308.
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Istotne wydaje się podkreślenie subiektywnego charakteru postrzegania produktu (usługi) przez klienta, które w znacznym stopniu zależy od jego indywidualnych cech i wymagań dotyczących produktu (usługi). Im większe są wymagania
w stosunku do rzeczywistych cech produktu (usługi), tym mniejsza szansa na usatysfakcjonowanie klienta. Należy również zaznaczyć ważną rolę zaufania nabywcy do firmy i marki w procesie postrzegania i oceny, jakości produktu (usługi),
a dalej – w procesie satysfakcjonowania klienta. Wyższy poziom zaufania wpływa na lepsze oceny produktu (usługi) i większe zadowolenie użytkującego12.
Na rysunku 2 przedstawiono model powstawania satysfakcji klienta.

Wcześniejsze doświadczenia
z innymi produktami

Oczekiwania,
jakie produkt powinnien spełniać

Postrzeganie oraz ocena
aktualnych osiągów produktu

Ocena zgodności oczekiwań
ze spostrzeżeniami
Osiągi gorsze
od oczekiwań

Osiągi zgodne
z oczekiwaniami

Niezadowolenie

Potwierdzenie
oczekiwań –
satysfakcja

Osiągi
przewyższające
oczekiwania

Zachwyt

Rysunek 2. Model powstawania satysfakcji klienta
Ź r ó d ł o: W. Prussak, Ocena satysfakcji klientów głównym elementem zarządzania przez jakość, „Organizacja i Zarządzanie” 1999, nr 5, s. 205.

Klient formułuje swoje oczekiwania wobec produktu (usługi) przed przystąpieniem do jego użytkowania, tworząc własny jego wzorzec. Z oceną osiągów
produktu w trakcie eksploatacji związane są spostrzeżenia nabywcy.
Podczas użytkowania produktu porównuje on spostrzeżenia z oczekiwaniami
i na tej podstawie osiąga jeden z trzech poziomów zadowolenia.
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Oczekiwania nabywców można odnieść do trzech poziomów hierarchicznych
odpowiadających12:
1) osiągom bazowym produktu (usługi), których brak jest niedopuszczalny,
gdyż oznacza niezadowolenie klienta,
2) osiągom opcjonalnym i uzgodnionym przez klienta z dostawcą,
3) osiągom ukrytym, których klient się nie spodziewał.
Zakłada się również istnienie czwartego poziomu oczekiwań, ujawniającego
się jedynie wtedy, gdy klient powraca do dostawcy z reklamacją. Jej pozytywne
rozpatrzenie często zmienia niezadowolenie klienta w satysfakcję. Podobne zależności pomiędzy cechami produktu (usługi) a zadowoleniem nabywców prezentuje tzw. teoria dwóch czynników, zgodnie z którą pewne atrybuty produktu
uczestniczą jedynie w przeciwdziałaniu niezadowoleniu klienta, a inne kształtują
satysfakcję13. Na brak satysfakcji wpływa głównie niski poziom podstawowych
cech produktu (osiągów bazowych), które tworzą swoistą normę dla klienta, lecz
jej pełnienie nie wyzwala jednak zadowolenia. Pojawia się ono dopiero po spełnieniu wymagań wyższego poziomu (osiągi opcjonalne i ukryte).

2. Modele oraz rola i znaczenie satysfakcji klienta
2.1. Modele satysfakcji klienta
Mechanizm powstawania satysfakcji klienta opisywany jest za pomocą trzech
podstawowych modeli: modelu oczekiwanej niezgodności, teorii sprawiedliwości
wymiany oraz modelu emocjonalnego. Dwa pierwsze modele podkreślają rolę
procesów poznawczych w powstawaniu zadowolenia klienta z produktu, trzeci
model przedstawia rolę procesów emocjonalnych.
Model oczekiwanej niezgodności stanowi próbę odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób nabywcy przetwarzają doświadczenia z produktem w satysfakcję,
odwołując się w tym procesie do własnych oczekiwań14.
Zgodnie z tym modelem klienci, opierając się na doświadczeniach z użyciem
różnych marek produktu, wytwarzają oczekiwania co do marki, którą powinni
preferować. Oczekiwania konsumenckie wyznaczane są przez: naturę produktu, czynniki promocyjne, jakość, cenę, wcześniejsze doświadczenia, charakterystykę nabywcy itp. Oczekiwania wyznaczają dalej standardy zawierające cechy
marki preferowanej, służące jako wzory do porównań marki produktu z innymi
markami. W wyniku tych porównań klienci doświadczają emocji pozytywnych,
12
W. Prussak, Ocena satysfakcji klientów głównym elementem zarządzania przez jakość, „Organizacja i Zarządzanie” 1999, nr 5, s. 38.
13
A. Czerw, op. cit., s. 17.
14
A. Jachnis, J. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 1998, s. 171.
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negatywnych lub ich braku. W prezentowanym modelu satysfakcja klienta stanowi emocjonalną reakcję na niezgodność pomiędzy oczekiwaniami nabywcy
a rezultatami użycia produktu. Model zakłada, że w sytuacji, gdy rezultat użycia
produktu lub jego jakość nie odbiegają od oczekiwań, klient spostrzega oczekiwaną zgodność pomiędzy oczekiwaniami a uzyskanymi rezultatami. Powyższa
zgodność nie musi mieć jednak odzwierciedlenia w silnym poczuciu satysfakcji.
W wypadku potwierdzenia własnych oczekiwań klient zazwyczaj nie doświadcza
pozytywnych emocji (najczęściej nie odczuwa zadowolenia).
Jeżeli rezultaty użycia lub jakość marki przewyższają oczekiwania nabywcy,
wówczas doświadcza on oczekiwanej pozytywnej niezgodności. Stan taki wpływa na poczucie silnego zadowolenia i występuje jedynie wtedy, gdy uzyskane
rezultaty znacznie odbiegają od standardów. W wypadku, gdy rezultaty użycia
produktu są niższe od oczekiwań, klient doznaje braku satysfakcji. Jest to stan
negatywnej niezgodności15 (rysunek 3).
Rezultaty nie różnią się
od oczekiwań

Oczekiwana
zgodność

Rezultaty przewyższają
oczekiwania

Emocjonalna
satysfakcja

Rezultaty są poniżej
oczekiwań

Emocjonalny
brak satysfakcji

Rysunek 3. Powstawanie satysfakcji w modelu oczekiwanej niezgodności
Ź r ó d ł o: A. Jachnis, J. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 1998, s. 171.

Z założeń modelu wynika więc, że warunkiem koniecznym satysfakcji klienta
jest oczekiwana pozytywna niezgodność pomiędzy standardami a oczekiwaniami
nabywcy wobec produktu.
Zauważa się, że w zależności od siły i rodzaju oczekiwań oraz charakteru procesu ich potwierdzania poziom satysfakcji klienta może być różny. Bardzo duże
pozytywne oczekiwania w stosunku do produktu mogą powodować u klienta16:
1) bardzo silne poczucie satysfakcji (jeżeli rezultat przewyższa oczekiwania),
2) silne poczucie satysfakcji (jeżeli rezultat potwierdza oczekiwania),
3) poczucie satysfakcji (jeżeli oczekiwania nieznacznie przewyższają rezultat),
4) brak satysfakcji (jeżeli oczekiwania znacznie przewyższają rezultat).
15
16

A. Czerw, op. cit., s. 18.
Ibidem, s. 19.
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Natomiast negatywne oczekiwania o znacznej sile przyczyniają się do powstania:
1) bardzo dużego niezadowolenia (jeżeli oczekiwania przewyższają rezultat),
2) średniego niezadowolenia (jeżeli rezultat potwierdza oczekiwania),
3) małego niezadowolenia (jeżeli rezultat przewyższa oczekiwania),
4) poczucia satysfakcji (jeżeli rezultat znacznie przewyższa oczekiwania).
Z kolei niewielkie oczekiwania pozytywne mogą być źródłem17:
1) bardzo dużej satysfakcji (jeżeli rezultat znacznie przewyższa oczekiwania),
2) małej satysfakcji (jeżeli rezultat potwierdza oczekiwania),
3) dużego niezadowolenia (jeżeli oczekiwania znacznie przewyższają rezultat).
Niewielkie oczekiwania negatywne przyczyniają się do powstania18:
1) dużego zadowolenia (jeżeli rezultat znacznie przewyższa oczekiwania),
2) nieznacznego niezadowolenia (jeżeli rezultat potwierdza oczekiwania),
3) bardzo dużego niezadowolenia (jeżeli oczekiwania znacznie przewyższają
rezultat).
Warto zaznaczyć, że powyższe relacje spełnione są wyłącznie przy założeniu
addytywnego charakteru modelu, co nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością.
Przykładowo nabywca, który oczekiwał bardzo niskiego poziomu jakości obsługi, może być zachwycony nawet wtedy, gdy obsługa rzeczywista jest na niskim
lub przeciętnym poziomie. Rysunki 4 i 5 schematycznie przedstawiają założenia
dotyczące wpływu oczekiwań klienta na poziom jego satysfakcji po dokonaniu
transakcji.
Bardzo duże
pozytywne oczekiwania

Niezgodność pozytywna
Niezgodność negatywna

Satysfakcja

Satysfakcja

Brak satysfakcji

Brak satysfakcji

Bardzo duże
negatywne oczekiwania

Neutralność

Niezgodność pozytywna
Niezgodność negatywna

Rysunek 4. Wpływ oczekiwań o znacznej sile na proces kształtowania się satysfakcji
przy założeniu małej różnicy pomiędzy oczekiwaniami a rezultatami
Ź r ó d ł o: A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, CeDeWu, Warszawa 2008,
s. 19.
17
18

Ibidem, s. 19.
Ibidem, s. 20.
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Niezgodność pozytywna

Bardzo małe
pozytywne oczekiwania
Satysfakcja
Brak satysfakcji

Neutralność

Badzo małe
negatywne oczekiwania

Niezgodność negatywna
Rysunek 5. Wpływ oczekiwań o niewielkiej sile na proces kształtowania się satysfakcji
przy założeniu znacznej różnicy pomiędzy oczekiwaniami a rezultatami
Ź r ó d ł o: A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, CeDeWu, Warszawa 2008,
s. 20.

Tradycyjna teoria sprawiedliwości wymiany zakłada, że klienci analizują proces wymiany między sobą a stroną sprzedającą w kategoriach sprawiedliwości.
Proces oceny sprawiedliwości wymiany polega na porównaniu przez klienta poniesionych przez niego kosztów (pieniądze, wysiłek, czas) i uzyskanych zysków
(możliwość wykorzystania produktu w pożądany sposób, oszczędność czasu)
z kosztami i zyskami sprzedającego. Dla określenia relacji zysków do kosztów
nabywca ocenia własny współczynnik zysków do kosztów (co dałem, co dostałem) oraz taki sam współczynnik dla strony sprzedającej (co dał sprzedawca, co
otrzymał). Zgodnie z prezentowaną teorią satysfakcja występuje wówczas, gdy
współczynnik zysków i kosztów klienta oraz sprzedającego są w przybliżeniu
równe w każdej części wymiany. Jeżeli współczynnik jest mniej korzystny dla
klienta, wówczas doznaje on uczucia niesprawiedliwości wymiany19.
Współczesna wersja teorii sprawiedliwości wymiany podkreśla konieczność
szczególnej troski o kształtowanie relacji z nabywcami w celu zmniejszenia asymetrii wymiany. Powyższa zasada nosi nazwę zasady uprzywilejowania i preferencji klienta20. Stosowanie zasady przyczynia się do postrzegania przez klienta
relacji ze sprzedającym jako „bardziej sprawiedliwej”. Respektowanie powyższej
zasady w praktyce jest rozpowszechnione i przykładowo widoczne jest w wielu
19
R. Furtak, Satysfakcja konsumenta i jej konsekwencje marketingowe, „Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2002, nr 9, s. 50.
20
A. Jachnis, J. Terelak, op. cit., s. 173.
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Tabela 1. Podstawowe różnice pomiędzy koncepcją sprawiedliwej wymiany
a oczekiwanej niezgodności
Kryterium

Sprawiedliwa wymiana

Oczekiwana niezgodność

Podstawa porównania

Koszty i zyski dostawcy

Oczekiwania, normy, standardy

Charakter podstawy
porównania

Pasywny – normy społeczne

Przewidywania co do wyniku, mające najczęściej charakter aktywny

Atrybuty/wymiary

Tylko te, które mogą ułatwić ocenę
wymiany (np. cena)

Wszystkie potencjalne atrybuty
i wymiary

Uwzględnienie kosztów

Koszty analizowane ze szczególną
uwagą

Koszty nie zawsze brane pod
uwagę

Etapy procesu

Dwa etapy: (a) porównanie kosztów i zysków każdej ze stron,
(b) porównanie stosunku zysków
do kosztów każdej ze stron

Jeden etap: porównanie wyniku
z normami (oczekiwaniami)

Reakcja emocjonalna

Negatywna: złość, uraza, pretensje
Obojętna: poczucie sprawiedliwości
Pozytywna: zakłopotanie, poczucie
winy, radość

Negatywna: złość, rozczarowanie
Obojętna (potwierdzenie): zadowolenie
Pozytywna: zachwycenie, ekscytacja

Ź r ó d ł o: R. Furtak, Satysfakcja konsumenta i jej konsekwencje marketingowe, „Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2002, nr 9, s. 51.

ofertach promocyjnych produktów, gdzie silnie eksponuje się korzyści, jakie dany
towar może przynieść nabywcy. W celu pełnego przedstawienia prezentowanej
teorii w tabeli l zestawiono różnice między koncepcją sprawiedliwej wymiany
a oczekiwanej niezgodności, uwzględniając następujące kryteria21:
– podstawa porównania i jej charakter,
– atrybuty/wymiary,
– uwzględnianie kosztów,
– etapy procesu,
– reakcja emocjonalna.
Model emocjonalny z kolei zakłada, że podstawową rolę w kształtowaniu
satysfakcji klienta odgrywa emocjonalna ocena produktu. Czynnikiem pośredniczącym w powstawaniu zadowolenia jest analiza rezultatów użycia produktu
w kategoriach sukcesu lub porażki. Taki rodzaj zadowolenia nosi nazwę satysfakcji atrybucyjnej22. Ponadto na odczuwanie satysfakcji przez klientów mają wpływ
rezultaty konsumpcji lub użycia produktu, które powodują odczuwanie przyjemności bądź przykrości.
21
22

R. Furtak, op. cit., s. 51.
A. Jachnis, J. Terelak, op. cit., s. 174.
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Zgodnie z modelem różnica między odczuwaniem wysokiego zadowolenia
a brakiem satysfakcji przejawia się na poziomie ekspresji. Nabywcy odczuwający
zadowolenie wykazują tendencję do jego ujawniania, podczas gdy brak satysfakcji wyrażają w sposób dyskretny. Słuszność modelu potwierdzona jest wieloma
badaniami, m.in. badaniem przeprowadzonym przez administrację amerykańską w ramach programu Technical Assisiance Survey, zgodnie z którym jedynie
4% klientów niezadowolonych z produktu składa formalne skargi23. Ze względu
na złożoność pojęcia satysfakcji żaden z przedstawionych modeli indywidualnie
nie wyjaśnia dokładnie procesu powstawania zadowolenia klienta, a poziom jego
satysfakcji stanowi wynik współdziałania ocen uzyskanych przez klienta na podstawie powyższych modeli łącznie.

2.2. Rola oraz znaczenie satysfakcji klienta
Wraz z dojrzewaniem rynku i narastaniem konkurencji współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej stają przed barierą popytową. Na takim rynku pozyskiwanie nowych nabywców staje się niezwykle trudne, gdyż popyt wykazuje
tendencję do stabilizacji na określonym poziomie. Dojrzały rynek wymusza na
organizacjach systematyczną troskę o klientów już nabywających ich produkty.
W takich warunkach koncepcja utrzymania klienta, jego satysfakcji, a dalej budowania jego lojalności względem firmy i produktu powinna stać się podstawową
wytyczną przy formułowaniu działań przedsiębiorstwa. Konieczne staje się zatem
poznanie specyfiki zachowań nabywców, czynników wpływających na te zachowania, a także określenie poszczególnych etapów procesu decyzyjnego klienta
przy zakupie określonej marki produktu.
Każde przedsiębiorstwo powinno zadać sobie pytanie o to, kto faktycznie jest
klientem produktu. Głównym celem pytania jest nie tyle ustalenie, kto ostatecznie
używa danego produktu, ale określenie, czyje zadowolenie lub niezadowolenie
może wpłynąć na sprzedaż marki. Pytanie to sprowadza się zatem do uzyskania
informacji, kto odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji o zakupie
danego dobra. Istnieją trzy kategorie osób, które w literaturze przedmiotu przyjęto
nazywać klientami24:
1. Pracownicy zatrudniani przez firmę produkującą produkt, gdyż jakość ich
pracy decyduje o poziomie zadowolenia dystrybutorów produktu i klienta finalnego.
2. Dystrybutorzy, zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym.
3. Finalni klienci, którymi – zależnie od rodzaju produktu – mogą być osoby
indywidualne, gospodarstwa domowe lub instytucje.
23
W. Prussak, Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Politechnika Poznańska, Poznań
2003, s. 37.
24
A. Czerw, op. cit., s. 11-12.
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W warunkach wolnej konkurencji jednym z najważniejszych czynników
wpływających na długookresowy sukces firmy jest zadowolenie jej klientów.
Usatysfakcjonowanych czy wręcz zachwyconych nabywców należy traktować
jak najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa. Klienci tacy są źródłem pozytywnych informacji o firmie, dokonują większych i częstszych zakupów niż pozostali. Ponadto przyciągają grono nowych klientów. Nabywcy zadowoleni
i oddani marce, jako bezstronni, stanowią wiarygodne źródło informacji o produkcie. Przekazywane przez nich rekomendacje wzbudzają zaufanie u potencjalnych klientów.

3. Metody badania satysfakcji klientów
3.1. Satysfakcja klientów a ich lojalność
Istotnym aspektem orientacji na klienta, przyjmowanej przez przedsiębiorstwa postrzegające klienta jako cenny kapitał, jest dążenie do zaspokojenia jego
potrzeb.
Potrzeba jest „odczuwalnym stanem braku lub nierównowagi organizmu,
stanu świadomego lub nieświadomego napięcia”25. Zdecydowana większość odczuwanych potrzeb psychogenicznych nie osiąga dostatecznej intensywności, aby
pobudzić ludzi do działania. Potrzeba staje się motywem wówczas, kiedy osiąga
wysoki poziom intensywności i wywiera na jednostkę presję skłaniającą do podjęcia działań. Potrzeba określonego produktu oznacza skłonność do użytkowania
lub posiadania tego produktu. Zespół potrzeb klienta jest natomiast przejawem
jego skłonności do pewnego stylu życia i preferowanego wizerunku.
Z uwagi na to, że preferowany styl życia jest akceptowany w różnych jego
formach, istnieje możliwość zastępowania wielu potrzeb innymi bez poczucia
większej straty26. Aby możliwe było pełne zaspokojenie potrzeb klienta, potrzeby
te warto badać, a wnioski płynące z tego typu badań przekładać na praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw, np. w zakresie produkcji, obsługi klienta itd.
W czasach nieustannie nasilającej się konkurencji zbudowanie długoterminowych i jednocześnie opłacalnych relacji z klientem staje się możliwe jedynie
poprzez jego pełną satysfakcję. Wspomniana satysfakcja jest to stan psychiczny,
który stanowi rodzaj emocji wyrażającej zadowolenie lub niezadowolenie płynące z wyboru marki dokonywanego w akcie zakupu. Zadowolenie ma miejsce
wówczas, kiedy produkt spełnia oczekiwania, niezadowolenie natomiast – gdy nie
może im sprostać. Poziom zadowolenia jest funkcją różnicy pomiędzy postrzeganymi cechami oraz oczekiwaniami. Klient może przy tym doświadczyć jednego
25
26

A. Sznajder, Skuteczna reklama, Centrum Kreowania Liderów, Międzyborów 1992, s. 18.
B. Zatwarnicka-Madura, Techniki sprzedaży osobistej, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 24 i 67.
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z trzech poziomów zadowolenia. Jeśli cechy produktu nie odpowiadają oczekiwaniom, to nabywca jest niezadowolony. Jeśli oczekiwania zostają spełnione –
nabywca jest usatysfakcjonowany. Natomiast w sytuacji, w której cechy produktu
przekraczają oczekiwania, klient jest bardzo zadowolony27. Można przyjąć, że
oczekiwania klienta kształtują się w wyniku wcześniejszych doświadczeń związanych z nabywaniem danego produktu, na podstawie opinii przyjaciół, krewnych
oraz informacji i obietnic składanych przez sprzedającego i konkurencję. Istnieje
przy tym ścisły związek między zadowoleniem klienta i jego lojalnością wobec
przedsiębiorstwa. Zależność tę zaprezentowano na rysunku 6.
Lojalność

Obszar obojętny

Rysunek 6. Związek między zadowoleniem klienta i jego lojalnością
Ź r ó d ł o: K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 30.

Wysokie zadowolenie klienta sprzyja niewątpliwie powstawaniu silnych,
emocjonalnych związków z firmą wykraczających poza jedynie racjonalne preferencje. To właśnie kształtuje silną lojalność klienta28.
Przyjąć można, że osiągnięcie wysokiego wolumenu sprzedaży, będącego jedynie krótkookresowym celem działań przedsiębiorstwa, przestaje dziś wystarczać i nie zabezpiecza jego długookresowych interesów. Jest to jedynie pierwszy
krok na drodze do trwałego sukcesu.
Długofalowy sukces przedsiębiorstwa oraz jego wysoka rentowność uwarunkowane są poziomem zadowolenia klienta bezpośrednio po zakupie, a także
w dłuższym okresie użytkowania danego produktu, zdeterminowanym jego specyfiką i właściwościami29. Zależność tę obrazuje rysunek 7.
K. Mazurek-Łopacińska, op. cit., s. 30.
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 35.
29
J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 74.
27
28
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Sprzedaż

Czy klient jest zadowolony?

TAK

–
–
–
–

powtórzenie zakupu (lojalność)
stali klienci
pozytywna reklama „z ust do uszu”
produkt sprzedaje się sam

– długofalowy sukces
– niezbędne tylko ograniczone działania marketingowe
– wysoka zyskowność

NIE

–
–
–
–

zaniechanie ponownego zakupu
zmiana marki
negatywna reklama z „ust do uszu”
niekorzystny wpływ na asortyment
produktów

– trudności z wprowadzeniem produktu na rynek albo
– sprzedaż tylko przy silnym poparciu

Rysunek 7. Zadowolenie i lojalność klienta a długookresowy sukces przedsiębiorstwa
Ź r ó d ł o: J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 75.

Zatem zadowolenie klienta można potraktować jako najlepszy wskaźnik przyszłych wieloletnich zysków firmy30.
Tak więc spełnienie przez nabyty produkt (lub usługę) związanych z nim oczekiwań klientów prowadzi do pojawienia się stanu satysfakcji, a także wzrostu lojalności klientów wobec organizacji. Stan taki doprowadza bowiem zazwyczaj do
kontynuacji działań, co jest związane z powtórnym zakupem tego samego produktu. W wypadku artykułów częstego zakupu konsekwencją stanu satysfakcji
jest właśnie wykształcenie się zjawiska wspomnianej wyżej lojalności nabywców.
Lojalność ta oznacza dokonywanie zakupów towarów tej samej marki, w tym samym miejscu sprzedaży lub od tego samego sprzedawcy. Lojalność klientów może
mieć charakter niepodzielny lub podzielny. Lojalność o charakterze niepodzielnym
oznacza sytuację, w której klient dokonuje w pewnym okresie zakupów wyłącznie produktu jednej marki; lojalność o charakterze podzielnym wiąże się z kolei
z dokonywaniem na przemian lub równolegle zakupów produktów dwóch marek31.
30
K. Staszyńska, E. Budakowska, Customer Satisfaction – jak zadowolić klienta, „Manager”
1998, nr 10, s. 54.
31
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,
PWE, Warszawa 2006, s. 154-155.
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Przedsiębiorstwo może na tę lojalność wpływać, starając się wykształcić
u klienta ogół pozytywnych opinii o produkcie, sprzedawcy, producencie czy
marce handlowej. Te czynniki są natomiast na ogół rezultatem oddziaływania
marketingowego. Znajomość procesu kształtowania zjawiska lojalności należy do
najważniejszych umiejętności marketingowych i odgrywa istotną rolę w procesie
formułowania skutecznych strategii marketingowych współczesnych przedsiębiorstw. Centralne miejsce w tych strategiach zajmuje natomiast klient.

3.2. Modele badania satysfakcji klienta
3.2.1. Ogólny model badania satysfakcji klienta
Konsekwencją złożoności tematyki dotyczącej satysfakcji konsumenta jest
złożoność metod badawczych. Należy podkreślić, że nie istnieją doskonałe metody pomiaru zadowolenia klientów.
Każdy pomiar narażony jest na pewien błąd szacunku, ponieważ trudno zmierzyć emocjonalne reakcje człowieka. Nie istnieje również jedna standardowa
metoda stosowana do pomiaru satysfakcji nabywców. Organizacje wykorzystują
zazwyczaj zespół metod i mierników, których dobór uzależniony jest od specyfiki
przedsiębiorstwa. Najlepsze wyniki osiągają te firmy, które stosują kilka metod
komplementarnych32. Każda z tych metod dostarcza bowiem innych informacji
o klientach i stopniu ich zadowolenia.
Mając świadomość, że badania satysfakcji konsumentów to badania o indywidualnym charakterze, dostosowanym do konkretnego problemu badawczego,
branży, typu produktu czy usługi, poniżej zaprezentowano znane na świecie modele pomiaru zadowolenia nabywców.
Badanie zadowolenia klienta należy rozpocząć od oceny sytuacji, polegającej
na zebraniu danych niezbędnych do opracowania metody badań i planu działania33. Późniejsze badania jakościowe i ilościowe prowadzone są zarówno wśród
członków organizacji, jak i wśród klientów własnych oraz klientów organizacji
konkurencyjnych. Dane zebrane w powyższy sposób podlegają analizie i na tej
podstawie określa się obszary wymagające doskonalenia. Mierzenie satysfakcji
nabywców traktowane jest w prezentowanym modelu jako proces ciągły. Dlatego
też w ramach ostatniego etapu przewidziano monitorowanie postępu w osiąganiu
pożądanego poziomu zadowolenia konsumentów.
Peter Mudie i Angela Cottam proponują podział procesu badania satysfakcji
klientów, opartego na analizie wielu cech produktu, na 3 fazy (rysunek 8). Proces
badania obejmuje34:
32
L. Nieżurawski, A. Kobylański, M. Haffer, Pomiar satysfakcji klientów i jego znaczenie dla
przedsiębiorstw – problemy badawcze, „Problemy Jakości” 2003, nr 3, s. 9.
33
L. Gulledge, Badanie zadowolenia klienta, „Marketing Serwis” 1997, nr 1, s. 13-14.
34
P. Mudie, A. Cottam, Usługi. Zarządzanie i marketing, WN PWN, Warszawa 1998, s. 338.
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Proces badań

Metodologia badań

Faza I

Określenie
istotnych cech produktu

Jakościowe dyskusje
(klienci i pracownicy)

Faza II

Zmierzenie oczekiwań
w odniesieniu do każdej cechy

Badania jakościowe
Ankiety (dialog z klientem)

Faza III

Zmierzenie zadowolenia
w odniesieniu do każdej cechy

Badania jakościowe
Ankiety (dialog z klientem)

Rysunek 8. Model mierzenia oczekiwań/satysfakcji klienta
Ź r ó d ł o: W. Prussak, Ocena satysfakcji klientów głównym elementem zarządzania przez jakość, „Organizacja i Zarządzanie” 1999, nr 5, s. 208.

1) określenie cech produktu istotnych dla klientów,
2) pomiar oczekiwań nabywców w odniesieniu do każdej wskazanej cechy,
3) pomiar zadowolenia konsumentów z rzeczywistego stanu każdej wskazanej cechy.
Na rysunku 9 przedstawiono model badania satysfakcji klienta wg IBM35.
Zgodnie z modelem do głównych składowych procesu badania zadowolenia
klientów zalicza się:
1) wybór klientów, którzy zostaną poddani badaniu,
2) źródła informacji,
3) analizę informacji i ustalenie priorytetów,
4) ustalenie odpowiedzialności i uzgodnienie działań korygujących,
5) bieżącą kontrolę skuteczności działań korygujących.
Na podstawie przedstawionych sposobów (modeli) badania satysfakcji nabywcy można sformułować ogólny model oceny zadowolenia klienta36. Mimo że
ogólny cel badań jest znany – określenie poziomu satysfakcji klientów – szczegółowym celem może być np. znalezienie przyczyny spadku sprzedaży, dokładniejsze rozpoznanie powodów niezadowolenia nabywców, określenie obszarów
dalszego doskonalenia jakości produktów i procesów itd.
35
H. Steinbeck, Total Quality Management: kompleksowe zarządzanie jakością, AW Placet,
Warszawa 1998, s. 48.
36
W. Prussak, Ocena satysfakcji klientów…, s. 209.
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Wybór
klientów

K

Źródło
informacji

Odpowiedzialność
i działanie

Obserwacja
i nadzór

Ocena
informacji

Omówienie
z kierownictwem

Zadowolenie,
wyniki, działania

Ankieta

L

Skargi

I

Rozmowy
z klientami

E

Analiza
i priorytety

N

Sytuacje
krytyczne

C

Serwis

I

Sprzężenie zwrotne
Rysunek 9. Model badania satysfakcji klienta według IBM
Ź r ó d ł o: H. Steinbeck, Total Quality Management: kompleksowe zarządzanie jakością, AW Placet, Warszawa 1998, s. 48.

Po sprecyzowaniu celu badań wybierany jest odpowiedni sposób ich realizacji
oraz docelowa grupa klientów, którzy zostaną poddani badaniu. Opracowuje się
również plan realizacji badania. Kolejny etap to przeprowadzenie badań zgodnie
z ustalonym planem. Obejmują one zarówno badanie określające cechy produktu
preferowane przez klienta i stosowane słownictwo, jak i pomiar satysfakcji z postrzeganego poziomu występowania tych cech. Uzyskane wyniki są szczegółowo
analizowane i omawiane z członkami organizacji odpowiedzialnymi za ciągłe doskonalenie. Rezultaty badań oraz podejmowane decyzje przekazywane są zainteresowanym komórkom przedsiębiorstwa. Realizowane na tej podstawie działania
doskonalące system jakości organizacji podlegają monitorowaniu. Pętla łącząca
ostatni etap działań z pierwszym wskazuje, że pomiar satysfakcji konsumentów
musi być prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to regularny, systematyczny kontakt z klientami. Na szczególną uwagę zasługują wszelkie sygnały o odchyleniach
postrzeganego poziomu jakości od oczekiwań nabywców oraz informacje o znaczeniu tych rozbieżności37.
37

A. Czerw, op. cit., s. 60.
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Ogólny model badania satysfakcji klienta składa się z następujących etapów38:
1. 	Sprecyzowanie celu badań.
2. 	Wybór metody i grupy docelowej, planowanie badań.
3. 	Prowadzenie badań.
4. 	Analiza uzyskanych wyników.
5. 	Omówienie wyników z odpowiedzialnymi członkami organizacji.
6. 	Przekazanie informacji zainteresowanym – sprzężenie zwrotne.
7. 	Monitorowanie skuteczności doskonalenia.
3.2.2. Klasyczny model badania satysfakcji klienta
Klasyczny model badania satysfakcji klienta składa się z dwóch faz: eksploracyjnej i diagnostycznej39. Celem fazy eksploracyjnej jest identyfikacja czynników
generujących zadowolenie lub niezadowolenie konsumentów z marki produktu
oraz ustalenie relatywnej ważności tych czynników.
Okazuje się bowiem, że niekoniecznie wszystkie obiektywne, funkcjonalne
cechy marki i jej atrybuty emocjonalne są w percepcji nabywców istotnymi
czynnikami decydującymi o zadowoleniu z marki. Klienci odbierają produkt
w sposób indywidualny i w jakimś zakresie niezależny od tego, jakie obiektywne cechy on posiada. W fazie eksploracyjnej przeprowadza się dwa rodzaje
badań40:
– badanie jakościowe,
– badanie semiilościowe.
Badanie jakościowe realizowane jest za pomocą zogniskowanych wywiadów
grupowych lub pogłębionych wywiadów indywidualnych na celowo dobranych
próbach: pracowników marketingu, sprzedaży i księgowości, dystrybutorów, finalnych użytkowników produktu oraz ekspertów. Celem badania jest identyfikacja kryteriów, jakimi posługują się konsumenci, oceniając swoje zadowolenie
z marki, a także ustalenie relatywnej wagi tych kryteriów. W badaniu jakościowym nie jest możliwe określenie dokładnej wagi kryteriów, ponieważ nie zachodzi pomiar w ścisłym sensie. Można ustalić, które kryteria są ważniejsze od
innych, lecz nie można powiedzieć o ile. Przykładowo, w badaniu jakościowym
można stwierdzić, że skuteczność leku jest bardziej istotna dla lekarzy w kształtowaniu ich satysfakcji z marki produktu leczniczego niż działalność promocyjna firmy farmaceutycznej, ale nie można określić w sposób ilościowy, ile razy
skuteczność medykamentu jest bardziej istotna niż działania promocyjne firmy
go produkującej.
W. Prussak, Ocena satysfakcji klientów…, s. 209.
K. Staszyńska, Customer satisfaction. Problem i metody badania, „Marketing Serwis” 1998,
nr 3, s. 3.
40
A. Czerw, op. cit., s. 61.
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Drugim rodzajem badań przeprowadzanych w fazie eksploracyjnej są badania semiilościowe realizowane za pomocą wywiadu częściowo standaryzowanego, zawierającego wiele pytań otwartych. Badanie takie realizuje się na reprezentatywnej próbie konsumentów produktu, nie mniejszej niż 100-150 osób, aby
umożliwić analizy statystyczne. Głównym celem badania jest ustalenie ważności
kryteriów (czynników) zadowolenia.
Wskaźniki zadowolenia klienta (Customer Satisfaction Index – CSI) odzwierciedlają tendencje w zmianach satysfakcji nabywców i często wykorzystywane są
do celów benchmarkingowych. Przedsiębiorstwa mogą używać również indeksu do oceny lojalności klienta, identyfikowania potencjalnych barier hamujących
wejście na rynki, przewidywania zwrotu z inwestycji i identyfikowania obszarów,
na których oczekiwania konsumenta nie są spełnione. Narodowe CSI stanowią
również użyteczne narzędzie porównywania jakości produktów krajowych z zagranicznymi. Istotne jest przy tym przejście od transakcyjnego do relacyjnego
podejścia do klienta41 (porównanie obu podejść przedstawiono w tabeli 2).
Tabela 2. Porównanie transakcyjnego i relacyjnego podejścia do klienta
Wyznaczniki konsumpcji

Podejście transakcyjne

Podejście relacyjne

Perspektywa czasowa

Krótki okres

Długi okres

Sposób osiągania
rentowności

Koncentracja na sprzedaży pojedyn- Koncentracja na sprzedaży maksyczych produktów maksymalnej licz- malnej liczby produktów różnego
bie klientów
asortymentu pojedynczym klientom

Status klienta

Członek masowego segmentu

Dominujący wymiar
jakości

Jakość wykonania produktu (wymiar Jakość interakcji firma – klient (wytechniczny)
miar funkcjonalny)

Częstotliwość kontaktów
z klientem

Okazyjne, nieciągłe kontakty związane Stałe kontakty o dużej częstotliwości
z realizacją pojedynczych transakcji

Zidentyfikowana jednostka

Dominujące sposoby po- Analizowanie wielkości udziału w ryn- Monitorowanie oczekiwań i satysmiaru satysfakcji klientów ku; badania w terenie podejmowane fakcji klientów w toku obserwacji
i sukcesu rynkowego
w wyniku problemów ze sprzedażą
ich zachowań i sondowania opinii
Zachęty kierowane
wobec stałych klientów

Zachęty finansowe

Zachęty finansowe, społeczne i strukturalne

Jednostki organizacyjne
odpowiedzialne za jakość
oferty i satysfakcję klienta

Działy produkcji i marketingu

Wszyscy pracownicy, zwłaszcza mający bezpośrednie kontakty z klientami

Ź r ó d ł o: A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 53.

Poziom zadowolenia nabywców z marki produktu powinien być zawsze odnoszony do poziomu satysfakcji z marek konkurencyjnych. Marka danego pro41

A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 53.
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duktu nie funkcjonuje bowiem w izolacji, lecz w otoczeniu rynkowym. Sytuacja
marek konkurencyjnych wobec niej w znacznym stopniu współtworzy sytuację
danej marki. Przedsiębiorstwo, rozumiejąc, pod jakim względem – w oczach konsumentów – dana marka jest lepsza, a pod jakim gorsza od marek konkurencyjnych, może tak kształtować markę i jej wizerunek na rynku, aby optymalizować
szansę jej sprzedaży i lojalność klientów wobec niej.
Obie fazy klasycznego modelu Customer Satisfaction Research są ściśle ze
sobą związane. Faza eksploracyjna służy nie tylko przygotowaniu fazy diagnostycznej, ale także umożliwia wybór strategii racjonalnej wobec zamiaru osiągania zadowolenia konsumentów, a więc optymalizacji sprzedaży i lojalności wobec
marki oraz strategii jej pozycjonowania. Faza diagnostyczna z kolei służy doskonaleniu marki i jej marketingu oraz optymalizacji jej dystrybucji.
Badania fazy eksploracyjnej nie muszą być powtarzane systematycznie, ponieważ oczekiwania klientów wobec kategorii produktu nie zmieniają się często (chyba że następuje gwałtowna zmiana technologiczna, co może zaistnieć
w wypadku rynku farmaceutycznego). Badanie diagnostyczne z kolei musi być
powtarzane systematycznie, jeżeli ma być rzetelnym narzędziem monitorowania
zadowolenia z marki i trafności działań marketingowych na jej rzecz. Wiele organizacji przyjmuje, że czymś naturalnym jest mierzenie poziomu satysfakcji klienta raz do roku, trudno jest jednak udowodnić, że właśnie 365 dni to najbardziej
odpowiedni odstęp w tego typu badaniach. Jeśli przedsiębiorstwo ma do dyspozycji ograniczony budżet, więcej może zyskać, przeprowadzając badania rzadziej,
ale za to badając dokładniej, np. lepiej jest przeprowadzić badania telefoniczne
lub wywiady bezpośrednie na starannie dobranej, reprezentatywnej próbie raz na
2 lata niż co roku rozsyłać krótki kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia,
oparty na badaniu próby złożonej z klientów mających akurat czas lub powód,
aby go wypełnić42.

3.3. Metoda servqual jako metoda badania satysfakcji klienta
Metoda servqual, opracowana przez. A. Parasuramana, Valarie A. Zeithaml
oraz Leonarda L. Berry’ego w latach 1983-1985, służy do mierzenia percepcji
jakości usług przez konsumenta.
Polega ona na pomiarze różnic pomiędzy poziomem zaspokojenia oczekiwań a postrzeganiem usług przez klienta. Wielkość różnicy wskazuje na miejsca
(luki), w których konieczne jest wprowadzenie udoskonaleń. W wyniku licznych prac badawczych autorzy metody zdefiniowali pięć luk dotyczących jakości usług43:
42
43

A. Czerw, op. cit., s. 62-63.
J. Otto, op. cit., s. 129.
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Luka l – określana jako różnica pomiędzy oczekiwaniami klienta a postrzeganiem oczekiwań przez kierownictwo organizacji.
Luka 2 – różnica pomiędzy postrzeganiem oczekiwań nabywców przez kadrę
zarządzającą a specyfikacją jakości usług.
Luka 3 – różnica pomiędzy specyfikacją jakości usług a jakością świadczenia
usługi.
Luka 4 – różnica pomiędzy jakością świadczenia usługi a informacjami, które
uzyskał klient na jej temat.
Luka 5 – różnica pomiędzy poziomem spełnienia oczekiwań a postrzeganiem
usługi przez nabywcę.
Model wskazuje zatem pięć sytuacji, w których między dwiema ocenami jakości powstają luki44:
1) luka między oczekiwaniami klienta a oceną tych oczekiwań przez kierownictwo firmy,
2) luka między oceną kierownictwa a normatywną jakością usługi,
3) luka między technicznymi normami jakości usługi a faktycznie wykonaną
usługą,
4) luka między świadczeniem usługi a treścią komunikacji z konsumentami,
5) luka między oczekiwaną a otrzymaną usługą.
Na rysunku 10 przedstawiono koncepcyjny model jakości usług sformułowany przez autorów metody. Model w sposób graficzny prezentuje obszary, w których organizacje usługowe, w celu uzyskania wysokiej percepcji jakości usług
przez klientów, powinny dokonywać systematycznych udoskonaleń.
W latach 1985-1988 prace autorów metody koncentrowały się na luce piątej.
W wyniku prowadzonych badań empirycznych i rozważań teoretycznych opracowano pięć wymiarów jakości45:
1) wymiar materialny – wygląd zewnętrzny i wewnętrzny pomieszczeń, wyposażenie, środki przekazu, personel,
2) niezawodność – zdolność do solidnego i prawidłowego zrealizowania
usługi,
3) reakcja na oczekiwania klienta – chęć udzielania pomocy klientom, szybkość działań i reagowania na wymogi stawiane przez odbiorców usług,
4) fachowość i profesjonalizm – wiedza merytoryczna personelu, takt oraz
umiejętność zdobywania zaufania nabywców,
5) empatia – utożsamianie się z potrzebami klientów.
Kolejne lata przyniosły dalsze zmiany i rozbudowę metody servqual. Prace autorów skoncentrowały się na rozszerzeniu modelu o czynniki wewnętrzne
wpływające na poziom jakości usług dostarczanych klientom. Autorzy metody
A. Payne, op. cit., s. 266.
R. Karszewski, Servqual – metoda badania jakości świadczonych usług, „Problemy Jakości”
2001, nr 5, s. 10.
44
45
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Komunikacja
werbalna

Osobiste potrzeby
klientów

Luka 5

Oczekiwanie klienta
w stosunku do usługi

Doświadczenie

Postrzeganie usługi

Luka 4

Usługa dostarczona
uwzględniająca kontakty
ex ante oraz ex post

Umiejętność
usługodawców
w zakresie komunikacji

Luka 3

Transformacja percepcji

Luka 2

Postrzeganie oczekiwań
klientów przez kadrę
zarządzającą

Luka 1

Rysunek 10. Koncepcyjny model jakości usług
Ź r ó d ł o: R. Karszewski, TQM. Teoria i praktyka, TNOiK, Toruń 2001, s. 196.

uznali, że wielkość luki pierwszej determinowana jest trzema czynnikami: badaniami marketingowymi organizacji, komunikacją oddolną, liczbą poziomów
zarządzania w przedsiębiorstwie46.

Zakończenie
Od początku lat 80. ubiegłego stulecia coraz silniej podkreśla się, jak istotną
kwestią jest zatrzymanie i satysfakcja klienta. W „rdzeniu” współczesnej koncepcji marketingu, która jest strategią zarówno pozyskiwania, jak i zatrzymywania
46

Ibidem, s. 9.
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klienta, leży przekonanie, że obecni klienci są wartościowym aktywem przedsiębiorstwa. Klasyczna teoria marketingu zbudowana została na uznaniu transakcji
jako podstawowej jednostki marketingowej analizy. W rozumieniu marketingowym transakcja to: pojedynczy akt kupna i sprzedaży, operacja wymiany zachodzącej między sprzedającym a kupującym. Składa się z wymiany wartości między
kupującym a sprzedającym. Jest celem marketingu wyrażającym się doprowadzeniem do wymiany za pomocą transakcji korzystnych dla obu zawierających
ją stron. Postrzeganie pojedynczej transakcji za podstawę odniesienia działań
marketingowych musiało w konsekwencji zaowocować projektowaniem takich
instrumentów, które sprzyjały zawarciu transakcji.
Relację z klientem w ujęciu marketingowym można określić jako długotrwały
i rozwijający się proces będący następstwem wcześniejszej, pojedynczej transakcji, sprzyjający wzajemnie korzystnym wielokrotnym aktom kupna-sprzedaży.
Zauważyć zarazem można, że długoterminowe zyskowne relacje stanowią cel
marketingu relacji. Na poziomie makro są to relacje zachodzące między firmą
i różnymi podmiotami rynku, takimi jak: rząd, dostawcy, konsumenci, pośrednicy.
Natomiast na poziomie mikro są to relacje między organizacją a klientem.
Złożoność pojęcia satysfakcji klientów oraz ich niezwykle istotna rola w osiąganiu sukcesów rynkowych przez przedsiębiorstwa czynią koniecznym prowadzenie badań poziomu zadowolenia i lojalności. Badania takie stanowią dla organizacji podstawową metodę rozpoznawania celności produktu w stosunku do
potrzeb i oczekiwań konsumentów. Jako wynik badania firma uzyskuje cenne informacje pozwalające na ustalenie produktów wypadających z rynku i określenie
kierunków pożądanych zmian w zarządzaniu określoną marką.
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Models and methods of customers satisfaction research
Summary. The paper discusses the methodology of customer satisfaction research and points
at the role that satisfaction plays in building customer loyalty towards a brand or a product. The
paper describes the general and the classical models of customer satisfaction research alongside the
servqual model.
Key words: customer satisfaction research methods, servqual method, customer satisfaction
models
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Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w realizacji swobody przedsiębiorczości
i swobody świadczenia usług

Streszczenie. Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług obok swobody
przepływu siły roboczej i kapitału stanowią o usunięciu wszelkich przeszkód w harmonijnym
rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W interpretacji przepisów traktatowych UE
dotyczących tych swobód i ich realizacji ważną rolę odgrywa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie roli, jaką spełnia Trybunał we wprowadzaniu
w życie swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, usługi, rynek wewnętrzny, Trybunał Sprawiedliwości UE

Wstęp
Swoboda przedsiębiorczości, nazywana również swobodą prowadzenia
działalności gospodarczej, zakłada zniesienie przez państwa członkowskie
Unii Europejskiej (UE) wszelkich ograniczeń w zakresie prowadzenia takiej
działalności przez osoby fizyczne (obywateli państw członkowskich) oraz osoby prawne i inne podmioty gospodarcze, które spełniają warunki wymienione
w traktatach UE.
Prawo do przedsiębiorczości w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) jest rozumiane szeroko, ponieważ obejmuje: prawo do prowadzenia działalności na własny rachunek, prawo do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, prawo do tworzenia filii, agencji i oddziałów (art. 49 TFUE; dawny
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art. 43 TWE)1. Z art. 49 TFUE wynika przede wszystkim zakaz ograniczania
przedsiębiorczości, oznaczający, że nie można zakazać obywatelom jednego państwa członkowskiego prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie
członkowskim, w którym zarówno warunki prawne, jak i możliwości inwestycyjne są korzystniejsze, oraz tworzenia agencji, oddziałów i filii. Ponadto art. 49
w związku z art. 18 TFUE wprowadza prawo do równego traktowania w zakresie
zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw według zasad, jakie są ustanowione dla
własnych obywateli, a więc przepis ten odnosi się również do zakazu bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w ramach swobody przedsiębiorczości. Państwa
członkowskie nie mogą wydawać własnych przepisów prawnych, skutkujących
gorszym traktowaniem obywateli innych państw członkowskich w stosunku do
obywateli własnego państwa.
Wprowadzone przez art. 51 TFUE (45 TWE) ograniczenie swobody przedsiębiorczości dotyczy działalności, która w jednym z państw członkowskich jest
związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej. Ze względu
na konieczność jednolitego zastosowania swobód we wszystkich państwach członkowskich w wypadku sformułowania „działalność wiążąca się z wykonywaniem
władzy publicznej” Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraził pogląd,
że pojęcie władzy publicznej oznacza wykonywanie wykraczających poza prawo
powszechne uprawnień decyzyjnych wyrażające się możliwością działania niezależnie od woli innych podmiotów. Władza publiczna przejawia się, według orzecznictwa Trybunału, wykonywaniem uprawnień w zakresie środków przymusu2. Ponadto art. 51(2) upoważnia Radę UE, działającą na wniosek Komisji Europejskiej,
do wyłączenia ze stosowania przepisów Traktatu także inne rodzaje działalności,
a art. 52 TFUE (46 TWE) pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie
szczególnych regulacji prawnych lub administracyjnych w stosunku do cudzoziemców ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo lub zdrowie publiczne.
Wszelkie ograniczenia swobody przedsiębiorczości ustanowione przez państwa członkowskie muszą spełniać cztery kryteria, a mianowicie3:
– nie mogą mieć charakteru dyskryminującego,
– muszą być uzasadnione przyczynami dotyczącymi interesu powszechnego,
– muszą być odpowiednie do zamierzonego celu,
– nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do realizacji tego celu.
Swoboda świadczenia usług została wprowadzona na podstawie art. 56-62
TFUE (49-55 TWE). Z treści art. 57 TFUE wynika, że usługami są świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte
postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób. Mogą one
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83 z 2010 r.
Sprawa nr C-114/97, Komisja v Hiszpania, Orzeczn. z 1998 r., s. I-6717.
3
J. Barcz, Swoboda przedsiębiorczości, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 100.
1
2
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obejmować działalność o charakterze przemysłowym, handlowym, działalność
rzemieślniczą oraz związaną z wykonywaniem wolnych zawodów. Odpłatny
charakter usługi oznacza, ze nie zawsze musi za nią płacić jej odbiorca. Transgraniczność, w odróżnieniu od swobody przedsiębiorczości, polega na tym, że
usługodawca i usługobiorca pochodzą z różnych państw członkowskich. Ewa
Skrzydło-Tefelska podaje cztery formy transgranicznosci4:
– pierwsza, nazwana czynną swobodą świadczenia usług, występuje, gdy
usługodawca pochodzący z jednego państwa członkowskiego i prowadzący
w nim stałą działalność gospodarczą przemieszcza się czasowo do innego kraju
członkowskiego w celu świadczenia tam usługi,
– druga to bierna swoboda świadczenia usług, polegająca na tym, że usługobiorca pochodzący z jednego państwa członkowskiego przemieszcza się do innego państwa członkowskiego, w którym posiada swą siedzibę zawodową usługodawca, w celu skorzystania tam z usług świadczonych przez usługodawcę,
– trzecia forma ma miejsce, gdy granicę przekracza sama usługa, np. jeżeli przez granicę transmitowany jest program telewizyjny lub przesyłana opinia
prawna zamówiona przez obywatela jednego państwa członkowskiego u prawnika będącego obywatelem innego państwa,
– czwarta forma została podana przez TSUE i dotyczy sytuacji, gdy usługodawca będący obywatelem jednego państwa członkowskiego znajduje się w państwie trzecim, w którym świadczona jest usługa.
Z powyższego wynika, że swobodzie świadczenia usług nie podlegają sytuacje,
gdy usługodawca świadczy usługi na tym samym obszarze, na którym przebywa
usługobiorca. Ze swobody świadczenia usług korzystać mogą obywatele państw
członkowskich i podmioty gospodarcze będące podmiotami unijnymi. Swoboda
świadczenia usług nie dotyczy obywateli państw trzecich mających miejsce stałego
pobytu na terytorium UE, jeśli występują w charakterze usługodawców5.
Zakres przedmiotowy swobody świadczenia usług jest szeroki. Usługodawca w ramach korzystania z tej swobody ma prawo do podejmowania wszelkich
czynności służących do przygotowania działalności usługowej. Dotyczy to: penetracji rynku, reklamy, wykonywania i egzekwowania praw z niej wynikających,
przemieszczania do państwa przyjmującego wszelkich elementów wyposażenia
i zaangażowania całego personelu.
Do swobody świadczenia usług odnoszą się, podobnie jak do swobody przedsiębiorczości, przepisy o niedyskryminacji, np. ze względu na przynależność
państwową, czy utrudnianie lub uniemożliwianie usługodawcom i usługobiorcom z innych państw członkowskich korzystania z tej swobody. Z art. 57 TFUE
(50 TWE) wynika, że świadczący usługę może ją wykonywać na tych samych
4
E. Skrzydło-Tefelska, Swoboda świadczenia usług, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 123.
5
Ibidem.
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warunkach, jakie państwo członkowskie nakłada na własnych obywateli, a więc
przepis ten zakazuje dyskryminacji ze względu na obywatelstwo.
Swoboda świadczenia usług podlega podobnym ograniczeniom jak swoboda przedsiębiorczości, a więc ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Na podstawie art. 51 TFUE (45 TWE) pewne rodzaje
działalności prowadzonej w państwie goszczącym mogą zostać zastrzeżone wyłącznie dla obywateli państw członkowskich. Uzasadnieniem dla wyłączenia tej
działalności jest fakt, że jest ona związana, nawet przejściowo, z wykonywaniem
władzy publicznej. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego odnosi się do
zagrożeń i niebezpieczeństw, które godzą w podstawy egzystencji państwa i jego
instytucji oraz skierowane są przeciwko życiu, sferze swobód i sferze majątkowej
jednostki i zasadom współżycia społecznego6.

1. Realizacja swobody przedsiębiorczości
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
W literaturze przedmiotu prowadzenie działalności gospodarczej jest rozumiane szeroko. Chodzi, zdaniem J.H. Rotha i M. Ahlta, o pierwotne i wtórne prowadzenie takiej działalności. W pierwszym przypadku ma miejsce podjęcie samodzielnie
nowej działalności w innym państwie członkowskim, natomiast w przypadku wtórnego prowadzenia działalności gospodarczej chodzi o podjęcie działalności przez
przedsiębiorcę funkcjonującego w jednym państwie członkowskim oraz w innym7.
Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił pojęcie przedsiębiorczości, stwierdzając,
że polega ona na samodzielnym i rzeczywistym wykonywaniu działalności gospodarczej przy pomocy trwałego urządzenia w innym państwie członkowskim
w czasie nieokreślonym. Swoboda przedsiębiorczości charakteryzuje się8:
– samodzielnością, polegającą na tym, że przedsiębiorstwa mogą prowadzić
działalność gospodarczą na własny koszt i na własne ryzyko, zwłaszcza w formie
samozatrudnienia,
– trwałością, oznaczającą założenie przedsiębiorstwa i prowadzenie działalności gospodarczej na czas nieokreślony,
– transgranicznoscią, umożliwiającą prowadzenie lub przeniesienie działalności gospodarczej do innego państwa członkowskiego.
Swoboda przedsiębiorczości obejmuje w stosunku do osób fizycznych: swobodę podejmowania i wykonywania samodzielnie działalności zarobkowej,
6

s. 436.

M.A. Dauses, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999,

7
W.H. Roth, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, Warszawa 2003, s. 424;
M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 208.
8
Sprawa nr 213/89, Factortame, Orzeczn. z 1991 r., s. I 3905.
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swobodę zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, swobodę nabywania i posiadania udziałów kapitałowych w tworzonych lub istniejących spółkach. Natomiast
w odniesieniu do osób prawnych swoboda przedsiębiorczości sprowadza się do
zakładania filii, oddziałów, przedstawicielstw lub spółek zależnych oraz posiadania i nabywania udziałów kapitałowych w nowo zakładanych lub istniejących
przedsiębiorstwach9.
Trybunał badał szereg spraw odnoszących się do swobody przedsiębiorczości, starając się wyjaśnić problemy interpretacyjne wynikające ze wspomnianego
powyżej art. 49 TFUE. Rozpatrywane przez Trybunał sprawy dotyczyły przede
wszystkim: prawa do prowadzenia działalności na własny rachunek (prawo do
samozatrudnienia) w formie zakładania kolejnego miejsca pracy, prawa do zakładania agencji, oddziałów i filii.
W opinii Trybunału prawo wspólnotowe nie wprowadza ograniczeń ilościowych prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak np. ograniczenie liczby
oddziałów czy filii. Tego rodzaju ograniczenia mogą być, w opinii Trybunału, nałożone przez prawo państw członkowskich, jeżeli będą wprowadzone z poszanowaniem prawa oraz zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo10.
Zgodnie z interpretacją art. 49 TFUE Trybunał podniósł, że ze swobody prowadzenia działalności gospodarczej wynika, iż państwo członkowskie nie może
wymagać od osoby wykonującej swój zawód, aby miała na terenie Wspólnoty
wyłącznie jedno przedsiębiorstwo11, a środki krajowe odpowiedzialne za powstrzymywanie swobód zagwarantowanych przedsiębiorcom na podstawie przepisów traktatowych muszą spełniać następujące warunki:
1) muszą być stosowane w sposób niedyskryminujący,
2) powinny być uzasadnione bezwzględnymi wymogami interesu ogólnego,
3) muszą być odpowiednie do zrealizowanego celu, do którego zmierzają,
4) nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia.
Jeżeli środek krajowy nie spełnia choćby jednego z warunków, jest w opinii
Trybunału sprzeczny z art. 49 TFUE12.
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy również zakładania
biur, agencji i filii przez obywateli państwa członkowskiego prowadzących działalność w innym państwie członkowskim, a więc art. 49 TFUE musi być interpretowany jako szczególny wyraz ogólnej zasady, obejmującej również wolne zawody. Trybunał potwierdził wcześniej stawianą tezę, że obywatel UE wykonujący
wolny zawód, np. adwokat, po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu
w jednym państwie członkowskim może otworzyć kancelarie w kilku państwach
Sprawy: Laval, Orzeczn.,Viking Lines, Orzeczn. z 2007 r., D. Ruffert, Orzeczn. z 2008 r.
Sprawa nr 96/85 Komisja v Francja, Orzeczn. z 1986 r., s. 1475.
11
Sprawa nr C-35/90 EuZW, Orzecz. z 1992 r., s. 1125.
12
Sprawa nr C-55/94 R. Gebhard v Consilio del Ordine degli Avvocati e Procuratori Milano,
Orzeczn. z 1995 r., s. I-4165.
9

10
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członkowskich. Swoboda przedsiębiorczości, w opinii Trybunału, dotyczy możliwości zakładania i utrzymywania na terenie UE więcej niż jednego biura w celu
prowadzenia działalności, pod warunkiem przestrzegania przepisów państwa
przyjmującego13.
W wielu sprawach Trybunał stanął na stanowisku, że naruszenie art. 49 TFUE
zachodzi również, kiedy państwo członkowskie odmawia zarejestrowania filii
spółki założonej zgodnie z przepisami innego państwa członkowskiego i mającej
w tym państwie zarejestrowaną siedzibę, nawet jeżeli nie prowadzi w nim żadnej
działalności. Trybunał konstatował także, że okoliczność, iż obywatel państwa
członkowskiego zamierzający założyć spółkę ma możliwość wyboru w tym celu
państwa członkowskiego, którego przepisy prawa spółek wydają mu się być najmniej rygorystyczne, sama w sobie nie stanowi nadużycia prawa przedsiębiorczości. Trybunał zwrócił uwagę na fakt, że jego wykładnia nie wyklucza możliwości
podjęcia przez władze państwa członkowskiego wszelkich środków mających na
celu zapobieganie lub karanie oszustw, w odniesieniu do spółki lub wspólników,
jeżeli zostało ustalone, że w rzeczywistości próbują oni poprzez ustanowienie
spółki uniknąć swoich zobowiązań wobec wierzycieli14.
Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że swoboda przedsiębiorczości ma na celu nie tylko zapewnienie praw podmiotów z państw członkowskich
w państwie przyjmującym, lecz sprzeciwia się ponadto temu, by państwo członkowskie pochodzenia utrudniało podejmowanie działań przez spółkę utworzoną
zgodnie z jego ustawodawstwem w innym państwie członkowskim. Nie może
dochodzić do utrudnienia swobody, gdy ma miejsce niekorzystne traktowanie
w odniesieniu do działalności prowadzonej w innym państwie członkowskim
w porównaniu z działalnością o charakterze wyłącznie krajowym15.
Biorąc pod uwagę ograniczenia swobody przedsiębiorczości, interpretacja
art. 49 TFUE przez Trybunał została potwierdzona w szeregu spraw, a mianowicie uznał on, że przepisy prawa wewnętrznego ograniczające tę swobodę, powołujące się np. na gęstość zaludnienia i minimalną obowiązkową odległość między
zakładami (sprawy dotyczyły zakładania aptek i zakładów optycznych), stanowią
ograniczenie swobody przedsiębiorczości, przy czym ograniczenie to nie wydaje
się uzasadnione celem ochrony zdrowia publicznego, chyba że przepisy te zostały
przyjęte w ramach spójnej polityki mającej na celu zapewnienie zrównoważonego
dostępu do usług zdrowotnych16.
Sprawa nr 107/83 Ordre des avocats an barreau Paris v Klopp, Orzeczn. z 1984 r., s. 2971.
Sprawa nr C-212/07 Centros Ltd v Erhveros-og Seleskobssryrelsen, Orzeczn. z 1999 r., s I-1459.
15
Sprawa nr C-39/13, Inspecteur van de Belastingdienst Noord/Kantor Groningen v SCA
Group Holding BV oraz sprawa nr C-337/08, X Holding, Orzeczn. z 2010 r., s. I-1215.
16
Sprawa nr C-570/07 Blanco Perez i Chao Gomez, Orzeczn. z 2010 r., s. I-4629 oraz sprawa
nr C-539/11 Ottica New Line di Accordi v Commune di Campobello di Mazera, Opinia Rzecznika
Generalnego z 2013 r., jeszcze nie opublikowana w Orzecznictwie.
13
14
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Ograniczeniem swobody przedsiębiorczości z art. 49 TFUE są również uregulowania krajowe, które uzależniają umiejscowienie siedziby przedsiębiorstwa
z innego państwa członkowskiego od wydania uprzednio zezwolenia. Wymóg ten
może bowiem utrudniać, a nawet uniemożliwić przedsiębiorstwu swobodne wykonywanie działalności gospodarczej. Ponadto ograniczeniem swobody przedsiębiorczości jest również sytuacja, kiedy regulacja krajowa uzależnia możliwość
wykonywania działalności od warunku związanego z zapotrzebowaniem gospodarczym lub społecznym na tę działalność.
Z interpretacji przez Trybunał art. 49 TFUE wynika więc, że państwo członkowskie nie może ustanawiać żadnych środków prawnych, które nawet jeśli stosowane
są bez dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, mogłyby zakłócić lub uczynić
mniej atrakcyjnym wykonywanie przez obywateli UE swobody przedsiębiorczości17.

2. Swoboda świadczenia usług
w interpretacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Różnica między swobodą przedsiębiorczości a swobodą świadczenia usług
jest nieznaczna, bowiem sposób interpretacji przepisów traktatowych przez Trybunał jest w obu wypadkach bardzo zbliżony. Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług są dwiema instytucjami, których rozróżnienie powinno
nastąpić na podstawie dwóch rodzajów kryteriów: czasowych (przejściowy charakter usług i trwały – przedsiębiorczości) i przestrzennych (usługodawca nakierowany jest na rynek innego państwa członkowskiego i świadczy tam usługi).
Orzecznictwo Trybunału wskazuje jednak, że nie wyklucza on posiadania biura w państwie innym niż to, w którym usługodawca ma stałą siedzibę. Ponadto
z analizy szeregu spraw rozpatrywanych przez Trybunał wynika, że np. obywatel
państwa członkowskiego, który w stały i ciągły sposób prowadzi w innym państwie członkowskim działalność zawodową, podlega przepisom o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie swobodzie świadczenia usług18.
M. Dauses twierdzi, że swoboda świadczenia usług musi ustąpić miejsca swobodzie przedsiębiorczości tylko w sytuacji, jeżeli określone usługi są świadczone
lub realizowane przez filie lub oddziały. Usługi, które wykonuje świadczący usługi bez angażowania stałej jednostki w kraju usługobiorcy, podlegają kwalifikacji
jako usługi w rozumieniu prawa traktatowego. Przypadki, w których świadczący
usługi kieruje swoją działalność w całości lub w części na obszar innego państwa
nie będącego jego siedzibą, powinny podlegać ocenie zgodnie z art. 49 TFUE,
a nie art. 56 TFUE19.
17
18
19

Sprawa nr C-19/92, Kraus v Land Baden-Wurttemberg, Orzeczn. z 1993 r., s. I-1663.
Sprawa nr C-55/94, Reinhard Gebhard, Orzeczn. z 1995 r.
M.A. Dauses, op. cit., s. 421.
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Pojęcie usługi zostało wyjaśnione przez Trybunał w sprawie Tolsma20, w której wyraził on stanowisko, że usługą jest świadczenie wykonywane za wynagrodzeniem. Istotnym problemem, który Trybunał musiał rozwiązać, biorąc pod
uwagę swobodę świadczenia usług, była sytuacja polegająca na tym, że w niektórych państwach członkowskich wykonywanie określonego rodzaju usług jest
uznane za sprzeczne z obowiązującym prawem, a w innych nie. Dla zilustrowania
stopnia skomplikowania problemu można przytoczyć sprawę, w której Trybunał,
chociaż uznał, że kliniki dokonujące aborcji świadczą usługi w rozumieniu art.
57 TFUE (50 TWE), jednak wziął pod uwagę, że zakaz aborcji w Irlandii wiąże
się ze światopoglądem obywateli, który należy uszanować. Trybunał stwierdził
więc, że nie jest władny oceniać specyficzne uregulowania prawne państw, jak np.
dotyczące zakazu aborcji.
Swoboda świadczenia usług, podobnie jak swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje uprawnienia akcesoryjne, tzn. prawo wyjazdu usługodawcy lub usługobiorcy z kraju państwa członkowskiego i prawo wjazdu na
obszar goszczącego państwa członkowskiego. Trybunał orzekł, że niedozwolone
jest odmawianie prawa stałego pobytu osobie będącej obywatelem państwa trzeciego, będącej małżonkiem osoby świadczącej usługi w państwie członkowskim,
będącej obywatelem innego państwa21.
Swoboda świadczenia usług jest oceniana również w kontekście prawa do
otrzymywania usług. W opinii Trybunału skutkiem zasady swobody świadczenia
usług jest prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie Wspólnoty w celu
otrzymania usług. Przykładem może posłużyć sprawa, w której Trybunał orzekł,
że jeżeli osoba ubezpieczona uzyskała zgodę właściwej instytucji na udanie się na
leczenie do innego państwa członkowskiego, to instytucja jej miejsca pobytu jest
zobowiązana do udzielenia świadczeń rzeczowych zgodnie z zasadami zwrotu
kosztów leczenia, jeżeli zainteresowany jest w niej ubezpieczony. Ubezpieczyciel
w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego w innym państwie członkowskim winien przyznać ubezpieczonemu zwrot kosztów leczenia22.
W kontekście przemieszczania się pacjentów w związku z otrzymaniem usług
istotne są tezy orzeczeń w sprawach, w których Trybunał zajął stanowisko, że
art. 49 TWE (obecnie 56 TFUE) ma zastosowane w sytuacji, gdy osoba, której stan zdrowia wymaga leczenia specjalistycznego, może być leczona w innym
państwie członkowskim, a władze państwa macierzystego powinny wprowadzić
mechanizm pokrycia kosztów leczenia w innym państwie członkowskim23.
Sprawa nr C-16/93 Tolsma v Inspecteur der Omzetbelasting, Orzeczn. z 1994, s. I-743.
Sprawa nr C-60/00, M. Carpenter v Secretary of State for the Home Departament, www.
curia.eu.
22
Sprawa nr C-368/98 Abdon Vanbraekel v Aliance nationale des mutualites chretiennes,
Orzeczn. z 2001 r., s. I-5356.
23
Sprawa nr C-372/04, J. Watts v Bedford, Orzeczn. z 2006 r., s. I-4325 oraz sprawa
nr C-466/04, Acereda Herdera v Servicio Cantabro del Salud, Orzeczn. z 2006 r., s. I-1432.
20
21
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Trybunał, powołując się na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, orzekł, że państwa członkowskie nie mogą wprowadzać ograniczeń w swobodnym świadczeniu
usług w innym państwie członkowskim, które w jakikolwiek sposób byłyby związane z kwalifikacjami zawodowymi, jeżeli usługodawca prowadzi zgodną z prawem działalność w zakresie tego samego zawodu w innym państwie członkowskim oraz w przypadku przeniesienia się usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód
w państwie członkowskim siedziby przez co najmniej dwa lata w okresie dziesięciu lat poprzedzających świadczenie usług, jeżeli dany zawód nie jest w państwie
członkowskim regulowany24.
Biorąc pod uwagę prawo do otrzymywania usług w innym państwie członkowskim, należy zwrócić uwagę na liberalne podejście Trybunału w sytuacji,
gdy np. osoby są oskarżone o nielegalny wywóz gotówki przeznaczonej na zapłatę za otrzymaną w innym państwie członkowskim usługę medyczną. Trybunał stwierdził, że postępowanie tych osób było zgodne z prawem wspólnotowym, bowiem wywożone pieniądze miały być przeznaczone na zapłatę za
usługę. Obywatel państwa członkowskiego ma, w opinii Trybunału, prawo do
udania się do innego państwa członkowskiego w celu dokonania zapłaty za
otrzymaną usługę25.
Ograniczenie swobody świadczenia usług ze względu na wykonywanie władzy publicznej zostało zinterpretowane w ten sposób, że pomimo iż w państwie
członkowskim osoba nie posiadająca obywatelstwa tego państwa może wykonywać zawód, który jest związany z wykonywaniem władzy publicznej (adwokat),
bowiem margines wykonywania tej władzy przez adwokata jest tak niewielki,
że zakazywanie wykonywania go byłoby nieproporcjonalnym ograniczeniem respektowania prawa wspólnotowego26.

Zakończenie
Analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie realizacji swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług prowadzi
do wniosku, że dzięki orzecznictwu Trybunału nastąpiło przezwyciężenie ograniczeń na rynku wewnętrznym UE, w szczególności w swobodzie prowadzenia
działalności gospodarczej ale również świadczeniu i otrzymywaniu usług. Interpretacja unijnych przepisów traktatowych przez Trybunał przyczyniła się do liberalizacji regulacji krajowych, a tym samym do ułatwienia zakładania przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE oraz świadczenia i otrzymywania usług.
24
25
26

Sprawa nr C-475/11, Opinia Rzecznika Generalnego ze stycznia 2013 r.
Sprawa nr 286/82 Luisi v Minister del Tesor, Orzeczn. z 1984 r., s. 377.
Sprawa nr 2/74, Reyners v Belgia, Orzeczn. z 1974 r., s. 63.
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Trybunał dostarczył w swoim orzecznictwie wskazówek interpretacyjnych odnośnie do wykładni przepisów traktatowych zgodnie z wymogami ochrony praw
przedsiębiorców.
Z orzecznictwa Trybunału wynika, że państwa członkowskie nie mogą stosować żadnych środków prawnych, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić
wykonywanie przez obywateli swobód wynikających z rynku wewnętrznego
UE. Analiza orzecznictwa prowadzi również do wniosku, że pomimo ograniczeń
traktatowych w wykonywaniu obu swobód związanych z wykonywaniem władzy publicznej oraz ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego,
bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego Trybunał interpretuje te
przepisy na korzyść przedsiębiorców.
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The role of the Court of Justice of the European Union
in realization of the freedom of establishment
and freedom to provide services
Summary. Restrictions on freedom of establishment of nationals of a Member State in the
territory of another Member State, which include the right to take up and to pursue activities by
a self-employed person and to set up and manage undertaking and restriction on freedom to provide
services within the European Union, are prohibited by European Treaties. The article concerns the
role of the Court of Justice of the European Union which plays a great role in interpretation of the
Treaties’ provisions concerning both of these freedoms (Articles 49-62 of the Treaty of the Functioning of the European Union).
Key words: undertaking, services, internal market, the Court of Justice
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Międzynarodowa konkurencyjność
państw nordyckich w latach 2008-2013 –
pozycja konkurencyjna nordyckich gospodarek
w czasie globalnego kryzysu

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie pozycji konkurencyjnej nordyckich gospodarek
narodowych w latach 2008-2013 w świetle rankingu konkurencyjności międzynarodowej państw The
Global Competitiveness Report, wydawanego przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Opisane
zostały zmiany pozycji gospodarek nordyckich w rankingach WEF ze wskazaniem najważniejszych
zmian zarówno w rankingu ogólnym, jak i w trzech głównych subrankingach. Artykuł kończy się dwoma głównymi wnioskami: nastawione na innowacje gospodarki nordyckie kształtują konkurencyjność
na filarach, które nie padły ofiarą kryzysu finansowego; wejście gospodarki narodowej na poziom
gospodarek opartych na innowacyjności chroni jej konkurencyjność przed kryzysami wywołującymi
turbulencje w filarach ważnych dla niższych stopni rozwoju gospodarki.
Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, państwa nordyckie, kryzys ekonomiczny

Wstęp
Tematem artykułu jest analiza pozycji konkurencyjnej nordyckich1 gospodarek narodowych w rankingach konkurencyjności międzynarodowej The Global
Competitiveness Report, opracowywanych i wydawanych przez Światowe Forum
Za państwa nordyckie przyjmuje się w literaturze suwerennych członków Rady Nordyckiej:
Danię, Finlandię, Islandię, Norwegię i Szwecję – jest to obecnie bezdyskusyjne niezależnie od sporów co do istoty i realności tzw. modelu nordyckiego. Wymienione pięć krajów tworzy grupę na tyle
zwartą, że każda analiza traktująca o „państwach nordyckich” czy „regionie nordyckim”, a nieobejmująca jednego (lub więcej) z wymienionych państw, jest analizą zdecydowanie niepełną.
1
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Ekonomiczne (WEF). Jego celem jest więc przedstawienie pozycji konkurencyjnej nordyckich gospodarek narodowych w latach 2008-2013 w świetle wspomnianego wyżej rankingu. Artykuł ma zwrócić uwagę na pozytywną rolę innowacyjności gospodarek nordyckich na ich ogólną pozycję konkurencyjną oraz fakt, że
w świetle rankingów kryzys gospodarczy, który gospodarek nordyckich nie ominął, nie spowodował dramatycznego spadku konkurencyjności, nawet w wypadku Islandii, która należy do jego najbardziej pokrzywdzonych ofiar. We wstępie
należy przybliżyć wykorzystywane w artykule pojęcia konkurencyjności i pozycji konkurencyjnej. Termin „konkurencyjność” jest bezpośrednią pochodną teorii
konkurencji, gdzie konkurencja oznacza walkę w wymiarze gospodarczym toczoną pomiędzy podmiotami na rynku krajowym oraz międzynarodowym2. Przez
konkurencyjność gospodarki rozumiemy dwa aspekty: możliwości produkcyjne
społeczeństwa oraz zapewniony przez władze państwowy ład instytucjonalny
i porządek prawny, prowadzące do sprawności struktur w wymiarze politycznym
i ekonomicznym. Każda gospodarka narodowa posiada określoną pozycję konkurencyjną (czyli jak bardzo jest – wedle przyjętych kryteriów – konkurencyjna
w danym momencie) oraz zdolność konkurencyjną (czyli możliwość danej gospodarki do rywalizacji z innymi na arenie międzynarodowej w celu osiągnięcia
w przyszłości wyższej pozycji konkurencyjnej)3.
Punktem wyjścia do większości współczesnych analiz konkurencyjności gospodarek narodowych jest zaproponowany przez Michaela E. Portera klasyczny
już diament (czasem nazywany rombem) konkurencyjności złożony z czterech
(powiązanych ze sobą) cech kształtujących przewagę konkurencyjną gospodarki narodowej w danej branży4: warunków czynników produkcji; warunków popytu; sektorów pokrewnych i wspomagających; strategii, struktury i rywalizacji
firm. O diamencie konkurencyjności trzeba wspomnieć w niniejszym artykule,
ponieważ głównym teoretykiem podstaw metodologicznych najważniejszego
współcześnie rankingu konkurencyjności gospodarek narodowych, jaki jest też
wykorzystany w poniższej analizie, był nie kto inny, jak właśnie M.E. Porter.
Do najważniejszych wniosków płynących z analizy teorii konkurencyjności M.E.
Portera należy konieczność ujednolicania płaszczyzny porównywanych gospodarek, tak aby w danej kategorii można było porównywać konkurencyjność gospodarek na podobnym poziomie rozwoju – zastosowanie tej zasady w metodologii
rankingu WEF pozwala lepiej zrozumieć zróżnicowanie konkurencyjności gospodarek na różnym poziomie rozwoju.
2
W. Nowara, Konkurencyjność kraju a zagraniczne inwestycje bezpośrednie, w: Konkurencyjność we współczesnej gospodarce światowej, red. nauk. T. Rynarzewski, Wyd. UE w Poznaniu,
Poznań 2011, s. 111.
3
J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011,
s. 77-81.
4
M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 206-244.
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1. Charakterystyka rankingu międzynarodowej konkurencyjności
The Global Competitiveness Report
The Global Competitiveness Report jest publikacją regularnie opracowywaną i wydawaną przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum –
WEF). Ranking opiera się na systemie dwunastu filarów konkurencyjności, zgrupowanych w trzech klasach odpowiadających głównym etapom rozwoju gospodarki
narodowej. Wszystkie objęte rankingiem gospodarki narodowe (ich liczba zmienia
się minimalnie zależnie od rankingu – w rankingu z 2013 r. badaniem objętych było
148 gospodarek narodowych) zostały podzielone na przynależność do jednego z pięciu (trzy główne i dwa przejściowe pomiędzy etapami 1 i 2 oraz 2 i 3) etapów rozwoju gospodarki. Etapy rozwoju oraz odpowiadające każdemu z nich filary konkurencyjności przedstawia tabela 1. Na potrzeby niniejszego artykułu filary kluczowe
dla gospodarek na 1 etapie rozwoju będą określane jako „filary podstawowe”, dla
etapu 2 jako „filary efektywności”, a dla etapu 3 jako „filary innowacyjności”. W artykule grupy/klasy filarów będą określane jako „grupy filarów konkurencyjności”.
Tabela 1. Poziomy rozwoju i filary konkurencyjności gospodarek
Etap rozwoju
gospodarki
narodowej

Charakterystyka etapu rozwoju gospodarki

Filary konkurencyjności związane z etapem
rozwoju gospodarki narodowej

1

Gospodarka bazuje na zasobach czynnikowych – surowcach naturalnych, nisko wykwalifikowanej sile roboczej
(factor – driven)

Instytucje (Institutions)
Infrastruktura (Infrastructure)
Stabilność makroekonomiczna (Macroeconomic
environment)
Zdrowie i edukacja podstawowa (Health and
primary education)

2

Gospodarka bazuje na poprawie efektywności – wydajności produkcji, jakości
(efficiency – driven)

Szkolnictwo wyższe i doszkalanie (Higher education and training)
Efektywność rynku dóbr (Goods market efficiency)
Efektywność rynku pracy (Labor market efficiency)
Rozwój rynku finansowego (Financial market
development)
Potencjał technologiczny (Technological readiness)
Wielkość rynku (Market size)

3

Gospodarka bazuje na
zdolności innowacyjnej –
wysokich technologiach,
zaawansowanych usługach
(innovation – driven)

Złożoność biznesu (Business sophistication)
Innowacyjność (Innovation)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: E.M. Jagiełło, Strategiczne budowanie konkurencyjności
gospodarki, Wyd. Poltex, Warszawa 2008, s. 42-44; The Global Competitiveness Report 2013-2014, World
Economic Forum, Geneva 2013, s. 3-11.
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W rankingu, na podstawie oceny składników danego filaru w danej gospodarce narodowej, przyznawano filarowi punktację od 1 do 7. Następnie, stosując
średnią ważoną, oceniano grupę filarów i wreszcie wystawiano ocenę ogólną. Na
podstawie porównywania punktacji tworzono rankingi dla poszczególnych filarów, dla grup filarów (w artykule określanych jako trzy główne subrankingi) oraz
ranking ogólny. Ze względu na większą czytelność pozycji konkurencyjnej niż
ocen grup filarów (ze względu na niską skalę ocen rozbieżności w ocenie są niewielkie, toteż rozbieżności między krajami – dobrze widoczne wyłącznie przy
analizie pełnej populacji badanych krajów) w wypadku omówienia kilku krajów
– w artykule wybrano pozycję w rankingu jako wskaźnik pozycji konkurencyjnej
danej gospodarki narodowej. Stosowanie ocen ważonych jest głównym zarzutem
podnoszonym wobec metodologii rankingu, ponieważ duże kontrowersje budzi
(zawsze subiektywne) ustalanie wag. Autorzy rankingu bronią się, stwierdzając, że
ocena ogólna nie odbiega zasadniczo od ocen grup filarów, w artykule zwrócona
jest jednak uwaga na fakt, że wyższa ocena kluczowej grupy filaru dla danego etapu rozwoju gospodarki pomaga poprawić ocenę ogólną, kiedy występują zaburzenia innych grup – jak np. pozytywny skutek dobrych ocen filarów innowacyjności
państw nordyckich w czasie pogorszenia oceny pozostałych grup w czasie kryzysu.
Myślą przewodnią artykułu jest teza, że to nie system oceny i doboru kryteriów jest najbardziej istotny, ale zgrupowanie różnych filarów konkurencyjności
w trzy główne grupy, którym przyporządkowano cechy gospodarek narodowych
na różnych szczeblach rozwoju. To właśnie zróżnicowanie oceny konkurencyjności gospodarki przez pryzmat stopnia jej rozwoju decyduje o użyteczności rankingu, a jednocześnie jest niejako próbą powrotu do oceny gospodarek – aktorów globalnej gospodarki, wskazując pewne przewagi komparatywne, którymi
w XXI w. nie będą branże, ale grupy filarów konkurencyjności: filary podstawowe, filary efektywności i filary innowacyjności. Wydaje się oczywiste, iż są
one pierwotnym obecnie kryterium lokowania określonego typu inwestycji oraz
oceny, w jakich typach rywalizacji międzynarodowej gospodarka może skutecznie rywalizować. Dodać jednak trzeba, iż wydaje się, że gospodarki na pierwszym
stopniu konkurencyjności nie mają realnych szans na dobrą pozycję konkurencyjną – ich priorytetem powinna być poprawa zdolności konkurencyjnej w kierunku
wejścia przynajmniej na poziom efektywności.

2. Pozycja konkurencyjna gospodarek nordyckich
w latach 2008-2013
We wszystkich rankingach WEF państwa nordyckie zostały zaklasyfikowane jako gospodarki trzeciego etapu rozwoju (innovation – driven). Poniżej została omówiona analiza pozycji konkurencyjnej gospodarek nordyckich
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w rankingu ogólnym WEF i trzech głównych subrankingach. W niniejszym
artykule miejsce w rankingu jest traktowane jako odpowiednik pozycji konkurencyjnej danej gospodarki narodowej. W tabelach podano pozycje konkurencyjne z lat 2008-2013. Należy przypomnieć, że pozycję konkurencyjną
dla lat kryzysowego osłabienia gospodarczego gospodarek nordyckich (2008
i 2009) reprezentują dane z tabel za lata 2009 i 2010, ponieważ rok podany
w tabeli jest rokiem wydania rankingu, toteż obejmuje zasadniczo sytuację
społeczno-ekonomiczną za rok poprzedni. W tabeli 2 zaprezentowano ogólną
pozycję konkurencyjną gospodarek nordyckich w rankingach z lat 2008-2013,
natomiast w tabelach 3, 4 i 5 – pozycję konkurencyjną tych gospodarek w subrankingach odpowiadających ocenie grup filarów odpowiednich dla budowy
konkurencyjności gospodarek na jednym z trzech opisanych etapów rozwoju.
Tabela 2. Pozycja konkurencyjna gospodarek nordyckich – ranking ogólny
Państwo
Dania
Finlandia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

5

9

8

12

12

6

6

7

4

3

3

Islandia

20

26

31

30

30

31

Norwegia

15

14

14

16

15

15

4

4

2

3

4

4

Szwecja

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: The Global Competitiveness Report 2008-2009, World
Economic Forum, Geneva 2008, s. 10; The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum,
Geneva 2009, s. 13; The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva 2010,
s. 15; The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011, s. 15; The Global
Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012, s. 13; The Global Competitiveness
Report 2013-2014, World Economic Forum, Geneva 2013, s. 15.

Tabela 3. Pozycja konkurencyjna gospodarek nordyckich – filary podstawowe
Państwo
Dania
Finlandia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4

4

7

8

16

21

1

1

5

5

4

7

Islandia

11

24

41

31

30

29

Norwegia

14

11

17

9

9

6

6

5

4

4

6

8

Szwecja

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Global Competitiveness Report 2008-2009, World
Economic Forum, Geneva 2008, s. 12; The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum,
Geneva 2009, s. 14; The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva 2010,
s. 16; The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011, s. 16; The Global
Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012, s. 14; The Global Competitiveness
Report 2013-2014, World Economic Forum, Geneva 2013, s. 16.
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Tabela 4. Pozycja konkurencyjna gospodarek nordyckich – filary efektywności
Państwo

Dania

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

6

9

9

15

16

Finlandia

13

12

14

10

9

9

Islandia

22

30

31

33

36

35

Norwegia

14

13

12

14

16

12

9

7

5

7

8

7

Szwecja

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Global Competitiveness Report 2008-2009, World
Economic Forum, Geneva 2008, s. 12; The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum,
Geneva 2009, s. 14; The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva 2010,
s. 16; The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011, s. 16; The Global
Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012, s. 14; The Global Competitiveness
Report 2013-2014, World Economic Forum, Geneva 2013, s. 16.

Tabela 5. Pozycja konkurencyjna gospodarek nordyckich – filary innowacyjności
Państwo

2008

2009

2010

Dania

7

7

Finlandia

5

6

Islandia

19

Norwegia
Szwecja

2011

2012

2013

9

8

12

11

6

4

3

2

19

20

21

24

28

18

18

17

19

16

16

6

4

3

2

5

5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Global Competitiveness Report 2008-2009, World
Economic Forum, Geneva 2008, s. 12; The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum,
Geneva 2009, s. 14; The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva 2010,
s. 16; The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011, s. 16; The Global
Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012, s. 14; The Global Competitiveness
Report 2013–2014, World Economic Forum, Geneva 2013, s. 16.

W tabelach od 2 do 5 czasem niezrozumiała może się wydawać sytuacja, kiedy pozycja ogólna z tabeli 2 jest lepsza od szczegółowych, dotyczących trzech
etapów rozwoju – wynika to z faktu ważenia ocen, których wysokość w poszczególnych grupach filarów jest różna (np. w 2008 r. Szwecja miała pozycję ogólną 4
przy szczegółowych 6, 9 i 6 – wynika to faktu, że ocena ogólna wynosiła 5,53, zaś
szczegółowe odpowiednio 6,00, 5,35 i 5,53; ostatni filar – innowacje – był oczywiście najważniejszy dla końcowej oceny gospodarki kierowanej na innowacje).
Omawiając pozycję konkurencyjną gospodarek nordyckich w latach 2008-2013
przez pryzmat pozycji w rankingach WEF, można wyciągnąć następujące wnioski
szczegółowe w stosunku do poszczególnych państw:
1. Ogólna pozycja konkurencyjna gospodarki duńskiej ulega systematycznemu pogorszeniu, mimo że lata kryzysu (rankingi z 2009 i 2010 r.) nie wpłynęły
na pogorszenie się pozycji konkurencyjnej – rankingi z lat 2012 i 2013 prezentują
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natomiast znaczne pogorszenie pozycji Danii w filarach podstawowych i efektywności. Odpowiada to znacznemu pogorszeniu się sytuacji makroekonomicznej
Danii w ostatnich latach. Przeciętna (jak na grupę państw nordyckich) pozycja
filarów innowacyjności nie może znacząco poprawić duńskiej pozycji konkurencyjnej. Wysiłki na rzecz poprawy filarów podstawowych i efektywności wydają
się konieczne dla polepszenia pozycji konkurencyjnej Danii w przyszłości. Wydaje się, że niefortunna dla Danii była budowa własnej pozycji konkurencyjnej na
filarach niższych etapów rozwoju – pokryzysowe osłabienie globalnej gospodarki
bardzo negatywnie wpłynęło na pozycję tego wysoce zinternacjonalizowanego
eksportera dóbr i usług. Wyraźnie natomiast widać, że kryzys i jego późniejsze
skutki nie miały żadnego poważnego wpływu na duńskie filary innowacyjności.
2. Finlandia, jeden z globalnych liderów wysokich technologii branży ICT
i inkubator nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, jest dobitnym potwierdzeniem faktu, że w świetle rankingów WEF poprawa pozycji filarów odpowiadających etapowi rozwoju gospodarki ma dużo większy wpływ na ogólną pozycję
konkurencyjną aniżeli osłabienie pozycji pozostałych filarów. Gospodarka fińska
kontynuuje pogarszanie pozycji filarów podstawowych – od wiodącej 1 pozycji
do pozycji 7, z wyraźnym pogorszeniem od rankingu z roku 2010, filary efektywności nie uległy natomiast nadmiernemu pogorszeniu, co można tłumaczyć
faktem, że Finlandia eksportuje raczej towary i usługi zaawansowane technologicznie (telekomunikacja, software), a więc wyroby branż kierujących się innowacyjnością, nie efektywnością. Bardzo poprawiła się natomiast pozycja filarów
innowacyjności, co w efekcie doprowadziło do tego, że w okresie kryzysu Finlandia nie zanotowała spadku, ale wzrost pozycji konkurencyjnej.
3. Islandia jest przypadkiem szczególnym, ponieważ w wyniku krachu systemu bankowego i załamania się stabilności finansów publicznych islandzka gospodarka de facto w roku 2008 zbankrutowała. Obrazuje to silny spadek pozycji filarów podstawowych w rankingach z lat 2009 i 2010 (w sumie o 30 pozycji!) oraz
filarów efektywności [w sumie o 13 pozycji do roku 2013 – trzeba zauważyć, że
po silnym spadku pozycji w zakresie filarów efektywności w roku 2008 (widocznym w rankingu 2009) – o osiem pozycji – następuje powolny, ale dalszy spadek].
Jednocześnie trzeba jednak zauważyć, że ogólna pozycja konkurencyjna Islandii
nie ulega od roku 2010 żadnym spadkom. Powodem tego jest niezbyt wysoka, ale
stabilna pozycja filarów innowacyjności, które podniosły pozycję konkurencyjną
Islandii w latach największego załamania światowej gospodarki. Z tej perspektyw
bardzo negatywnie i pesymistycznie należy oceniać wyraźny spadek oceny tej
grupy filarów w rankingu z roku 2013.
4. Norwegia jest w grupie państw nordyckich gospodarką szczególną, która
ze względu na duży, silny i nowoczesny sektor wydobywczy oraz znakomitą sytuację makroekonomiczną (nadwyżki budżetowe) przez okres kryzysu przeszła bez
szwanku (chociaż ranking z roku 2010 pokazuje, że pewne zaburzenia trzeba było
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– skutecznie – skorygować). Pomimo to pozycja konkurencyjna Norwegii nie jest
zachwycająca i oscyluje w połowie drugiej dziesiątki rankingu. Powód tego jest,
w świetle powyższych rozważań, oczywisty – niska pozycja filarów innowacyjności. Tak długo, jak Norwegia nie poprawi swoich filarów innowacyjności, nie
znajdzie się w czołówce rankingu konkurencyjności – niezależnie od tego, jak
wielkie sukcesy w osiągnięciach makroekonomicznych i handlu międzynarodowym będzie odnosiła.
5. Na koniec należy omówić przypadek Szwecji – państwa, które liberalnych ekonomistów równie często zaskakuje swym uporczywych trwaniem
w wysoce obciążającym PKB i dochody obywateli socjaldemokratycznym
typie państwa dobrobytu, co równie uporczywym utrzymywaniem stabilnego
rozwoju gospodarki i przejściem swojej wysoce zinternacjonalizowanej i zglobalizowanej gospodarki przez okres kryzysu bez szwanku, co jest zobrazowane
w ocenie jej pozycji konkurencyjnej w rankingach. Analiza pozycji konkurencyjnej Szwecji w rankingach wskazuje, że w czasie kryzysu uległa ona poprawieniu. Nietrudno to wytłumaczyć – kraj ten ma bardzo dobrą pozycję filarów
innowacyjności. W tej sytuacji nic nie stało na przeszkodzie temu, aby konkurencyjność stabilnej makroekonomicznie gospodarki szwedzkiej skorzystała na
pogorszeniu się pozycji konkurencyjnej innych państw z czołówki rankingu.
Niestety, trzeba zauważyć, że we wszystkich grupach filarów Szwecja notuje
od rankingu z roku 2012 spadek pozycji. Jeśli ten trend nie zostanie zatrzymany (najlepiej poprzez poprawę – wzorem Finlandii – filarów innowacyjności),
Szwecja może wypaść z prestiżowej grupy pięciu najbardziej konkurencyjnych
gospodarek świata.

3. Pozycja konkurencyjna gospodarek nordyckich
w rankingu konkurencyjności IMD
W celu uzupełnienia analizy pozycji konkurencyjnej gospodarek nordyckich
w latach 2008-2013 na podstawie rankingu The Global Competitiveness Report,
co było tematem niniejszego artykułu, warto porównać ogólną pozycję państw
nordyckich w rankingach z ich pozycjami w drugim najważniejszym rankingu
międzynarodowej konkurencyjności gospodarek narodowych: The World Competitiveness Yearbook – wydawanym przez znany i ceniony w środowisku naukowym szwajcarski International Institute for Management Development (IMD).
Chociaż szczegółowe porównywanie pozycji, jakie gospodarki nordyckie zajęły
w rankingach IMD do rankingów WEF, nie jest zasadne ze względu na odmienną
metodologię oraz prezentację wyników badań, to ciekawe jest porównanie trendów pozycji konkurencyjnej gospodarek nordyckich w obu rankingach, zwracając uwagę na skalę rozbieżności w ogólnej ocenie międzynarodowej konkuren-
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cyjności państw nordyckich przez specjalistów z WEF i IMD. Tabela 6 prezentuje
pozycje gospodarek nordyckich, jakie w badanych latach zajęły w The World
Competitiveness Scoreboard (ranking pozycji ogólnych wszystkich krajów objętych raportem).
Tabela 6. Pozycja konkurencyjna gospodarek nordyckich – ranking IMD
Państwo
Dania
Finlandia
Islandia
Norwegia
Szwecja

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6

5

13

12

13

12

15

9

19

15

17

20

–

–

30

31

26

29

11

11

9

13

8

6

9

6

6

4

5

4

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: The World Competitiveness Scorebord 2008 (IMD), The
World Competitiveness Scorebord 2009 (IMD), The World Competitiveness Scorebord 2010 (IMD), The
World Competitiveness Scorebord 2011 (IMD), World Competitiveness Scorebord 2012 (IMD), The World
Competitiveness Scorebord 2013 (IMD).

Porównując trendy pozycji konkurencyjnych gospodarek nordyckich w obu
rankingach, należy zwrócić szczególną uwagę na mocno odbiegające od ocen
w rankingu WEF pozycje Finlandii i Norwegii w rankingach IMD. Dużo słabsze
są pozycje małej gospodarki fińskiej, wykazującej trend spadkowy, oraz nieco
wyższe gospodarki norweskiej, wykazującej trend wzrostowy, i to z wyższych
pozycji niż w rankingach WEF. Wiąże się to z faktem, że ranking IMD dużo wyżej ocenia dla gospodarki osiągnięcia gospodarcze – ranking WEF skupia się
raczej na osiągnięciach w filarach innowacyjności. Warto zauważyć, że ranking
międzynarodowej konkurencyjności WEF lepiej oddaje faktyczną konkurencyjność gospodarek niż ranking IMD, który, chociaż niezawodnie wskazuje liderów
globalnej gospodarki, to będąc pozbawionym niuansów bardziej złożonej analizy
WEF, bardziej wskazuje siłę i pozycję gospodarki narodowej w globalnym systemie gospodarczym (dużą wagę przywiązując do stabilności finansów publicznych i prywatnych) niż szerzej pojętą konkurencyjność gospodarki jako całości,
uwzględniając złożone uwarunkowania polityczne i społeczne. W sytuacji analizy
pozycji konkurencyjnej gospodarek narodowych w okresie złożonych turbulencji
ekonomicznych, wpływających na różne wymiary życia społeczno-gospodarczego, ranking WEF wykazuje większą użyteczność. Ze względu na bardzo podobny
do IMD charakter innych rankingów międzynarodowej konkurencyjności, takich
jak Ease of Doing Business Index oraz Index od Economic Freedom, te ostatnie
również faworyzują liderów globalnej gospodarki, do części państw nordyckich
podchodząc bardzo krytycznie. W tego typu rankingach państwa nordyckie mają
problem z niską oceną ich wysoko chronionego i sztywnego rynku pracy; wyjąt-
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kiem jest oczywiście Dania z wciąż niedoścignionym rodzimym modelem rynku
pracy – flexicurity. Natomiast w kontekście innowacyjności niewątpliwie warto
przywołać metodologię mierzenia innowacyjności regionów i gospodarek krajowych, stosowaną w raportach Innovation Union Scoreboard (IUS). W rankingu
z roku 2014 Szwecja, Dania i Finlandia znalazły się w pierwszej czwórce rankingu, określanej jako liderzy innowacji (innovation leaders)5.

Zakończenie
Zgodnie z metodologią rankingu międzynarodowej konkurencyjności gospodarek sporządzanego przez WEF gospodarki na różnym etapie rozwoju budują
swoją konkurencyjność na podstawie innych filarów spośród 12 składających się
na ocenę ogólną. Praktyczny tego skutek w wypadku analizy gospodarek nordyckich w latach odnowy globalnej gospodarki po skutkach globalnego kryzysu finansowego (i następującej po nim globalnej recesji) jest taki, że państwa nordyckie
nie zanotowały dużych spadków w ocenie swojej konkurencyjności pomimo niewątpliwie negatywnych skutków kryzysu dla tych wysoce zinternacjonalizowanych i zglobalizowanych gospodarek. Nawet Islandia, która padła ofiarą największego możliwego do wyobrażenia upadku tak prywatnego sektora finansowego,
jak i finansów publicznych, nie zanotowała szczególnie dramatycznego spadku
pozycji konkurencyjnej, po spadku zaś o kilka pozycji w wyniku załamania sektora finansowego i bankructwa gospodarki w kolejnych latach utrzymuje stabilny
poziom. Przyczyna tego stanu rzeczy jasno wynika z powyższej analizy – wszystkie gospodarki nordyckie jako gospodarki nastawione na innowacyjność budują
swoją pozycję konkurencyjną na filarach, dzięki którym w warunkach kryzysu
utrzymały się na najwyższych pozycjach w rankingu. W tym kontekście warto
przypomnieć, że badania pokazują, iż innowacyjność ma bardzo korzystny, jeśli
nie kluczowy wpływ na budowę konkurencyjności gospodarki6. Szczególnie ważnym przykładem jest Finlandia, która równolegle traciła pozycję konkurencyjną
filarów podstawowych i efektywności oraz poprawiała pozycję filarów innowacyjności – co w sumie znacząco poprawiło jej ogólną pozycję konkurencyjną.
Z analizy rankingu WEF można wywnioskować, że gospodarki na najwyższym
szczeblu rozwoju (nastawione na innowacje) są dużo bardziej odporne na kryzysy finansowe i inne zawirowania gospodarcze negatywnie wpływające na wyniki
makroekonomiczne – ponieważ nie na tych filarach budują swoją konkurencyjInnovation Union Scoreboard 2014, European Union, 2014, http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf [25.08.2014].
6
E. Lechman, Społeczeństwo informacyjne i jego rola w podnoszeniu konkurencyjności makroekonomicznej gospodarki, w: Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, red. nauk. N. Daszkiewicz, WN PWN, Warszawa 2008, s. 59-73.
5
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ność. Jednocześnie można wyciągnąć wniosek idący w drugą stronę – utrzymywanie wysokiego poziomu innowacyjności gospodarki przez państwa rozwinięte korzystnie wpływa na odporność ich konkurencyjności na kryzysy wywołane
osłabieniem gospodarki w wymiarze filarów konkurencyjności odpowiednich dla
niższych etapów rozwojów gospodarki.
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International competitiveness of the Nordic Countries
in the years 2008-2013 – a competitive position
of Nordic economies in the times of global crisis
Summary. The purpose of the paper is to discuss a competitive position of the Nordic economies in 2008-2013 in the light of international competitiveness ranking The Global Competitiveness Report edited by the World Economic Forum (WEF). The paper discusses the changes of the
competitive position of Nordic economies in WEF rankings, indicating the major changes both in
the overall ranking and in the three major sub-rankings. The paper ends with two main conclusions:
the Nordic innovation-driven economies shape their competitiveness on the pillars that did not fall
victim to the financial crisis; the entrance of the national economy on the level of innovation-driven
economies protects its competitiveness against the crises that cause turbulence in the pillars important for lower stages of the economic development.
Key words: international competitiveness, Nordic countries, economic crisis
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Rozwój lokalny na peryferiach –
wybrane problemy

Streszczenie. Rozwój lokalny należy do kluczowych kategorii współczesnych procesów gospodarowania. Najogólniej rzecz biorąc, utożsamiany jest on z kreowaniem nowych wartości, które mają zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności, jak również pozwalają dać szanse następnym
pokoleniom. W nowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (liberalizacja, globalizacja)
dynamika rozwoju wykazuje znaczne dysproporcje i nie są one spowodowane tylko kwestią finansową, choć należy ona do najważniejszych. Uwidaczniają się dodatkowe, jak m.in. problemy gospodarowania przestrzenią czy organizacyjne – w zakresie przekształceń form własności i działalności
gospodarczej z publicznych na inne, niejednokrotnie nie odbiegające pod względem efektywności
od poprzednich. W ślad za tym idą iluzoryczne zmiany w zakresie zarządzania publicznego, które,
połączone z brakiem komplementarności pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, doprowadzają do izolacji niektórych ośrodków, uznając je tym samym za zmarginalizowane lub peryferyjne. O ile do niedawna problematyka ta nie należała aż do tak istotnych, o tyle
we współczesnych realiach wydaje się nabierać specyficznych cech. Interesujące jest to, że w niektórych ośrodkach peryferyjnych pojawiają się zjawiska deprecjonujące nawet te wartości, które
w minionych latach nazywane jako publiczne gospodarowanie (polityka przestrzennego wspierania
małych miast, ruch spółdzielczy) wniosły więcej do tych ośrodków niż dotychczasowe rozwiązania
po roku 1990. Oczywiste jest, że współczesny kryzys finansowy swym zasięgiem i siłą przenikania
w problemy lokalne uwidacznia dynamikę turbulencji w otoczeniu gospodarek lokalnych (dodatkowo na taki stan rzeczy nakłada się globalizacja). Ale czy te elementy do końca odzwierciedlają
i weryfikują w sposób obiektywny obecny stan i poziom rozwoju lokalnego w jego różnych przekrojach? Wydaje się, że ocena jest w tym wypadku bardzo trudna.
Słowa kluczowe: rozwój lokalny, peryferie, lokalna przestrzeń społeczno-ekonomiczna
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Wstęp
Rozwój lokalny należy do kluczowych kategorii współczesnych procesów
gospodarowania. Najogólniej rzecz biorąc, utożsamiany jest on z kreowaniem
nowych wartości, które mają zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności, jak
również pozwalają dać szanse następnym pokoleniom. W nowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (liberalizacja, globalizacja) dynamika rozwoju wykazuje znaczne dysproporcje i nie są one spowodowane tylko kwestią
finansową, choć należy ona do najważniejszych. Uwidaczniają się dodatkowe,
jak m.in. problemy gospodarowania przestrzenią czy organizacyjne – w zakresie przekształceń form własności i działalności gospodarczej z publicznych na inne, niejednokrotnie nie odbiegające pod względem efektywności od
poprzednich. W ślad za tym idą iluzoryczne zmiany w zakresie zarządzania
publicznego, które, połączone z brakiem komplementarności pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, doprowadzają do izolacji niektórych ośrodków, uznając je tym samym za zmarginalizowane lub peryferyjne. O ile do niedawna problematyka ta nie należała aż do tak istotnych,
o tyle we współczesnych realiach wydaje się nabierać specyficznych cech. Interesujące jest to, że w niektórych ośrodkach peryferyjnych pojawiają się zjawiska deprecjonujące nawet te wartości, które w minionych latach nazywane
jako publiczne gospodarowanie (polityka przestrzennego wspierania małych
miast, ruch spółdzielczy) wniosły więcej do tych ośrodków niż dotychczasowe
rozwiązania po roku 1990. Oczywiste jest, że współczesny kryzys finansowy
swym zasięgiem i siłą przenikania w problemy lokalne uwidacznia dynamikę
turbulencji w otoczeniu gospodarek lokalnych (dodatkowo na taki stan rzeczy
nakłada się globalizacja). Ale czy te elementy do końca odzwierciedlają i weryfikują w sposób obiektywny obecny stan i poziom rozwoju lokalnego w jego
różnych przekrojach? Wydaje się, że ocena jest w tym wypadku bardzo trudna.
Celem artykułu jest identyfikacja wybranych praktycznych problemów występujących w przekroju lokalnym w kontekście zachodzących procesów w gospodarce światowej, będących elementem globalizacji i liberalizacji. Zakres
opracowania obejmuje zagadnienia peryferyjności, metropolizacji przestrzeni
społeczno-ekonomicznej oraz zagrożeń z tym związanych.

1. Peryferie a globalna wioska
Według Agnieszki Olechnickiej:
Pojęcie peryferyjności łączy się z pojęciem dystansu, odmienności i zależności. Problem
peryferyjności wynika z faktu, że cechą każdego systemu ekonomicznego jest występowanie
większych lub mniejszych nierówności regionalnych. W związku z tym przy definiowaniu
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obszaru peryferyjnego często wykorzystywane jest pojęcie obszaru centralnego. Odniesienie „centrum vs. peryferie” pozwala bowiem podkreślić asymetryczne relacje i dysproporcje
w systemie regionalnym1.

Oznacza to, że peryferyjność może mieć wielorakie znaczenie. Zazwyczaj
kojarzy się z oddalonym obszarem, w którym procesy rozwojowe zachodzą ze
znacznym opóźnieniem lub występuje w nim stagnacja inicjatyw gospodarczych
i społecznych.
Chociaż najczęściej peryferyjność odnosi się do kategorii regionu, to nie musi
tak zawsze być. Region peryferyjny jest postrzegany jako obszar oddalony geograficznie, zacofany ekonomicznie, zapóźniony kulturowo i zależny od polityki
zewnętrznej. Na tej podstawie wyróżnić należy peryferyjność ekonomiczną (zapóźnienie gospodarcze) i społeczną (zapóźnienie cywilizacyjne).
Do podstawowych cech takiego miejsca zalicza się m.in. utrudnioną dostępność, niski poziom
kapitału ludzkiego, znikomą przedsiębiorczość, zjawisko migracji do obszarów wyżej rozwiniętych, dominację zatrudnienia w sektorach surowcowych (rolnictwo, leśnictwo), oparcie produkcji na taniej sile roboczej, która jest podstawą konkurencji z innymi obszarami. Równocześnie jest w znacznym stopniu uzależniony ekonomicznie od centrum, w tym przede wszystkim
od pomocy z budżetu państwa i innej pomocy2.

Na podkreślenie zasługuje to, że obszar taki nie dysponuje zasobami endogenicznymi o charakterze specyficznym, dzięki którym mógłby się rozwijać, a jeżeli je
posiada, nie jest w stanie racjonalnie ich eksploatować i uczynić z nich swojej szansy.
Dlatego procesy zachodzące na tym obszarze są wynikiem interwencji zewnętrznej
(polityka regionalna, polityka społeczna, polityka spójności UE). Taka sytuacja w zasadzie obrazuje obszar peryferyjny jako negatywny, choć nie zawsze musi tak być,
bowiem peryferie mogą także stanowić szansę dla dużych aglomeracji miejskich3.
Do najwybitniejszych badaczy światowych, którzy stworzyli teorie centrum
i peryferii, należą Raúl Prebisch i John Friedman. Teoria pierwszego z nich pokazuje model oparty na dwóch regionach i opiera się na następujących założeniach4:
1. Region 1 (centralny) produkuje przeważnie wyroby przemysłowe, natomiast region 2 (peryferie) eksploatuje bogactwa naturalne (surowce) i kultywuje
gospodarkę rolną.
2. Wydajność pracy w uprzemysłowionych sektorach produkcji regionu 1
jest znacznie wyższa niż w analogicznych sektorach regionu 2. W regionie 2 wyżA. Olechnicka, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2004, s.54-55.
2
A. Łuczyszyn, Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
peryferyjnych w metropoliach, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 196.
3
Szerzej: A. Łuczyszyn, Peryferie szansą dla aglomeracji, w: Ekonomiczne i organizacyjne
instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Wyd. Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 39-46.
4
R. Prebisch, Commercial Policy in the Under – developer Countries, „The American Economic Review Papers and Proceedings” 1959, nr 49, s. 251.
1

78

Andrzej Łuczyszyn

sza jest jednak wydajność pracy w „sektorach surowcowych”; przewyższa ona
wydajność w takich samych sektorach w regionie 1.
3. Taka sama część całkowitego popytu przypada na wyroby przemysłowe
i na surowce.
4. Stosunek całkowitej wydajności między regionami jest zrównoważony
i wynosi 1 (1:1), w obu regionach są takie same płace, poziom wzrostu dochodu
na osobę oraz liczba ludności.
5. W elastyczności popytu i postępie technicznym nie występują żadne międzyregionalne zróżnicowania.
Nieco inną, bardziej wzmocnioną argumentację przedstawił J. Friedman, który definiuje rozwój jako nieciągły, skumulowany proces. Zdaniem tego autora
szybciej rozwijają się obszary zurbanizowane, ponieważ są bardziej podatne na
innowacje. Autor za centra rozwoju (core regions) uznaje takie obszary, które
cechuje duże zagęszczenie innowacji. Pozostałe obszary to peryferie. Pomiędzy
centrum a peryferiami występują autorytarne relacje. Formułuje on cztery zasadnicze tezy, za pomocą których konkretyzuje poziomy model rozwoju społeczno-przestrzennego5:
1. Centrum ogarnia peryferie swoimi instytucjami i organizacyjnie uzależnia
je od siebie.
2. Konsolidację dominującej pozycji centrum nad peryferiami umożliwia
obiektywny mechanizm polaryzacji.
3. Dzięki procesowi dyfuzji i połączonemu z nim przepływowi informacji
innowacje rozszerzą się z centrum na peryferie.
4. Jeśli elity w centrum wolą zapobiegać konfliktom niż później łagodzić ich
następstwa, to proces rozszerzania innowacji na peryferie zostanie przyspieszony;
dochodzi wówczas do podziału władzy między stare i nowe centra, a stosunki
„autorytarne” i „zależności” między centrami a peryferiami stopniowo zanikają.
Podkreślić należy, że aktualnie peryferyjność odnosi się bezpośrednio do roli
i znaczenia samorządu terytorialnego jako głównego podmiotu zarządzającego lokalną gospodarką i rozwojem lokalnym. Na samorządzie bowiem spoczywa obowiązek stymulowania i kształtowania rozwoju w jego różnych obszarach. Z jednej strony należy zgodzić się z tak przyjętą tezą, z drugiej natomiast – nie wydaje
się ona w pełni obiektywna, bowiem gospodarka lokalna to system wzajemnie
powiązanych i współzależnych wszystkich podmiotów prowadzących działalność
w danej przestrzeni. W ostatnim okresie szczególnie widać, że osamotnione samorządy nie znajdują bardzo często rozwiązań mogących wprowadzić je na ścieżkę
zrównoważonego rozwoju. Przejawia się to najczęściej m.in. brakiem kształtowania odpowiedniej polityki finansowej. Powyższe jest konsekwencją wielorakich
K. Szołek, Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej,
Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 67.
5
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zadań, jakie musi realizować samorząd terytorialny, a podkreślić należy, że bardzo często pojawiają się nowe, niezaplanowane i nieprzewidziane, które dodatkowo obciążają lokalne budżety.
We współczesnych realiach społeczno-gospodarczych uwidaczniają się
w skali lokalnej nowe zjawiska, będące następstwem zachodzących zmian w gospodarce światowej, a polegające chociażby na niebezpieczeństwie wejścia do lokalnych przestrzeni peryferyjnych dużych sieci handlowych wraz ze stosowaniem
agresywnej polityki cenowej (tym samym znikają wręcz np. małe sklepy spożywcze). Działa swoisty „efekt wypierania”, gdzie za pośrednictwem nadmiernej
podaży towarów i usług dużych sieci następuje wzrost cen, a tym samym ograniczenie działalności małych podmiotów handlowych6. W tych warunkach samorząd terytorialny reprezentujący lokalną społeczność, w szczególności w ośrodkach peryferyjnych, stoi przed bardzo trudnym zadaniem zastosowania różnego
rodzaju możliwych narzędzi, które chronić będą głównie lokalne rynki pracy.
Stosowane m.in. zachęty podatkowe w postaci różnego rodzaju zwolnień dotyczą głównie typowych rozwiązań, tzn. gruntów, budynków, budowli należących
do przedsiębiorstw, które zobowiążą się do zatrudnienia nowych pracowników7.
Słabnie dodatkowo infrastruktura techniczna, społeczna i drogowa8. W praktyce
jedynym sposobem poprawy takiej sytuacji stają się środki z funduszy UE. Jednak
perspektywa korzystania z tego rodzaju źródeł zasilania finansowego, w szczególności w kontekście wspierania małych peryferyjnych ośrodków, wydaje się
także zagrożona z uwagi chociażby na konieczność ciągłego wnoszenia wkładów
własnych na prefinansowanie środków możliwych do aplikacji z danego programu operacyjnego.
Potwierdzeniem powyższego stanowiska może być przewidywana zmiana finansowania projektów realizowanych w ramach środków z funduszy unijnych.
Nie bez znaczenia, w szczególności dla samorządów, będzie w niedalekiej perspektywie fakt, że w funduszach UE na lata 2014-2020 duża część dotacji inwestycyjnych zostanie zastąpiona preferencyjnymi pożyczkami i poręczeniami
6
W przekrojach lokalnych społeczność posiada coraz mniej środków i rezygnuje wręcz z części wydatków, a tym samym spada dynamika konsumpcji. Mówiąc inaczej, rynek pracy indukuje
spadek zatrudnienia, a więc automatycznie spadek dochodów. Jednocześnie w bardzo wolnym tempie rośnie fundusz płac przy równoległym nienadążaniu za wzrostem cen. Tym samym następuje
proces redukowania oszczędności. Rosną ceny towarów, na które popyt jest stały (nieelastyczny),
w tym głównie paliw, co oznacza, że firmy muszą zmieniać wydatki na inne cele.
7
Jak wynika z różnego rodzaju przykładów, maleje liczba tzw. umów „warunkowych” pomiędzy różnymi potencjalnymi inwestorami a np. gminami.
8
Na przykład Kraków wprowadził zwolnienia podatkowe od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji. Jak przekonały się władze krajowe,
nie zawsze jednak warto sięgać po zwolnienia podatkowe, ponieważ oznaczają one straty dochodów
dla miasta, a nie spełniają założonej funkcji. Dotyczy to głównie preferencji dla przedsiębiorców,
które mogą nie przyciągnąć nowych inwestycji.
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kredytowymi. Głównym powodem takiego stanu rzeczy, gdzie władze UE zamierzają zastąpić dużą część dotacji pożyczkami, jest rzekoma chęć zwiększania
efektywności wykorzystania unijnych funduszy rozwojowych. Argumentów przemawiających za taką zmianą jest wiele. Po pierwsze – skala środków z funduszy
unijnych będzie zwielokrotniona dzięki temu, że będą to środki zwrotne. Po drugie
– w takim systemie są większe szanse na to, że unijne wsparcie faktycznie przyczyni się do rozwoju gospodarczego i zostanie przeznaczone na projekty najbardziej
sensowne ekonomicznie oraz te, które będą gwarantowały, że przyznane środki
będą pomnożone. Dlatego w przyznawaniu unijnych pożyczek i poręczeń uczestniczyć mają kapitałowo pośrednicy finansowi i banki. Na chwilę obecną Komisja
Europejska pracuje nad planowanym nowym systemem wsparcia za pomocą kilku
programów9. Można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości pomoc unijna
będzie udzielana na zgoła odmiennych zasadach i na innych warunkach.
Tak sytuacja może odnieść się bezpośrednio do zadań samorządu terytorialnego, związanych np. z ochroną środowiska, a realizowanych ze środków UE,
z których finansowano dotychczas głównie oczyszczalnie ścieków, kanalizację
oraz gospodarkę odpadami. To m.in. nadawało w znacznym stopniu dynamikę
rozwojowi lokalnemu. Szybciej zaczęła rozwijać się np. energetyka odnawialna,
którą współfinansowały dotacje z UE, ale także środki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego regionalnych odpowiedników. Istniejący system państwowy zachęt do realizacji takich przedsięwzięć sprawiał, że inwestorzy nastawili się przede wszystkim na budowę elektrowni wiatrowych. Ich rentowność dzięki publicznemu wsparciu dochodziła do rekordowego
poziomu 30-40%. Podobnie było z instalacjami do spalania biomasy, które zaczęli
budować niemal wszyscy liczący się w Polsce producenci energii elektrycznej
i cieplnej. Im bowiem także istniejący system wsparcia energetyki odnawialnej
zapewniał opłacalność. Z drugiej strony – należy zgodzić się z krytyką tego systemu. Mówiono, że miał on wspierać inwestycje, a wspierał np. elektrownie wodne,
które dawno zwróciły się ich właścicielom10.
W małych peryferyjnych ośrodkach dosyć specyficzna sytuacja wytworzyła
się także w obszarze gospodarki komunalnej. Tworzone nowe formy gospodarowania (np. spółki) ze stuprocentowym udziałem kapitału gminnego (powiatowego) okazały się w większości formami mocno uzależnionymi od budżetów
W Polsce na razie znane są dwa: inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Inwestment in City Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) i JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – wspólne
europejskie zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw).
10
Jednym z celów UE jest obecnie wspieranie zrównoważonego wzrostu dla racjonalnego
wykorzystania zasobów oraz wydajnej, ekologicznej i bardziej konkurencyjnej gospodarki, a tym
samym dokumentu Europa 2020. Na bazie powyższego już można wskazać, w jakim kierunku ewoluowała będzie polityka finansowa UE, a w szczególności polityka regionalna, która w ostatnim
okresie w warunkach polskich nabrała szczególnego znaczenia.
9
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macierzystych jednostek, nie odbiegając w zasadzie od efektywności działalności poprzednich form, w postaci chociażby jednostek budżetowych czy ich gospodarstw pomocniczych. Bardzo często są one niekonkurencyjne z podmiotami
prywatnymi, a stosowane w nich sposoby zarządzania odbiegają od standardów
takich podmiotów w krajach UE. Niekontrolowane zakupy sprzętu, modernizacje, inwestycje stanowią bardzo często działania punktowe, nie mające żadnego
potwierdzenia w analizach ekonomicznych takich przedsiębiorstw. Brak elementarnej wiedzy na temat zasad prowadzenia takich podmiotów doprowadza bardzo
często do ich upadku, a następnie wyprzedaży majątku, którego środki na zakup
bardzo często pochodzą z kredytów, pożyczek czy leasingu. Zadłużenie zatem
spada na daną jednostkę samorządu terytorialnego. Oczywiste jest, że powyższe
procesy bardziej dynamicznie zachodzą w jednostkach terytorialnie mniejszych,
które położone są w stosunku do metropolii jako rdzenia regionu w sposób oddalony. Tutaj występuje permanentny brak środków, a możliwości ich dodatkowego pozyskiwania są ograniczone poprzez koncentrację kapitału finansowego
w dużych miastach. Powyższe wywołuje konflikty społeczne przekształcające się
w swoistą formę patologizowania życia gospodarczego i społecznego.
Zasygnalizowana problematyka potwierdza, że przyjęta liberalna doktryna
w gospodarce sprawdza się w pewnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, jednak w odniesieniu do niektórych przestrzeni wykazuje rozregulowanie.
Przede wszystkim nie wspomaga ośrodków peryferyjnych, a wręcz odwrotnie,
indukuje skalę barier rozwoju, gdzie głównym ich akcentem są znaczące braki
finansowe. Widać, że we współczesnych realiach gospodarczych nie sprawdza
się także model społecznej gospodarki rynkowej, mocno lansowany chociażby
w Niemczech. Uwidacznia się tym samym bardzo poważny problem społeczny.
Mianowicie tworzy się bardzo bogata klasa wyższa w zamian za ubywanie klasy
„zdolnej do konsumpcji”. A właśnie ta druga powinna być motorem napędzania
koniunktury gospodarczej. Można powiedzieć, że w zasadzie mamy do czynienia
z całkowicie nowym modelem gospodarki, który zrodził się krótko przed rokiem
1989 w Polsce. Tym samym swego rodzaju ewolucji, zdeterminowanej stosowaniem różnej polityki gospodarczej przez poszczególne rządy, podlegała kategoria
rozwoju lokalnego. Warto w tym momencie podkreślić, że dotychczasowe metody, jak m.in. cięcia podatków, obniżanie wydatków publicznych oraz płac, jak
również deregulacja rynków i prywatyzacja w zasadzie do niczego nie doprowadziły, bowiem spadły dochody do budżetu państwa i budżetów lokalnych.
W odniesieniu do podstawowego elementu rozwoju społeczno-gospodarczego, jakim jest konkurencja (co jest domeną krajów wspólnotowych UE), należy
stwierdzić, że nie można sprowadzać gospodarki do ciągłego obniżania wartości
czynników produkcji. O ile światowe sieci gospodarcze stosują takie metody na
globalnych rynkach, o tyle małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w przestrzeniach peryferyjnych nie są w stanie w sposób legalny konkurować z pozo-
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stałymi. To potwierdza, że gospodarowanie w przekrojach lokalnych, w szczególności na „peryferiach”, może mieć charakter pozorny. Skoro duże sieci odnoszą
sukcesy w ramach globalizującej się ciągle gospodarki, oznacza to, że ich zyski
systematycznie są konsumowane, bowiem nie spada bezrobocie w Polsce, a niejednokrotnie wzrasta. Ma to także przełożenie na dochody mieszkańców, gdyż
rosną dochody bogatych, a maleją biednych. Widać zatem, że w ośrodkach peryferyjnych życie chociażby z zasiłków przestało się opłacać i zaczyna dominować
szara strefa. Warto także podkreślić, że sam mechanizm oszczędzania jest dobry
dla indywidualnych podmiotów, ale nie dla całej gospodarki, bowiem spadają
inwestycje, konsumpcja itd. – zgodnie z teorią mnożnika inwestycyjnego. Ale
mniejsze wydatki to także mniejszy budżet, tak więc uwidacznia się ostry konflikt
ekonomiczny, np. pomiędzy obszarami metropolitalnymi a peryferiami, ale zupełnie inny niż był na początku lat 90.
W tych warunkach z punktu widzenia lokalnych układów funkcjonalno-przestrzennych konieczne staje się pozyskanie efektów globalizacji. Jednym
ze sposobów jest aglomeryzacja przestrzeni wokół wielkich miast, które stanowią bieguny rozwoju dla kurczących się obszarów peryferyjnych. Małe miasta usytuowane w takiej stopniowo aglomeryzacyjnej przestrzeni włączone są
w nurt przekształceń gospodarczych, społecznych i przestrzennych, będących
skutkiem procesów globalizacji. Są one wchłaniane, stając się elementem struktury przestrzennej obszarów tzw. triady globalizacji. Jednak w praktyce lokalne
układy terytorialne obejmujące małe miasto oraz otaczające je obszary wiejskie,
stanowiące lokalną strefę ciążenia, spychane są na obszary peryferyjne, stanowiące obrzeża procesów globalizacji. W takich wypadkach pozyskanie cząstki
centrum wymaga11:
– kreatywności małego miasta w zabiegach (działaniach) o utrzymanie lub
wzmocnienie lokalnych, historycznie ukształtowanych więzi funkcjonalno-przestrzennych, określających skalę i strukturę bazy ekonomicznej miasta,
– kreatywności w działaniach mających na celu pozyskiwanie nowych, upowszechnianych i rozprzestrzenianych w efekcie procesów globalizacji, funkcji
miastotwórczych, które włączą bazę ekonomiczną małego miasta w strukturę gospodarki regionalnej, krajowej, europejskiej, a nawet światowej.
Powyższe doprowadza do wniosku, że kształtowanie rozwoju lokalnego odbywa się w zupełnie nowych warunkach niż do tej pory. Możliwość wkomponowywania się w procesy aglomeracyjne przez ośrodki oddalone od centrum napotykać będzie, jak widać, na wiele trudności, chociażby w postaci konieczności
„przebijania się” przez obszary przyaglomeracyjne. Wymiar rozwoju lokalnego
w tych warunkach musi ulec zupełnie przetransformowaniu.
R. Brol, Małe miasta w globalnej wiosce, w: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach
lokalnych, red. K. Heffner, A. Polko, AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 15.
11
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2. Nowy wymiar rozwoju lokalnego
Aktualnie problematyka rozwoju lokalnego jest szeroko podejmowana i rozpatrywana zarówno ze strony świata nauki, jak i świata praktyki. Ostatnio jednak
oprócz czynników pozytywnych zwraca się coraz większą uwagę na ograniczenia
rozwoju, takie jak m.in.: ciągły brak środków, niedorozwój infrastruktury, braki
terenów przygotowanych pod zabudowę, degradacja środowiska, złe kwalifikacje
kadr, niedorozwój mieszkalnictwa i inne. Z tych m.in. powodów sama realizacja rozwoju lokalnego może odbywać się na podstawie kilku koncepcji rozwojowych, zakładających np., że każdy obszar powinien mieć bazę eksportową czy
inaczej prowadzić bazową działalność gospodarczą, która funkcjonuje na rynkach
zewnętrznych, w szczególności międzynarodowych. W takim wypadku mamy do
czynienia z koncepcją rozwoju egzogenicznego.
Koncepcją, według której wykorzystuje się wewnętrzne możliwości rozwojowe wspólnoty lokalnej, jest koncepcja rozwoju endogenicznego. Opiera się ona na
tradycji i kulturze lokalnej, wykorzystaniu potencjału ludzkiego, innowacyjnego,
naturalnego, technicznego, finansowego czy instytucjonalnego danego obszaru.
Koncepcja rozwoju spolaryzowanego to koncepcja rozwoju niezrównoważonego, nierównomiernego. Z koncepcją rozwoju zintegrowanego (integralnego)
z kolei mamy do czynienia w wypadku nakierowania rozwoju na wszystkie jego
aspekty.
W warunkach procesów globalizacyjnych, światowego kryzysu finansowego, słabnącej polityki gospodarczej państwa na rzecz wzmacniania polityki regionalnej krajów Unii Europejskiej zmienia się diametralnie wymiar rozwoju,
w tym przede wszystkim w przekrojach lokalnych. Można sformułować tezę, że
rozwój lokalny jest pochodną procesów zachodzących w światowej gospodarce,
które z różną siłą „rozrzucane” są w przestrzeni. Podobnie jak w wypadku dużych obszarów, tak samo kierunki zachodzących zmian w skali lokalnej muszą
być wkomponowane w układ (strategie) większych układów terytorialnych. To
właśnie implikuje szanse, a tym samym zagrożenia. Dodatkowo w ostatnim okresie zauważa się, że czynniki zewnętrzne, szczególnie w obszarach peryferyjnych
(oddalonych od rdzenia aglomeracji), przewartościowują pod każdym względem
czynniki wewnętrzne, w szczególności w tych obszarach, gdzie nie ma chociażby zasobów, pozwalających w naturalny sposób konkurować. Trudno jest mówić
zatem o konkurencji i innowacyjności w wypadku tych obszarów, gdzie spada
stopa bezrobocia, emigruje do dużych miast młodzież, likwiduje się administrację
publiczną, osłabiając jednocześnie dany obszar. Tym samym spadają podstawowe parametry, jak choćby PKB/mieszkańca, wartość produkcji przemysłowej itp.
Taka sytuacja pokazuje, że obszary peryferyjne w dobie współczesnej gospodarki
to nie tylko te, które mają złą lokalizację w stosunku do aglomeracji, ale także
wszystkie te, które wykazują spadek takich parametrów. Warto podkreślić także,

84

Andrzej Łuczyszyn

że można być peryferyjnym, a jednocześnie także centrum, pod warunkiem że
takiemu właśnie centrum nadaje się działalność wiodącą (przemysł meblarski,
samochodowy, mięsny).
W tych warunkach konieczne jest wspomniane włączenie ośrodków peryferyjnych w nurt rozwoju dużych miast, które nadają tempo rozwojowi współczesnej gospodarki (aglomeracje, konurbacje, metropolie i obszary metropolitalne).
Zupełnie inny wydaje się być zbiór narzędzi (ustawy, rozporządzenia, decyzje
administracyjne itp.), występujących głównie jako determinanty administracyjne
wykorzystywane dla możliwości jego pobudzania w układzie centralnym, ukierunkowanym na działania pionowe w ramach centralnych struktur administracji,
a jeszcze inna sytuacja występuje w nowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, w których zaczęły dominować relacje poziome w ramach wręcz sieciowego kolektywizmu działalności podmiotów gospodarczych (sieci).
Koniec XX w. i początek nowego stulecia przyniósł zmiany paradygmatu rozwojowego związanego z przechodzeniem gospodarki przemysłowej (określanej
mianem fordyzmu) do gospodarki opartej na wiedzy (określanej mianem postfordyzmu), czyli nowego systemu elastycznej specjalizacji, który ukształtował
się w wyniku zastosowania najnowszych osiągnięć nauki w różnych dziedzinach
życia społeczno-gospodarczego. Proces formowania się współcześnie horyzontalnych systemów elastycznej specjalizacji (zwanych powszechnie sieciami gospodarczymi) jest odbiciem przestrzennego kształtowania się gospodarki opartej na
wiedzy, a przejawia się w zastępowaniu w gospodarce pionowych relacji powiązaniami i oddziaływaniami poziomymi. Jedną z istotniejszych cech współczesnej
gospodarki jest nasilająca się intensywność tych zmian oraz towarzyszący temu
procesowi wzrost turbulentności i niepewności (prawo entropii). Zmiany te występują we wszystkich dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego. Niewątpliwie pierwotną, a zarazem najistotniejszą kategorią, która współcześnie odgrywa
w tych zmianach podstawową rolę, jest wiedza12.
Bez wątpienia zatem nowe tendencje rozwoju lokalnego są konsekwencją zachodzących zmian w gospodarce światowej dotyczących formułowania się swego
rodzaju nowego paradygmatu rozwoju. Proces ten spotęgowany jest także nowymi realiami, wynikającymi z zupełnie innych możliwości gospodarowania w nowej przestrzeni UE, która to przestrzeń zdominowana jest przez sieci regionalne.
Od lokalizacji miejsca (przestrzeni) gospodarowania zależą obecnie powodzenia
lub niepowodzenia dotyczące dynamiki wzrostu (np. per capita), jak również inne
parametry dotyczące życia społeczno-gospodarczego. Trudno zatem mówić tutaj
o sprawiedliwej konkurencyjności międzyregionalnej, a tym samym wewnątrzregionalnej, która bezpośrednio dotyka gospodarowania w mniejszych przestrze12
S. Korenik, Rozwój lokalny wobec wyzwań na progu XXI wieku, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2009, s. 102-103.
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niach. Na powyższe kwestie dodatkowo nakłada się ogólnoświatowe zjawisko
globalizacji, wyznaczające kierunki i swego rodzaju strategie podporządkowujące
(hierarchizujące) odpowiednie branże, gałęzie gospodarki pod działalność kooperacji międzynarodowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że strategie finansowe
w tych warunkach zupełnie wypierają strategie społeczne, co dla rozwoju lokalnego może oznaczać jeszcze większy wzrost barier dla jego kreowania.

Zakończenie
Kształtowanie się sieciowego modelu funkcjonowania gospodarki zachodzi
pod wpływem złożonych i zależnych od siebie procesów i zjawisk13. Niepodważalny jest fakt, że odbywają się one w sposób charakterystyczny dla nowego
paradygmatu rozwoju związanego z gospodarką opartą na wiedzy i gospodarką
kreatywną. Powyższą sytuację wymusiła wręcz postępująca globalizacja, niepewność, turbulencja, wzrost cen, nowe technologie i innowacje. Jednak nowa
gospodarka charakteryzuje się tendencją do polaryzacji poziomu rozwoju. W warunkach dominacji sieci gospodarczych słabnie funkcja państwa, co bardzo niekorzystnie przekłada się na rozwój małych peryferyjnych ośrodków, bardzo często
w sposób naturalny oddalonych od centrum dużych miast. Wydaje się, że tego
rodzaju peryferie zaczynają deprecjonować się i charakteryzować domkniętością
– zarówno gospodarczą, jak i społeczną. Słabną lokalne budżety, a możliwość pozyskiwania środków, np. z funduszy UE, nie jest dla wszystkich jednakowa. Taka
sytuacja wymaga interwencji publicznej.
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Selected aspects of local development on the periphery
Summary. Peripherality gains recently quite essential meaning in many scientific studies.
It is a peculiar feature of socio-economic interdependence, occurring in given socio-economic area
where power decreases in a fairly rapid pace. It manifests itself in different forms and becomes a primary negative determinant of local development. Understood in a classical way, it shows and confirms that it does not participate in the process of creating the basic parameters of growth. Peripheral
centers, therefore, face a special task that is necessary e.g. to bring them closer to agglomeration.
Key words: local development, peripheries, peripheral space
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The impact of globalization
on the local economic sector – selected aspects

Summary. Contemporary local development is a phenomenon that occurs in very dynamic
and often turbulent circumstances, and particularly interesting ones are the local socioeconomic circumstances whose significance has recently grown exponentially. It is unquestionable that
there are actually two reasons for such a state of matters, namely the unprecedented economic
phenomena of enormous scale, i.e. globalisation, and the overlapping global financial crisis of the
past years. What they have caused is that the relationships between the economic entities operating in the global socioeconomic sphere and their local environment are becoming very specific.
The said local dimension of globalisation is on the one hand a measure of growth rate, and on the
other hand, it makes one realise the power of the ongoing phenomena taking an extremely abrupt
course. Therefore, one must recognise the global dependence of local developmental process, and
it should be stressed that such awareness is currently low. There are certainly numerous reasons
behind such a status, however, by no means does it relieve one of the obligation to seek the skill
to identify the actual issues on the local scale where more and more serious barriers emerge,
especially on the peripheries.
Key words: globalisation, local development, local economy, local scale

Introduction
The recent years have seen huge geopolitical changes taking place, also in the
sphere of economy, manufacturing conditions, competition and dependency, as
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individual countries have introduced the new growth paradigm.1 An international
scheme, referred to as globalisation, has become the leading force affecting the
current events observed all around the world. Globalisation is often mentioned as
a new quality in the process of internationalisation and perceiving the world as
a new order. It has also become a notion frequently mentioned, but often exaggerated and abused. Different interpretations of the term globalisation have basically
led to perceiving it in the category of various links, connections, new networks
established between countries, regions, microregions and the society. The foregoing implies that it is a long process of integration of more and more economies
and societies transgressing their borders. Consequently, a single global economic
system is emerging, characterised by very strong mutual dependencies stemming
from the simultaneously happening liberalisation of the global economy. But the
processes of globalisation, liberalisation and internationalisation do not always
go hand in hand with the necessity to strengthen what can be observed at the
proverbial “bottom”, but they repeatedly cause destabilisation of the outcomes
formerly achieved. Regardless of the level on which globalisation functions and
the standpoint globalists assume, one should definitely highlight what globalisation has actually contributed to the regional economy and determine whether the
convergence being commonly praised is actually successful. It is obvious that
it limits the domestic uniqueness and brings virtually identical institutional solutions to the play, hence the question if we are supposed to become one state and
one global economy? Is economy the sole and exclusive driving force of social
development in the contemporary world? Is global capitalism, so widely promoted,
actually the model of choice to follow? It is also obvious that seeking ways to
eliminate disproportions is a natural consequence, but despite the ongoing stressing
of the necessity to provide appropriate conditions for better convergence aimed at
improvement of economic, social and territorial cohesion, is this actually the case?
Is the contemporary development of the European Union countries and the entire
EU area not maintained exactly by the discrepancies which lead to a retaining division into growth-oriented areas and those which constitute peripheries? It seems
that there will always be a difference of standpoints with regard to processes taking
such a course, since inside specific socioeconomic spaces, divisions of unparalleled scale tend to be emerging naturally. It is so because of numerous reasons,
including the fact that there is a redistribution of goods taking place in a global,
international, national, regional and primarily local scale, where the latter is merely
to agree to accept solutions being implemented by the global economy, very often
developed without its participation, not to mention the right to take a stance. Under
such conditions, both pre-programmed winners and those doomed to failure tend to
1
Economies of scale have been replaced by economies of scope. The new economy is based on
an assumption that knowledge is translated into an economic growth driving force. It is becoming
a linking factor of the contemporary social and economic development.
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emerge. This framework is an economic pathology Bolesław Winiarski had already
predicted in 1990s. It seems that one should be extremely cautious trying to evaluate these problems, still it is worth making some significant theoretical and practical remarks (this being the actual purpose of the article) that will make it possible
to grasp the gist of a problem studied for a fairly long time now.
The aim of the article is to point out the problems connected with the impact
of the globalization activities effects on creating the opportunities for further local
development through the prism of self-government as the main entity managing
the local sections.
Mainly descriptive method is used for the realization of the so formulated aim
and the article is of a scientific essay character.

1. Economic and social issues of globalisation
To put it as plainly as possible: globalisation of economy is an outcome of
combination of the international trade development (including capital exchange)
and the decision making development in the spheres of production, commercialisation, capital management, all of which entail the global market integrity. It may
also be perceived as a process aimed to acquire the above features.2 It is often referred to as a process of destruction of national borders for the sake of the market.
It is when both the market and the allocation mechanism operate beyond borders,
changing the criteria of efficiency.
Nowadays, globalisation, being a very dynamic phenomenon, brings various
outcomes for economies, including primarily for their internal (regional and local) dimensions. These outcomes trigger intense emotions and divide scientists,
politicians and representatives of different social groups into advocates and adversaries of this phenomenon. Depending on the strength and direction of the
impact exerted by changes and the approaches towards globalisation assumed by
individual parties to the discourse, its positive or negative aspects are emphasised.
Many a time, dissent has resulted from a level created by politicians on which this
phenomenon is interpreted from the perspective of one’s own goals, influencing
the pursuit of position and high enough social status. Speaking of consequences
of globalisation, one would undoubtedly mention such phenomena as the productivity increase and the related improvement of revenues and living conditions,
the ease of communication and common access to information enhancing the developmental capabilities of societies and individuals, the reduction of operating
costs, the increase in the rate of discoveries and innovations leading to better satisfaction of needs and higher quality of life. Among the advantages of globalisation,
J. Bremond, J.F. Couet, M.M. Salort, Kompedium wiedzy ekonomii, WN PWN, Warszawa
2006, p. 227.
2
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the advocates usually also stress the possibility of international coordination of
actions, for instance in the sphere of the environmental degradation prevention
or joint scientific research.
Therefore in a sense, globalisation stands for a universal process or a series
of processes generating multiple links and correlations, where the notion of compaction refers to the increased number and range as well as the broadened scope
of cross-border transactions, whereas the notion of depth refers to a degree to
which the said correlations influence the ways in which societies are internally
organised.3 But to a certain extent, globalisation also weakens the functions of
states and constrains the latter. The market is becoming less and less controlled
by the state, which used to be the sovereign power imposing boundary conditions upon every activity. Supranational corporations acquire further new roles as
they become both beneficiaries and subjects of globalisation. Governments tend to
loose the capacity to manage sovereign policy to a growing extent, whereas transnational corporations are becoming the leading parties disposing of money and
demand upon which power, economic activeness as well as employment depend.
In the work entitled End of Millennium4 Manuel Castells has highlighted the
contemporary major issues of the global economy, among which, besides the classical ones, he has mentioned exploitation, social exclusion, marginalisation and
selective integration, being the directly linked characteristics accompanying the
contemporary developmental processes commonly recognised as positive. The
author stresses that reactions to the globalisation processes include the European
integration which shows that the global economy is not an undiversified system
composed of enterprises and money transfers, but rather a regionalised structure
where traditional national institutions and new supranational entities still perform
leading roles in the economic organisation of competition as well as in the acquisition or loosing of the profits it provides. The author also claims that, even
though most of the economic activity and a majority of workplaces in the whole
world are national, regional or even local by nature, the most important, strategic
economic activities performed in the age of information are globally integrated
via electronic networks of capital, commodity and information exchange. It is for
the global integration that the current process of European unification has been
triggered and channelled, based on European institutions that, from a historical
perspective, were mainly established for political reasons.
The basic dimension of the globalisation process is one which applies to financial and foreign exchange markets. They are truly global, and owing to electronic
transfers and the capacity to avoid or overcome governmental control, they may
potentially act as unified entities in real time. At this point, one should stress that
3
4

Słownik politologii, WN PWN, Warszawa 2008, pp. 150-153.
M. Castells, Koniec tysiąclecia, WN PWN, Warszawa 2009.
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the existing second dimension of globalisation, namely the information technology, is a chance for the future, since it constitutes the very core of production capacities of economies and the military power of countries. And even though globalisation is currently asymmetrical, the importance of European research centres,
companies and markets is a warrant for Europe to always remain deeply involved
in predominant technological networks.
Authors studying these problems tend to agree that globalisation rediscovers
regions.5 This is done by means of enterprises which – operating in the global
market – infiltrate the regional and local space seeking new locations. Making use
of their range of impact and strength in the first place, transnational companies
search for two essential elements in space, i.e. outlet markets for their products
and services as well as resources of production factors, however, they do not care
about quantity as much as about price and quality, owing to which their products
and the production itself are becoming more attractive and, most of all, more competitive. At this point of the consideration, one should definitely mention that, although natural, such a process is to be recognised as highly unfair from a number
of perspectives, including that of businesses managed in the given local (in-house)
socioeconomic spaces of economic entities, to name but one. They are doomed
to compete under the conditions of globalisation which virtually eliminates their
potential developmental prospects.
In today’s economic reality, enterprises are spontaneously forced to fit into
strategies of large corporations which, in turn, assume a global perspective. One
should also emphasise that there is a specific hierarchisation (centralisation) being
observed among groups of companies representing the same industry, since in order to face up to the increasingly difficult competition, the main objective of their
activity is development of adapting skills, since they are what success depends
on. It means that such phenomena take a different course (trend of adaptation)
in large international companies (corporations), and yet a different one among
smaller companies whose only chance to survive is through collaboration with
the tycoons. The latter’s ability to adapt and compete is only limited to acceptance
of the conditions proposed by larger enterprises (e.g. subcontracting under shortterm contracts), more bonded with networks of correlations.
It is very frequent that the current globalisation, characterised by information
revolution, makes use of well-proven techniques of the previous one6 with regard
to such aspects as transport cost cutting, for instance, but in practice, this cost reduction primarily applies to very small enterprises, often operating in the periphJ. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, p. 32.
6
The evolution of globalisation, as described in the literature of the subject, is divided into
a period from mid-19th century until the end of 1920s, and the second stage starting in 1970s and
lasting until the present.
5
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eries, remote from headquarters of the largest globalisation-associated companies.
Hence globalisation is an economic phenomenon not only based on societies and
nation states, but primarily on transnational corporations and market co-operators.
These entities are the key players in the process of emergence of worldwide systems, both binding and making economies of individual countries dependent. On
pain of extinction, they are forced to evolve and to keep adjusting to the changes
they themselves often cause. The foregoing implies that in order to function under the conditions of contemporary globalisation processes, one must undergo all
phases of enterprise evolution, however, in these circumstances, it also means that
most local enterprises willing to retain their independence in setting their own
strategies will be forced to always rely on domestic production factors and utilise
domestic markets only. Moreover, yet another feature of the new framework is the
transfer towards high-value production and the related flexibility which, owing to
the ability to introduce rapid changes in parameters and types of production, enables satisfaction of individual customers’ needs. Nevertheless, as aforementioned,
flexibility is also an ability to adjust to the requirements of individual markets.
This implies that the choice of location is one of the most significant strategic
decisions made by global companies. What also matters is the specific conditions
characteristic of the given location and the given type of activity. In this respect,
flexibility will not only mean allocation in multiple places, but also the ability to
move operations between locations.
What is also worth stressing is that invariability of production factors, very
frequently perceived as static, has recently created certain opportunities to become specialised in production of goods which could be manufactured in the most
efficient manner, and to import the surpluses attained. Under such a model, proceeds from import and export between countries were related to goods and final
production.
Production, always associated with a certain territory, was being organised around the domestic, national market. Strategies as well as the future of enterprises were related to and dependent
on the given market, the state would implement a policy of its development and protection,
and future decisions and business projects could be based on the possibilities to extrapolate or
anticipate the current trends.7

The economic situation observed at present is completely different, since not
only is it translated into the standing of companies, but also of municipalities (nodes
in the local network) or other settlement forms. The processes being observed, such
as metropolisation of socioeconomic space, its appropriation, emergence of semiperipheries or peripheries, are becoming more and more common and often lead to
very serious perturbations, in both the economic and social sphere.
7

p. 11.

A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2005,
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It should be noted that the said processes (features) of the contemporary global
economy have permeated local economies to a various extent, this being particularly
applicable to economies peripheral towards the core (metropolis). Hence the heaviest
burden of tackling these tasks lies upon the most important entity managing the local
economy, namely the local self-government. For this reason, there is an ongoing need
for research (analysis) of spatial socioeconomic structures, especially in the regionmicroregion axis – structures which, in the age of globalisation and internationalisation, should be characterised by convergence and complementariness of the actions
undertaken. The individual theories and models of regional and local development
must rely on endogenous potentials of growth and development, and when reinforced
with knowledge, they should constitute local and regional creativeness capable of
competing and hence inducing innovation. Only flexibility of joint efforts, as emphasised above, provides grounds for a potential to use creativeness and innovativeness
in the processes of socioeconomic growth and development, thus creating regional
networks of relationships. In this respect, networking appears to be a category indispensable to build the common welfare of local and regional communities.
To recapitulate the above consideration, it should be noted that global economy is – historically speaking – a new phenomenon, different from the world
economy. It is primarily characterised by the “capacity to act as an entirety in real
time or at chosen time on a planetwide scale.”8

2. Networks and network economy
Specific contemporary combinations of social and economic life, emerging on
all spatial levels, starting from enterprises and municipalities, to end up with transnational corporations and global economy, required new forms of organisation of economic entities. One may even claim that, under the new socioeconomic conditions,
there has been a need for such forms being established between enterprises, public administration bodies and R&D institutions, and the inherent feature of organisations incorporating different entities must be flexibility. This feature is common to all complex organisational systems
developing nowadays.9

It has led to a situation where
in the structures of the global system, the very basis of competitiveness is no longer the traditional allocation efficiency, but rather adaptation efficiency whose premises and indicators are
various intermediate forms of activity coordination functioning between the market and the
hierarchy, commonly known as networks.10
M. Castells, Społeczeństwo sieci, WN PWN, Warszawa 2007, p. 107.
R. Domański, Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012, p. 102.
10
K. Miszczak, Nauka i sieci gospodarcze w przestrzeni, in: Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, ed. S. Korenik, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, p. 174.
8
9
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The basic characteristic of networks is that they can emerge and spread along
trunk lines as well as back streets of global economy by referring to the power of information provided by the new network paradigm.11 They are also known of being
composed of two elements: nodes and ties linking the former. In a large network,
the size of nodes decreases, whereas the number and quality of ties abruptly increases. Networks connect towns and regions, and along with them, also enterprises, institutions and individuals. It is for that reason that every social and economic
activity undertaken in a geographical space may be represented as a network.12 It
means that participants of economic processes taking place in a geographic space,
through specialisation and cooperation, can become involved in complex undertakings they would otherwise not be able to perform when acting alone.
There are many different types of networks and correspondingly many classifications according to the nature and the subject of connections. Much attention is
paid in various publications to two kinds of network connections: subcontracting
and strategic alliances. Authors also speak of vertical and horizontal networks in
production as well as a value added chain. Vertical networks (customers – organisation – suppliers) are usually deeply rooted in production and the value added
chain. On the other hand, horizontal networks are established between various enterprises representing the production and the service sector, research institutions
as well as enterprises handling innovation transfer. There are far more partners in
horizontal networks.
One may refer to many other network divisions. Following the European
Commission, S. Korenik has distinguished between:13
– “star” networks featuring a leading company,
– networks of “nodal connections” where all entities involved have equal rights,
– “temporary” networks, poorly formalised, where intensification of contacts
depends on the current needs, which tend to change considerably in time,
– regional networks which constitute a territorial corporation, often highly
formalised.
Other authors, such as Ryszard Domański, mention the following types:14
– information networks,
– local and regional innovation networks,
– networks functioning under models of ecologically sustained development,
– temporary networks,
– neural networks.
M. Castells, Społeczeństwo sieci…, p. 173.
In networks, the law of growing profits plays an increasingly important role, becoming
a functioning indicator for enterprises that, willing to raise their competitiveness, must take this law
into account.
13
S. Korenik, Dysproporcje w rozwoju regionów Polski – wybrane aspekty, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 2003, p. 20.
14
More about this subject in: R. Domański, op. cit., pp. 106-130.
11

12
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Among various types of connections between business actors, the most characteristic ones are regional networks whose functions include organisation of the
economic framework in the sense of space and scale of entities, entailing external
conditions.
Networks are the basic element of connections (social, economic), and the key
ability one should posses is the ability to collaborate, as determined by the quality and quantity of social interactions. These traits may be perceived as innovative strategic attitudes to management not only of an organisation, or as relations
between the far and the near business environment, but primarily, what should be
stressed, they have become sources of competitive advantage, both in the private
and in the public sector. The disproportions one may observe between these two
sectors are origins of many successes, but they also cause failures in economy.
When discussing these problems, one should emphasise that accelerated transformations of the structure of industry and the entire economy lead to a growing
diversification of products and services. This diversification intensifies the information absorbing capacity of industry and economy, and it is driven by information technologies. It is for them that enterprises are able to flexibly respond to
changes taking place in the surrounding where they perform business activity.
Enterprises adapt to diversifying needs and demand more easily by diversifying
their product and service selection.
Diversifying production requires diversified skills. When the pursuit of products of mass consumption is replaced by an attempt to satisfy more diverse, specific needs, enterprises must cooperate with other manufacturers as well as consumers in order to determine specific utility features
of products. What follows is an explosion of various complexities which then absorbs different
types of knowledge, and enterprises are no longer able to create all of its ingredients on their
own. Consequently, micro markets, where these ingredients and specific, very similar products
and services face one another, tend to multiply. At the same time, the economy goes global and
this imposes all sorts of standards upon the micro markets. Each micro market becomes a world
of detailed trade regulations as well as technical and environmental standards one must learn
and entail in strategies pertaining to micro markets. On the other hand, the growing importance
of information and knowledge as well as their absorptivity jointly constitute a driving force of
the development of cooperation alliances established between enterprises and R&D centres.15

The principles governing network economy are different than those of a traditional hierarchical economic framework. It is an appropriate and may be a very
efficient instrument of economic policy of a large city or a region. The economy
of these territorial units shows growing fragmentation. Harmonisation of diversified activities may bring them considerable synergistic effects. Networks are also
important instruments of the economic policy, particularly when municipal or regional authorities switch to an activity type which consists in providing municipal
services creating opportunities for various interest groups.
R. Domański, A. Marciniak, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Komitet
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, vol. CXIII, Warszawa 2003, p. 13.
15
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Contemporary network organisations differ significantly from traditional bureaucratic structures in several aspects:16
1. They are susceptible to spatial deconcentration. They strive to come closer
to recipients and production processes. It is forced by competition, the need for
comprehensive quality management, growing collaboration with regional scientific centres, the necessity to win over the competition in time. More difficult
tasks are tackled more easily when the decision making process and personnel of
companies are positioned closer to customers and to production of the commodities offered. Enterprises are no longer based in a single location, but they rather
operate through multiple facilities.
2. Such organisations are designed and built based on the principle of delegation of decision making powers and responsibilities. Unlike in old type organisations, where the decision making authority is concentrated with the top management, in new organisations, tasks are assigned to divisions forming a network
of connections using electronic means of communication. The network must be
based on the principle of mutual benefits for divisions. The management of a new
organisation must function collectively and have skills required to build teams,
mitigate and prevent conflicts as well as solve problems.
3. New organisations do not eliminate hierarchy, yet they bestow a different
character upon it. What they do is free their structures from positions and privileges which hinder the information flow, cooperation, decision making and learning. New hierarchies become one of the ways to coordinate and control actions.
Networking has its downside as well. What emerges in networks is referred to as cores,
i.e. poles between which tunnel-like connections function. The regional development related
consequence of such connections are processes of polarisation. For networks may contribute
to the support and development of systemic solutions as well as to decomposition, degeneration
and even destruction of a system.17

3. Local economy sector
under the conditions of globalisation
Changes of the world economy, mainly pertaining to the growth paradigm,
which consist in a transition from the industrialisation phase to the post-industrialisation one (network economy, knowledge-based economy), have particularly affected the most important entity representing the local sector and managing local
development, namely the local self-government. Hence, at the turn of the 20th cenIbidem, pp. 14-15.
K. Miszczak, S. Korenik, Nauka i sieci gospodarcze w przestrzeni, in: Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, ed. S. Korenik, Wyd. UE we Wrocławiu,
Wrocław 2010, p. 186.
16
17
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tury, they induced new local development issues showing that decentralisation and
empowerment of local communities on the simultaneous fading of a territorial
state do nothing but push the local development problems to a background, since
what started to matter most in the economy is regions and large cities. It was also
noticed that – particularly in the peripheries – one can observe a process of “suppression” of previous functions without a possibility to renew them due to more
and more serious financial barriers emerging. A determinant of such relations has
mainly become the location of all such territorial units, but also a low level of
social (creative) capital. At a certain stage, the process of metropolisation of the
socioeconomic space, measured with the strength of economic impact of large
metropolises, led to a discontinuity of space, and so completely different relations
in the regional economy have emerged ever since. What can be seen is an image
of one region perceived through the perspective of the capital city, a metropolis
competing in international markets, one that is innovative and creative in knowledge management, and another – based on standard production factors and practically not contributing to the processes of growth and development of the region
perceived as a whole. Under such conditions, speaking of efficiently functioning
local economies and democracy as the political framework accompanying those
changes has become largely utopian and assumed the form of a slogan, rather than
the objective truth. One may also dare to claim that the foundation upon which the
contemporary globalisation is allocated has been weakened.
When it is no longer simple to speak of world economic policy, and primarily
of who actually manages it, it is also difficult to exert influence on where businesses are allocated. One thing is quite clear, however: it is definitely where no
one controls or regulates it. And hence this particular unsteadiness of the world
economy manifests itself through dynamic changes of conditions under which
managing processes proceed, and lead to uncertainty and asymmetry, not only in
terms of the revenue distribution but also social division, often causing marginalisation of territorial units, especially the peripheral ones. Individual socioeconomic
spheres, while undergoing technical and technological progress, do not accept it
with identical intensity which is then translated into the activity of local economic
entities unable to keep up with the speed of changes.
Such a state of matters has already appeared in certain local dimensions,
where the grey market has begun to prevail as a “sector” taking over surpluses of
workforce, providing fairly high incomes and becoming legalised under globalisation and internationalisation, for instance of the small and medium-size enterprise sector. It does not appear to be a spontaneous process, since nearly everything is becoming subject to internationalisation, including illegal transfers which
– under such conditions – constitute an alternative for an employment scheme
where jobs are practically only secured by the public sector, still on a minimum
level. Thus local clusters emerge, reflecting interests of various groups and circles.
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It may even be claimed that, under such circumstances, the situation is completely
opposite to what had taken place in the early 20th century. The contemporary
reality precludes employment of workforce surpluses, since globalisation, while
strengthening capitalism, seeks new locations as aforementioned, but only where
they would ensure profit to international corporations.
It should be stressed that the contemporary dynamic changes of legal frameworks and organisational structures in administration and the SME sector, mainly leading to flattening of these organisational structures, have not yet brought
positive outcomes of efficiency improvement in local economies, and even if
they did take place, they were certainly not effects of the said changes. In this
respect, innovativeness was mainly conditioned by the geographical location
of the given socioeconomic space, having a certain centre which affected the
condition of its surrounding in various ways. The local budget deficits which are
currently observed to augment are not fully substituted with often complicated
procedures applied to acquire non-budgetary funds. The piling-up nonconformities in the sphere of authority, especially in the peripheries, make the latter more
and more tightly closed and bring specific economic and social depreciation. It
is partially due to this situation that smaller territorial units do not keep up with
the growth of metropolitan areas whose strength does not permeate the proverbial “bottom”. And it is for these reasons as well that the leading role among
the processes observed is played by globalisation and its specific opposite, i.e.
glocalisation.
At the same time, it should be noted that the loosing parties seem to be mobilising themselves according to their interests and, most of all, needs. They are
indeed ready to make sacrifices in the name of a patriotic uprising in order to
catch up with the selection of goods and services required to provide for a community very often referred to in the peripheries as a small homeland. This face
of globalisation is a domain of development of classical capitalism, seeking
expensive recipients for their goods and services. However, the expensive ones
are rather outnumbered in the local scale, especially in small peripheral locations, compared to metropolises, which very often causes that financial filtration
of these environments distorts the actual image of the processes taking place
in them, only to mention financial transfers. And at least for that reason, local
authorities are facing a serious dilemma to choose between ways and methods
to overcome the emerging barriers, these being predominantly of organisational
and financial nature.
Having analysed this situation from yet another perspective, i.e. the benefits
brought by worldwide globalisation processes, one should stress the fact that it is
exactly globalisation and internationalisation that have contributed to the emergence of new economy, often called knowledge-based economy. The growing investment in what is referred to as immaterial factors seems more profitable and
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may even solve the problems of employment of better educated persons in the
incoming years. It may become a serious challenge for the Polish economy, however, it is also a huge opportunity to get rid of unwanted solutions which impair
the regional and local dimensions.

Conclusions
The contemporary socioeconomic reality is dominated by instability manifesting itself in dynamic changes not only taking place in the economy, but
also in everybody’s life. One may even claim to have confronted the reverse
of welfare society, namely overproduction and abuse of natural resources. This
situation seems to be accelerated by the recent crisis, hampering growth. It also
means that, at the very beginning of the 21st century, a more and more widespread characteristic of the social and economic life, both of the developed and
the undeveloped world, is becoming the uncertainty observed in the macro and
the micro scale. It is also reasonable to agree with a hypothesis that, at the current stage of progress of the globalisation process, it has already been settled
that no country acting alone is capable of effectively defying mechanisms triggered by the said process. Yet another popular hypothesis stipulates that, in the
process of globalisation, a country looses its significance, since it is to small to
handle the big matters and too large to successfully manage the small ones.18
Hence there is no such thing as the economic policy of the proverbial “mean”,
and neither are there any tools to stimulate such a policy. Consequently, there
are the global matters and the local matters, both types existing at two different
poles. This polarity determines the condition of local economies, and hence it
affects the diversification of possibility behind local development. I times of
such dynamic changes, it seems that the local sector, particularly in peripheral
socioeconomic spaces, requires strong support from the state. But the role of
the state has been changing in the age of globalisation. “The state has lost a fair
share of its sphere of influence in times of globalisation.”19 Nevertheless, it still
seems that in spite of all, bearing in mind how local socioeconomic sector has
been developing, there is a need for the role of the state to be defined, and without a doubt, it is indispensable to ensure correct functioning of economies and
societies. For there are numerous spheres which may cease to function properly
if the state withdrew from the role it plays.
More about this subject in: A. Łuczyszyn, Społeczny aspekt zarządzania rozwojem lokalnym
a interesy wspierające procesy globalizacji współczesnej gospodarki, in: Człowiek we współczesnej
gospodarce globalnej, ed. P. Grabowiec, M. Klimowicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we
Wrocławiu, Wrocław 2011, pp. 149-163.
19
E. Oziewicz, Procesy globalizacji gospodarki światowej, in: Globalizacja i regionalizacja
w gospodarce światowej, ed. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012, pp. 26-27.
18

100

Andrzej Łuczyszyn

Strong dynamics in the local sections, manifested mainly in practicing marketing of its social and economic identity is not enough to compete with large
global corporations. Such a situation makes local actors rigorously comply with
the strategies of those corporations whose goals are often quite different than
those of local development strategies.
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Wpływ globalizacji na lokalny sektor gospodarczy –
wybrane aspekty
Streszczenie. Współczesny rozwój lokalny zachodzi w bardzo dynamicznych i często turbulentnych realiach. Do szczególnych należą lokalne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, których
znaczenie w ostatnim okresie wzrasta w sposób wręcz spotęgowany. Niezaprzeczalny jest fakt, że
powodem takiego stanu rzeczy są dwa niespotykane dotąd, a występujące na ogromną skalę w historii
gospodarki zjawiska, tj. globalizacja i nakładający się na nią współczesny światowy kryzys finansowy.
Zjawiska te powodują, że układające się relacje między operującymi w globalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej podmiotami gospodarczymi a ich lokalnym otoczeniem stają się specyficzne. Ten lokalny wymiar globalizacji jest miarą tempa rozwoju z jednej strony, natomiast z drugiej – urzeczywistnia siłę zachodzących zjawisk, które przebiegają w sposób niezwykle ostry. Trzeba mieć świadomość
globalnego uzależnienia lokalnych procesów rozwojowych, a należy podkreślić, że na chwilę obecną
świadomość ta jest niska. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne wiele, niemniej nie zwalnia to
z konieczności poszukiwania umiejętności identyfikacji rzeczywistych problemów w skali lokalnej,
gdzie pojawiają się coraz większe bariery, w szczególności w obszarach peryferyjnych.
Słowa kluczowe: globalizacja, rozwój lokalny, gospodarka lokalna, skala lokalna
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Kultura organizacyjna
jako forma komunikacji wewnętrznej
na przykładzie Domu Maklerskiego WDM S.A.

Streszczenie. W artykule, wychodząc od związków komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej, które w każdej organizacji kształtują się i warunkują nawzajem, starano się przedstawić kulturę
organizacyjną jako autonomiczny układ komunikacji wewnętrznej wpływający na postawy członków
organizacji. Układ ten obejmuje zarówno nadawców określonych treści w postaci właścicieli i zarządzających organizacją, jak i odpowiednie kanały i nośniki informacji reprezentowane przez artefakty
kultury organizacyjnej, specyficzną zawartość komunikatu przekazującą preferowane przez nadawców wartości, normy czy wzorce zachowań oraz odbiorców w postaci członków organizacji. Wyodrębnia się również specyficzny cel takiej komunikacji determinujący zmianę bądź modyfikację postaw
pracowników zgodną z preferencjami organizacji. Gdy akceptują oni ten przekaz i przyjmują oczekiwane postawy bądź nie mogą go zaakceptować, ich reakcja może być traktowana jako sprzężenie
zwrotne. Identyfikacja kultury organizacyjnej jako układu komunikacyjnego odbyła się na podstawie
studium przypadku Domu Maklerskiego WDM S.A. Dochodząc do określonych konstatacji, dokonano w badanej firmie diagnozy kultury organizacyjnej, wykorzystując model wartości konkurujących
Camerona i Quinna, przeprowadzono badania ankietowe oraz wykorzystano wnioski z obserwacji
uczestniczącej, jako że autor jest wieloletnim pracownikiem przedmiotowej firmy.
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, system komunikacji wewnętrznej, komunikat kulturowy

Wstęp
Rozdzielne rozpatrywanie systemów komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej jest dość powszechne. Wskazuje się oczywiście na ścisłą współzależność obu kategorii, twierdząc wręcz, że „komunikacja wewnętrzna i kultura

102

Lech Miklaszewski

organizacyjna są naczyniami połączonymi, kształtują się i warunkują nawzajem,
wpływając na postawy członków organizacji”1. Pojawiają się również dość obrazowe porównania, które utwierdzają nas w takiej ocenie, np. autorstwa Karoliny
Dulnik:
Komunikacja wewnętrzna jest dla firmy tym, czym krwioobieg dla organizmu – odpowiada za
pobranie z odpowiednich miejsc odpowiednich składników, odpowiednie ich przetworzenie
i dostarczenie w odpowiednim czasie i odpowiednimi kanałami w odpowiednie miejsca. […]
Pozostając przy tej anatomicznej analogii, kultura organizacji jest jej układem odpornościowym.
Działa wg ustalonego kodu rozpoznając wszelkie odstępstwa od reguły i próbuje je
wyeliminować, chroniąc w ten sposób organizm przed kryzysami. Tak wewnętrznymi, jak
zewnętrznymi2.

Takich związków i funkcji nie da się w żaden sposób zakwestionować i nikt
tego nie czyni. Niemniej istotą artykułu ma być potraktowanie kultury organizacyjnej jako autonomicznego systemu komunikacji wewnętrznej.
W tym układzie kultura organizacyjna jest dość rzadko przedmiotem badań
– być może dlatego, że znaczna część systemu kulturowego jest trudno identyfikowalna i nie zawsze uświadamiana. Niemniej z pewnością mamy do czynienia z systemem komunikacji: z nadawcą i odbiorcą komunikatów, z przekazem
określonych treści, z wykorzystaniem określonych ogniw i kanałów komunikacji.
Przekaz ten ma zarazem charakter uniwersalny, tj. zrozumiały w różnych środowiskach kultur narodowych, a w tym kontekście doskonale wpisuje się w globalny układ gospodarczy.
Biorąc powyższe pod uwagę, celem artykułu jest próba identyfikacji kultury
organizacyjnej jako systemu komunikacji oraz wskazanie na jej specyfikę i znaczenie dla organizacji na przykładzie konkretnej firmy inwestycyjnej, która, podlegając ewolucji kulturowej, odpowiednio kształtowała swój przekaz informacyjny, dążąc do podporządkowania pracowników jego treściom.
W niniejszym artykule autor posługuje się typologią kultur zaproponowaną
przez Camerona i Quinna, opartą na modelu wartości konkurujących, śledząc ewolucję i świadome zmiany w zakresie kultury w firmie inwestycyjnej w okresie pięciu
lat jej funkcjonowania. Konstatacje i wnioski autora wsparte zostały badaniami własnymi (próba wyczerpująca) oraz wynikami obserwacji uczestniczącej i wywiadów.

1. Kultura organizacyjna i jej aspekt komunikacyjny
Każdą organizację charakteryzuje właściwa tylko jej kultura organizacyjna,
skomponowana według oryginalnego wzoru, będąca odzwierciedleniem koncepcji prowadzenia biznesu przez jej właścicieli. Kompozycja ta bywa jednak często
1
2

http://komunikacjaworganizacji.blogspot.com [8.02.2013].
K. Dulnik, http://komunikacjaworganizacji.blogspot.com [8.02.2013].
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dla kierujących organizacją abstrakcją bądź czymś, co można pominąć – czymś
co nie ma znaczenia. Wielu nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, że są jej twórcami, a to już staje się niebezpieczne dla trwałości i powodzenia organizacji. Zajmowanie się „duchem organizacji”, bo tak często definiowana jest kultura organizacyjna, czyli czymś, co z trudem postrzegamy, przez wielu menadżerów jest
lekceważone i niedoceniane.
Jak twierdzą Kim S. Cameron i Robert E. Quinn:
Powodem niedoceniania kultury organizacji jako istotnego czynnika wpływającego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest to, że jest ona zbiorem wartości uważanych za oczywiste,
założeń o których się nie mówi, wspólnych oczekiwań, definicji, elementów pamięci zbiorowej.
Odzwierciedla dominujące poglądy, określa poczucie tożsamości pracowników, dostarcza
niepisanych a często nie do końca uświadomionych zasad postępowania w miejscu pracy, wzmacnia trwałość systemu społecznego3.

Na ogół kulturę rozumie się dwojako.
Po pierwsze, mówi się o kulturze w organizacji, traktując ją jak zjawisko podobne do kultury społeczeństw, zawierające w sobie takie pojęcia, jak wspólne
wartości, założenia, normy, artefakty czy wzorce zachowań, które stanowią ukrytą, ale jednoczącą siłę pozwalającą nadawać sens, kierunek działań i mobilizację.
Po drugie, kultura organizacyjna jest sposobem patrzenia i myślenia o zachowaniu w organizacji i poza nią, sposobem rozumienia tego co się dzieje wokół. W tym sensie kultura odnosi
się do teorii, które tłumaczą i przewidują, jak organizacje i pracujący w nich ludzie działają
w różnych warunkach4.

Mnogość podejść, stanowisk i definicji pojęcia kultury organizacyjnej powoduje, że najbardziej racjonalna w tej kwestii wydaje się kompilacja dokonana
przez C. Sikorskiego odnosząca się do sposobu myślenia oraz wychodząca od
ujęć dotyczących sposobu działania.
Definicja ta uwzględnia więc zarówno podejście ideowe, zgodnie z którym
kultura jest systemem idei, zbiorem wartości, wspólnych symboli i znaczeń, oraz
instytucjonalne, traktujące kulturę jako system adaptacji i rozwoju, czyli sposób
umożliwiający wspólnocie przeżycie, dostosowanie, ale i kreatywność. Stąd kultura organizacyjna jawi się jako „system nieformalnie utrwalonych w środowisku
społecznym organizacji wzorów myślenia i działania, mających znaczenie dla realizacji formalnych celów organizacyjnych”5.
Ciekawym ujęciem kultury organizacyjnej jest również propozycja Geerta
Hofstedego, traktująca to pojęcie jako zaprogramowanie umysłu, jako zapisanie
w umysłach pracowników firmy pewnych wzorców myślenia, odczuwania i zaK.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiany, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 24.
4
Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. nauk. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007,
s. 21-22.
5
C. Sikorski, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 4.
3
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chowania. Kulturę organizacyjną można zatem określić jako „zbiorowe zaprogramowanie umysłu, które odróżnia członków jednej organizacji od drugiej”6. Z założenia zaprogramowanie to ma sprzyjać powodzeniu przedsiębiorstwa, realizacji
strategii i osiągnięciu celów organizacji.
W realizacji tak określonej funkcji kultury organizacyjnej szczególnie ważne
jest osiągnięcie konsensusu, czyli zgody uczestników organizacji co do spraw
strategicznych. Według Edgara Scheina składnikami tego konsensusu podlegającymi uzgodnieniu są:
– wizja, misja i strategia,
– cele organizacji,
– środki umożliwiające osiągnięcie celów,
– kryteria oceny działania organizacji oraz założone strategie i metody korygowania działań w sytuacjach nieprzewidzianych7.
Powyższe uzgodnienia są niewątpliwie korzystne dla organizacji, przyczyniają
się bowiem do angażowania się w organizację i prowadzą do większej konsekwencji
w zachowaniach pracowników, ale aby ich dokonać, niezbędna jest komunikacja.
W tym kontekście stwierdzenie, „że kultura organizacji odnosi się do systemu
znaczeń przyjmowanych przez członków organizacji, odróżniającego tę organizację od innych”8, współgra z syntetyczną definicją komunikacji, traktującą ją jako
przekazywanie znaczeń. „Jedna osoba może przekazywać informacje i koncepcje
drugiej jedynie przez transmisję znaczeń. Jednakże komunikacja nie ogranicza się
tylko do przekazywania znaczeń”9, konieczne jest również ich zrozumienie. „Samo
postrzeganie informacji oznacza tylko ich odbieranie. Aby można było mówić
o recepcji informacji, musi ona zostać zrozumiana”10. Zakłada się więc, że komunikacja to proces o określonej strukturze, który wieńczy zrozumienie (rysunek 1).

ŹRÓDŁO

KOMUNIKAT

KODOWANIE

KOMUNIKAT

KANAŁ

KOMUNIKAT

DEKODOWANIE

KOMUNIKAT

ODBIORCA

sprzężenie zwrotne
Rysunek 1. Proces komunikacji
Ź r ó d ł o: S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004, s. 222.

G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. II zm.,
PWE, Warszawa 2007, s. 17.
7
Ł. Sułkowski, Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002, s. 62.
8
S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004, s. 428.
9
Ibidem, s. 220.
10
S. Forlicz, Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008, s. 98.
6
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Zanim dojdzie do jakiegokolwiek komunikowania się, jest potrzebny zamiar, przybierający
formę komunikatu do przekazania. Przechodzi on od nadawcy (źródła) do odbiorcy. Komunikat
ulega zakodowaniu (przekształceniu w symboliczną postać) i przekazaniu za pośrednictwem
jakiegoś środka (kanału) do odbiorcy, który dekoduje komunikat zainicjowany przez nadawcę.
W wyniku tego procesu znaczenie zostaje przekazane od jednej osoby do drugiej11.

Ostatnim ogniwem w procesie komunikacji jest pętla sprzężenia zwrotnego,
polegająca na sprawdzeniu skuteczności komunikacji, tj. na ustaleniu, czy doszło
do wzajemnego zrozumienia.
Matrycą, do której przystaje przedstawiony schemat procesu komunikacji,
jest model kultury organizacyjnej zaprezentowany przez E. Scheina.
Jego model składa się z elementów zwanych poziomami kultury, które zostały wyodrębnione
ze względu na ich trwałość i widoczność. Autor ten postrzega kulturę organizacji jako zbiór
dominujących wartości i norm postępowania charakterystycznych dla danej organizacji, podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości i przejawiający się poprzez artefakty –
zewnętrzne i sztuczne twory danej kultury12.

W tej koncepcji artefakty stanowią pierwszą warstwę kultury, odpowiadającą
za poziom jej zewnętrznych przejawów, i jej obserwowalny komponent i wskaźnik, zrozumiały jednak tylko w powiązaniu z leżącymi u ich podstaw systemami
wartości i założeń (rysunek 2).
Systemy symboli – ARTEFAKTY
Język, rytuały, ubrania
Formy stosunków
Wartości i normy
Maksymy, „ideologie”
Wytyczne zachowań, zakazy
Założenia podstawowe
Stosunek do otoczenia
Prawda
Natura człowieka
Natura ludzkich działań
Natura ludzkich stosunków

widoczne
wymagające interpretacji

częściowo widoczne
częściowo nieświadome

niewidoczne
najczęściej nieświadome

Rysunek 2. Szczeble kulturowe i ich związki w ujęciu E. Schein
Ź r ó d ł o : Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. nauk. A. Potocki, Difin, Warszawa 2005,
s. 173.
11
12

S.P. Robbins, Zachowania…, s. 221.
Ł. Sułkowski, Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012, s. 78.
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„Artefakty to widzialne, namacalne i słyszalne pozostałości zachowań zakorzenione w kulturowych normach, wartościach i założeniach”13. Te najbardziej
widoczne i sztuczne twory kultury możemy podzielić na:
1. Artefakty językowe, werbalne – obejmują język, którym posługują się pracownicy, ale również słowa-klucze tworzące specyficzny słownik przedsiębiorstwa, a także wskazują odpowiednie wzory komunikacji werbalnej ze wszystkimi
interesariuszami firmy; natomiast mity, legendy i tabu, które również stanowią
składową tej grupy, odzwierciedlają historię firmy, ważne i przełomowe wydarzenia, sprawy, o których się nie mówi, przypowieści dotyczące właścicieli biznesu,
opowiadając o momentach z życia organizacji, które mają być wzorem albo przestrogą w postępowaniu w dany sposób. Artefakty językowe pozwalają komunikować członkom organizacji ideologię oraz podstawowe założenia, umożliwiają im
zrozumienie, czego się od nich oczekuje.
2. Artefakty behawioralne – obejmują preferowane schematy zachowań, które
odnoszą się do kultywowanych w organizacji ceremonii, rytuałów i zwyczajów.
Inaczej mówiąc – są to narzucane sposoby działania, które powinny przebiegać
według precyzyjnie i formalnie określonego scenariusza, do którego pod silną
presją stosują się wszyscy członkowie organizacji. Rytualne i ceremonialne zachowania pracowników najczęściej dotyczą sposobów witania się, rekrutacji
i adaptacji nowych pracowników, spędzania przerw, odbywania zebrań czy obchodzenia szczególnych uroczystości. Z jednej strony, wzbogacają one życie organizacyjne, ale z drugiej – uczą pracowników, jak postępować zgodnie z kanonami kultury organizacyjnej.
3. Artefakty fizyczne – obejmują materialne wytwory danej kultury, począwszy od architektury, wystroju wnętrz i dress code, przez pojazdy, maszyny, wyposażenie, aż po komunikację wizualną, strukturę organizacyjną i biurokrację. Mogą
różnić się między sobą tym, w jakim stopniu pełnią jedynie rolę funkcjonalną,
a w jakim mają wartość symboliczną. Gdy służą jako symbole, ułatwiają identyfikację, budzą emocje i skłaniają do określonych działań. W tym kontekście mogą
występować w postaci symboliki architektonicznej, symboli fizycznych i symboli
statusu, jednocząc daną zbiorowość, bowiem są rozpoznawane i jednakowo interpretowane jedynie przez członków tej samej organizacji.
Wszystkie artefakty w systemie komunikacyjnym, jakim jest kultura organizacyjna, pełnią podwójną rolę: służą jako nośniki informacji i jako ogniwa kanału komunikacyjnego. Akty zachowań werbalnych, akty behawioralne, jak również
przedmioty materialne z pewnością można traktować jako nośnik określonych, najczęściej symbolicznych treści. Zapis tych treści ma oczywiście różny, często niejednoznaczny charakter, ale stanowią one bazę rejestrującą informacje umożliwiającą
później ich interpretacje. Z drugiej strony, artefakty służą jako ogniwa kanału ko13

S. Stańczyk, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 32.
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munikacyjnego, tworząc jedyną w tym systemie, fizyczną i postrzeganą infrastrukturę komunikacji. To właśnie za ich pośrednictwem odbywa się transmisja treści
kulturowych ukierunkowana na odbiorcę w postaci pracownika danej organizacji.
Pozostałe warstwy kultury prezentowane w powyższym modelu, czyli wartości i normy, oraz rdzeń kultury, tzn. podstawowe założenia kulturowe, to treść
komunikacji – komunikat, który absorbuje odbiorca.
Wartości oznaczają coś, co jest cenne i godne pożądania, co stanowi przedmiot szczególnej troski oraz cel ludzkich dążeń, ale także kryterium postępowania
człowieka. Tak rozumiane stanowią swoisty drogowskaz postępowania dla członków organizacji.
Natomiast normy to ustalone i obwiązujące w danym środowisku społecznym
reguły postępowania będące regulatorem zachowań społecznych w firmie.
Jaka jest więc treść poszczególnych komunikatów? Normy mówią nam: „oto,
jak powinienem się zachowywać”, a wartości głoszą z kolei: „tak pragnę lub staram się zachowywać”14.
Treść komunikatu kształtują również, w sposób często nieuchwytny, założenia podstawowe, stanowiące najgłębszy poziom kultury organizacyjnej. Zawierają one nieświadomie i bezkrytycznie przyjmowane jako własne, preferowane
przez organizację stereotypowe przekonania, konstatacje czy myśli dotyczące
fundamentalnych wartości. Stanowią one swoisty pryzmat, przez który członkowie organizacji widzą rzeczywistość, pozwalający na automatyczną interpretację
wyników, zgodną oczywiście z wytycznymi kultury organizacyjnej. Są więc bezkrytycznymi przekonaniami członków organizacji, które odwołują się do pięciu
problemów ludzkiej egzystencji, w wypadku kultury organizacyjnej – egzystencji
organizacyjnej, czyli:
– założeń odwołujących się do sposobu postrzegania otoczenia w firmie,
– określenia tego, co stanowi wykładnię prawdy dla członków organizacji;
jak zostaje określony poziom tolerancji niepewności, natura czasu czy orientacja
na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
– założeń dotyczących obrazu pracownika w organizacji,
– wyobrażeń, na co pracownicy mogą oddziaływać i jakiego rodzaju działania są pożądane;
– założeń co do porządku stosunków społecznych w firmie oraz traktowania
emocji15.
Biorąc pod uwagę charakter tak sformułowanego komunikatu, trzeba zaznaczyć, że nie zawsze dochodzi do jego zrozumienia natychmiast i na poziomie
świadomości. Często pracownicy, szczególnie ci nowi, funkcjonują w warunkach
14
F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 38.
15
Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. nauk. A. Potocki, Difin, Warszawa
2005, s. 175.
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dysonansu poznawczego, co wywołuje dyskomfort i dążenie do jego redukcji.
Proces dostosowania się do warunków stawianych przez kulturę organizacyjną
zabiera więc czas, a dopasowanie do tych wymagań często ma charakter automatyczny, odbywający się bez udziału świadomości.
Jeżeli w tak określonym układzie komunikacyjnym poszukujemy nadawcy
komunikatu, a więc animatora kultury organizacyjnej, to niewątpliwie należy
wskazać na przywódców, a zwłaszcza na założycieli firmy – to oni są nośnikami
dominujących wartości i założeń podstawowych.
Kultura organizacji nie pojawia się znikąd. Jej charakterystyka i stopień zaawansowania w dniu dzisiejszym zależą od tego, jak organizacja funkcjonowała
poprzednio, i od stopnia powodzenia, jakie jej to przyniosło. Pierwotnym źródłem
kultury organizacji są zatem jej założyciele. To oni mają wizję tego, czym organizacja powinna być. W jej formułowaniu nie ograniczają ich ani wcześniejsze zwyczajowe sposoby postępowania, ani ideologie. To oni wpadli na pomysł organizacji
i z reguły mają zdecydowane poglądy na to, jak go realizować. „Kultura organizacji
powstaje w wyniku wzajemnych oddziaływań założeń i poglądów jej założycieli
oraz tego, czego jej pierwsi członkowie uczą się z własnych doświadczeń”16.
Przekaz kulturowy jest adresowany przede wszystkim do pracowników – to
oni są odbiorcami określonych treści. Kulturę, tak jak już powiedziano, przekazuje się pracownikom w różnych formach, ale niewątpliwie najsilniej oddziałują
opowieści, rytuały, symbole materialne i język17. W tym kontekście związki między kulturą organizacyjną a zachowaniami pracowniczymi są niewątpliwe. Wyczuwamy je intuicyjnie, podporządkowując się wskazówkom emitowanym przez
kulturę organizacyjną. Często to właśnie ona wyznacza nam granice zachowań,
narzuca ich oceny, podpowiada, jak reagować. Czyni to w sposób dyskretny, często na poziomie podświadomości, ale w sferze rezultatów jesteśmy z reguły przekonani w przedmiocie tego, co jest dozwolone, tolerowane czy preferowane. Kto
nie rozumie takiego przekazu lub nie akceptuje jego treści, odczuwa dyskomfort
funkcjonowania w tak określonych warunkach kulturowych i szybko podejmuje
decyzję o opuszczeniu organizacji. Kultura organizacyjna dosadnie daje mu do
zrozumienia, że nie przystaje do organizacji, że swoje dylematy moralne powinien
rozstrzygać poza nią, podejmując pracę w innym miejscu. Presja, indoktrynacja
jest na tyle silna, że wyraźnie można wyróżnić tych, którzy się jej poddają, i tych,
którzy stawiają opór. Jeżeli zlekceważymy brak przystosowania pracowników do
kultury, będziemy mieli personel pozbawiony motywacji i zaangażowania, niezadowolony ze swojej pracy i organizacji. Na szczęście „większość ludzi szybko
odczytuje sygnały, że «nie mieszczą się» w danej organizacji, i jeżeli istnieją inne
możliwości znalezienia zatrudnienia, odchodzą w poszukiwaniu pracy, w której
16
17

S.P. Robbins, Zachowania…, s. 434-435.
Ibidem, s. 442.
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przypuszczalnie zostaną docenieni”18. Tak działa sprzężenie zwrotne w układzie
komunikacyjnym, jakim jest kultura organizacyjna. Dostosowanie albo jego brak,
a co za tym idzie – podporządkowanie i internalizacja treści kulturowych albo
ich odrzucenie i nonkonformizm, często będący wręcz dywersją, to dwa bieguny
reakcji na przekaz kulturowy, będącej swoistą informacją zwrotną dla kreatorów
kultury, dla zarządzających firmą.

2. Kultura organizacyjna jako układ komunikacyjny –
studium przypadku
Badania przeprowadzono w firmie inwestycyjnej po 5 latach jej funkcjonowania na polskim rynku kapitałowym. Firma ta rozpoczęła działalność maklerską
w 2006 r. na bardzo konkurencyjnym rynku. Jej działalność zaprojektowano tak,
by mogła się ona wpisać w aktualne potrzeby rynku bez podejmowania destrukcyjnej walki konkurencyjnej, a jednocześnie kreowano te potrzeby.
W rezultacie firma świadczyła dwa rodzaje usług: zarządzanie aktywami
klientów oraz oferowanie instrumentów finansowych. W obu dziedzinach osiągnięto spektakularne sukcesy, choć kryzys doprowadził do rezygnacji i stopniowego wygaszenia nierentownej usługi zarządzania aktywami klientów.
Do znaczących osiągnięć należy jednak zaliczyć: stworzenie biznesowej grupy
kapitałowej, debiut i notowania na giełdzie (sierpień 2007 r. – NewConnect; lipiec 2011 r. – rynek główny GPW) oraz zgromadzenie kapitału z emisji akcji
na rynku giełdowym przekraczającego dwudziestokrotność kapitału akcyjnego
i rentowność działalności, którą na początku odzwierciedlały dodatnie wyniki
finansowe. Wprawdzie począwszy od 2008 r., a więc w latach nasilenia się zjawisk kryzysowych, firma zanotowała stratę, ale wcześniej wypracowany zadatek
(emisja, zysk) pozwoliły na bezpieczne przetrwanie i na dodatni wynik skonsolidowany całej grupy kapitałowej19.
W ramach grupy kapitałowej zbudowanej przez firmę prowadzona jest działalność transakcyjna i inwestycyjna. Ta pierwsza koncentruje się w samej firmie
inwestycyjnej oraz w spółce córce pełniącej funkcję autoryzowanego doradcy, natomiast ramieniem inwestycyjnym grupy jest spółka o charakterze holdingowym
posiadająca udziały w wehikułach inwestycyjnych o profilach inwestycyjnych
związanych z wierzytelnościami i private equity.
Obecnie więc skonsolidowana firma specjalizuje się w usługach bankowości
inwestycyjnej (emisje akcji – rynek główny, rynek NewConnect; emisje obligacji
– rynek Catalyst; doradztwo przy fuzjach i przejęciach) oraz w zarządzaniu inwestycjami (inwestycje private equity; inwestycje w sektor wierzytelności).
18
19

S.P. Robbins, Prawdy o kierowaniu ludźmi… i tylko prawdy, PWE, Warszawa 2003, s. 33.
Materiały wewnętrzne Domu Maklerskiego WDM S.A.
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W ciągu pięciu lat działalności firma stała się jednym z liderów w obsłudze
małych i średnich spółek w Polsce, realizując ponad 60 transakcji (w tym ponad
40 debiutów giełdowych) i pozyskując dla swoich klientów blisko 500 mln zł.
Od początku istnienia firma inwestycyjna posługuje się tym samym zestawem wartości fundamentalnych, które zostały zweryfikowane przez burzliwą
rzeczywistość i wciąż zapewniają jej sukces. Stanowią one wprawdzie publiczną
ekspozycję, głównie na użytek szerokiej publiczności, realizującą określone cele
marketingowe, ale są również sygnałem oddającym prawdziwy zamiar kreatorów
kultury organizacyjnej.
Wśród nich można wyróżnić:
– innowacyjność – wskazującą na troskę o zaspokojenie potrzeb klientów,
bowiem to przede wszystkim dla nich firma kreuje pionierskie i nowatorskie rozwiązania,
– elastyczność – wskazującą na wagę przykładaną do natychmiastowej reakcji na zmieniające się potrzeby rynku finansowego w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników,
– orientację na wynik – wskazującą na równą wagę przykładaną do rentowności własnego biznesu, jak i biznesu klientów,
– bezpieczeństwo – eksponujące wysoką wiarygodność firmy oraz dbałość
o etykę i dobre praktyki w prowadzonym biznesie, polegające na tworzeniu i doskonaleniu norm prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i zwiększający
bezpieczeństwo uczestników rynku.
Jak łatwo zauważyć, wartości te, przynajmniej potencjalnie, nie stanowią obłudnych deklaracji, bowiem ich przestrzeganie zapewnia korzyści zarówno firmie,
jak i jej klientom, stanowiąc samonapędzający się mechanizm. Ponadto przedstawiony zestaw wartości kierunkowych, wartości autotelicznych, można uznać za
wierzchołek góry lodowej, widoczny i weryfikowalny, ale nieproporcjonalny do
całości kultury organizacyjnej, bowiem jej główne tworzywo to wartości heteroteliczne. To one wskazują, że mimo szczytnych celów wartości-środki często
wymagają wyrzeczeń.
Jeśli kulturę organizacyjną można określić jako pewien przekaz, formułujący,
jak należy się zachowywać i jakie wartości respektować, to niewątpliwie autorami i adresatami tego przesłania są ludzie. W tym kontekście zarówno zarząd, jak
i personel spółki trzeba traktować jako oczywisty czynnik kulturotwórczy. Firma
w zakresie kadry łączy doświadczenie z młodością, deklarując, że ludzie to jej
główny atut i podstawa rozwoju. Personel firmy stanowi zespół młodych, ambitnych i doskonale wykształconych profesjonalistów rynku kapitałowego. Ponadto
należy zaznaczyć, że firma jest przedsiębiorstwem rodzinnym – na 20 zatrudnionych pracowników w grupie kapitałowej aż 5 to członkowie dwóch rodzin
(w samej firmie inwestycyjnej zatrudnionych jest 10 pracowników). Obie rodziny
mają swoich przedstawicieli w zarządach spółek oraz na wyższych stanowiskach
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menedżerskich. Osoby te są również pomysłodawcami, organizatorami i właścicielami biznesu, ale także głównymi kreatorami autorskiej kultury organizacyjnej.
W pierwszym roku działalności pomysł kultury organizacyjnej i jego kreacja
opierały się na wykorzystaniu cech rodziny przy budowie firmy i kształtowaniu
stosunków międzyludzkich. Stosunki te były ciepłe, przyjazne, pełne zaufania,
pozbawione formalizacji. Tak ukształtowane relacje gwarantowały firmie spójność, wysoki stopień uczestnictwa i duże poczucie wspólnoty.
Wszystkie wymienione uwarunkowania powstania i funkcjonowania firmy
sugerowały wręcz diagnozę w zakresie kultury organizacyjnej. Przewidywania
te potwierdziły badania kultury przeprowadzone w pierwszym roku działalności.
Diagnoza była jednoznaczna: była to typowa kultura klanu.
Do fundamentalnych założeń kultury klanu, które znalazły swoje spełnienie
w pierwszych latach działalności, należy m.in. wiara w zarządzanie poprzez pracę
zespołową, rozwój pracowników, traktowanie klientów jako partnerów. Głównym
zadaniem kierownictwa jest natomiast delegowanie uprawnień pracownikom, zachęcanie ich do postawy uczestnictwa, zaangażowania i lojalności, stwarzanie
przyjaznej atmosfery pracy, integracja całego personelu, słowem – zachowanie
przypisywane zazwyczaj głowie rodziny.
Gdy przyszedł kryzys, zmieniła się jednak formuła kulturowa firmy, traktowana jako swoista recepta na jego dolegliwości. Co ciekawe, wartości i cele nie
uległy zmianie, nastąpiło jedynie inne rozłożenie akcentów, np. w zakresie orientacji na wynik dotychczasową dbałość o rentowność biznesu klientów, a przy
okazji o rentowność własnego biznesu, zastąpiła dbałość o rentowność własnej
działalności, a przy okazji o rentowność biznesu klientów. Natomiast w zakresie
wartości środków nastąpiła zmiana jednoznaczna: pojawiło się instrumentarium
typowe dla kultury rynku.
Dowodzi tego diagnoza kultury organizacyjnej dokonana po pięciu latach działalności, z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących, wskazująca na znaczącą dekompozycję kulturową, szczególnie na osi klan – rynek. Klan przestaje pełnić
rolę dominującą, oddając swoje dotychczasowe wpływy kulturze rynku (rysunek 3).
Organizacja z dominantą rynkową jest znacznie silniej skoncentrowana na
sprawach zewnętrznych niż na swoim wnętrzu. W związku z tym dla organizacji
liczą się przede wszystkim wyniki i zyski, a jej główną troską jest realizacja zadań.
Taką strategię wspierają często bezwzględni, twardzi i wymagający przywódcy,
którzy promują wśród personelu ostrą rywalizację. Dlatego pracownicy organizacji są ludźmi ambitnymi i nastawionymi na osiąganie sukcesów bądź muszą się
takimi stać. Ta chęć zwyciężania jest czynnikiem spajającym przedsiębiorstwo,
a sukces jest utożsamiany z udziałem w rynku i jego penetracją. Ważna jest więc
pozycja lidera oraz pokonanie konkurencji20.
20

Zachowania organizacyjne…, op. cit., s. 198.
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Rysunek 3. Diagnoza aktualnego i pożądanego stanu kultury organizacyjnej
w badanej firmie inwestycyjnej w piątym roku działalności
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Konkurencja odbywa się również na drugiej osi – pomiędzy kulturą adhokracji i hierarchii.
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W tym kontekście na szczycie wartości organizacyjnych pojawia się szybkość
i adekwatność reakcji na zmiany w otoczeniu (kultura adhokracji), która wypiera
stabilizację (kultura hierarchii) jako warunek sprawności organizacyjnej. W czasach, kiedy jedynym pewnym faktem jest zmiana, kultura adhokracji zyskuje na
znaczeniu.
Sformułowanie diagnozy kulturowej daje mandat do dezagregacji kultury na
części składowe i prezentacji treści jej przekazu w ujęciu szczegółowym, którego
parametry uzyskano w trakcie wywiadów z pracownikami.
Artefakty fizyczne:
– lokalizacja geograficzna siedziby firmy – szeroko rozumiane centrum miasta, główna ulica, dostępność komunikacyjna; symbolizuje: prestiż i otwartość na
interesariuszy,
– architektura budynku, w którym mieści się siedziba firmy – budynek nowy,
nowoczesny i awangardowy pod względem architektonicznym (główna nagroda wśród wrocławskich inwestycji w konkursie „Piękny Wrocław” 2012, Miss
Polski 2011 – Ranking Forum Skyscraper City, II nagroda Leonardo na Biennale
Architektury w Mińsku); symbolizuje: prestiż,
– status własnościowy pomieszczeń biurowych – wykupione na własność;
symbolizuje: prestiż, niezależność i zasobność finansową,
– dostęp do pojazdów służbowych i miejsc parkingowych – przeznaczone
i zarezerwowane dla osób kluczowych w firmie; symbolizuje: hierarchię,
– organizacja wnętrza firmy – personel pracuje w pomieszczeniach otwartych,
tzn. w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych pracowników nie dzielą
ścianki działowe, a znacząca część pomieszczeń wyposażona jest w całkowicie
przeszklone ściany; symbolizuje: równowagę pomiędzy swobodą i dyscypliną,
– wystrój wnętrz – kolorystyka jasna, ale zimna; meble – ten sam rodzaj i kolorystyka oraz rodzaj wyposażenia z wyjątkiem mebli i wyposażenia użytkowanego przez
właścicieli biznesu, które charakteryzuje wyższy standard; brak obrazów, zdjęć, roślin
ozdobnych; symbolizuje: koncentrację na obowiązkach, profesjonalizm, hierarchię,
– dress code – generalnie obowiązuje strój oficjalny, ale z marginesem swobody
(możliwe jest np. zdjęcie marynarki, nie zawsze konieczny jest krawat); w trakcie
spotkań z klientami, wewnątrz i na zewnątrz firmy, swoboda jest eliminowana; symbolizuje: równowagę pomiędzy swobodą i dyscypliną, szacunek, profesjonalizm,
– używanie przez pracowników elektronicznych kart identyfikacyjnych
umożliwiających dostęp do poszczególnych pomieszczeń; symbolizuje: poufność
procesów i informacji, profesjonalizm, hierarchię,
– logo firmy – akcentowane i eksponowane na zewnątrz budynku i w jego
wnętrzu, jak również na różnych materiałach firmowych (foldery, papier firmowy,
wizytówki); barwy firmowe to czarny na białym tle; w tym kontekście ciekawa
wydaje się ewolucja logo firmy: początkowo obowiązujące barwy to czerwony
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i niebieski, a pierwsza litera nazwy firmy stylizowana na płomienie, następnie
o wiele skromniejszy udział koloru czerwonego i dominacja czarnego oraz rezygnacja ze spektakularnych stylizacji, i ostateczna forma to kolor czarny na białym
tle, a kształt liter pozbawiony jakichkolwiek udziwnień; symbolizuje: pewność,
brak konieczności epatowania symboliką, profesjonalizm.
Artefakty językowe:
– sposób zwracania się do prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu, do właścicieli biznesu jest bardzo swobodny i nieoficjalny; w większości wypadków personel zwraca się do nich po imieniu lub poprzedzając imię formułą „pan”; symbolizuje: integrację, zażyłość, zaufanie, mały dystans władzy,
– poszczególni pracownicy w rozmowach między sobą używają imion, a gdy
znajomość nie jest zbyt zaawansowana albo występuje znacząca różnica wieku, imię
poprzedzają formułą „pan”, „pani”; symbolizuje: integrację, zażyłość, zaufanie,
– w komunikacji personelu firmy z klientami używa się ściśle formalnych
zasad prowadzenia rozmów, stosując zwroty oficjalne: „pan”, „pani”, „prezes”,
„kierownik” itp.; symbolizuje: szacunek, prestiż,
– w korespondencji zewnętrznej używa się zwrotów i struktur oficjalnych;
symbolizuje: szacunek, profesjonalizm,
– w korespondencji wewnętrznej, głównie e-mailowej, wypowiedzi są swobodne, skrótowe, często żargonowe; dotyczy to również korespondencji z kierownictwem spółki pod warunkiem dobrej znajomości; symbolizuje: integrację,
zażyłość, zaufanie, mały dystans władzy,
– coraz częściej pojawiają się opowieści powtarzane wśród młodszych pracowników, a dotyczące pierwszych lat działalności spółki, zwracające uwagę na
rozumienie przez spółkę takich wartości, jak: zaangażowanie, lojalność, odpowiedzialność; symbolizuje: ciągłość, stabilność, profesjonalizm.
Artefakty behawioralne:
– w firmie dominują zachowania nieoficjalne i koleżeńskie, które w małym
stopniu respektują hierarchię władzy i związany z nią ceremoniał i nomenklaturę;
symbolizuje: integrację, zażyłość, zaufanie, mały dystans władzy,
– polecenia służbowe, komunikaty i inne informacje operacyjne przekazywane są głównie drogą e-mailową, rzadziej w formie bezpośrednich spotkań; symbolizuje: oszczędność czasu, efektywność komunikacji,
– firma organizuje spotkania całego personelu z okazji świąt, istotnych wydarzeń w spółce, związane z jubileuszami spółki; symbolizuje: integrację, zażyłość,
mały dystans władzy,
– raz w tygodniu organizowane są tzw. prasówki, podczas których przekazywane są zebranym najistotniejsze informacje prasowe dotyczące przedmiotu
działania spółki; osoba referująca wymienia się cyklicznie; w trakcie pojawia się
wymiana poglądów i argumentów; symbolizuje: uczestnictwo, integrację,
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– codziennie zbierane są zamówienia wszystkich pracowników (włącznie
z członkami zarządu) na posiłki dostarczane przez firmę cateringową, a następnie
są one spożywane wspólnie lub w grupach towarzyskich w pomieszczeniach kuchennych; symbolizuje: integrację, zażyłość, mały dystans władzy.
Wartości i normy:
– to prezentowany wcześniej zestaw czterech wartości kierunkowych: innowacyjności, elastyczności, orientacji na wynik oraz bezpieczeństwa, uzupełniony
o wymóg lojalności i oczekiwanie kreatywności wobec pracowników.
Założenia podstawowe:
– otoczenie firmy jest postrzegane jako wyzywające, ale dające się pokonać,
– głównym kryterium porządkującym fałsz albo słuszność, rzeczywistość
albo fikcję jest autorytet i niekwestionowane przywództwo założycieli firmy,
– pracownicy wykazują dobrą wolę, chętnie przejmują odpowiedzialność i są
zdolni do rozwijania się,
– działania ludzkie i ich kierunki podporządkowane są woli i decyzjom zarządu,
– w zakresie relacji międzyludzkich preferowane jest współzawodnictwo
i rywalizacja.
Analizując symbolikę oraz wymowę przedstawionych składników kulturowych, można zauważyć brak jedności w przekazie, choć większość interpretacji skłania się w kierunku kultury rynku. Wydaje się, że pojawianie się pewnych
niejednoznaczności i brak konsekwencji w formułowaniu diagnozy kulturowej
to wynik ciągłej konkurencji poszczególnych typów kultury oraz większej bezwładności niektórych elementów kulturowych, powodującej, że zmiany kultury
zachodzą powoli i nigdy nie mają charakteru ostatecznego.
Podobne wrażenie można odnieść, analizując wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych wśród pracowników firmy (badaniu poddano wszystkich
10 pracowników).
Na wstępie wyjaśniono wszystkim respondentom pojęcie kultury organizacyjnej, a następnie zadano 8 pytań dotyczących funkcji komunikacyjnej kultury
organizacji:
1. Na pytanie, czy kultura organizacyjna może być traktowana jako forma
komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracodawcą i pracownikami, 100% respondentów odpowiedziało, że w ich mniemaniu kultura organizacyjna to ewidentny układ komunikacyjny. Odpowiedź ta jest dość znamienna, ponieważ
zdecydowanie traktuje te dwie kategorie organizacyjne jako tożsame, jako synonimy.
2. Na pytanie, jakie przejawy funkcjonowania kultury organizacyjnej są
najczęściej wykorzystywane do przekazywania treści, padły dość zróżnicowane
odpowiedzi, choć z wyraźną dominantą. 60% respondentów stwierdziło, że taką
rolę pełnią artefakty językowe, natomiast po 20% respondentów taką samą rolę
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przypisało artefaktom fizycznym i behawioralnym. Być może wynika to z tego,
że obyczaje językowe są bardziej jednoznaczne i wymagają mniej wysiłku interpretacyjnego niż pozostałe artefakty.
3. Na pytanie dotyczące autorstwa przekazu kulturowego 60% respondentów
wskazało na zarząd firmy, a po 20% na akcjonariuszy i pracowników. Można
stwierdzić, że taka identyfikacja autorów kultury jest zgodna z rzeczywistością,
szczególnie wówczas, gdy weźmie się pod uwagę, że członkowie zarządu to także
większościowi akcjonariusze firmy.
4. Kolejne pytanie dotyczyło tego, jakie treści są przekazywane najczęściej
i najbardziej dobitnie. Odpowiedzi były zróżnicowane, choć i tutaj można zauważyć, że wskazania koncentrowały się na elementach konkretnych, które bez
większych wysiłków interpretacyjnych można jednoznacznie określić, tzn. celach
firmy (40%) oraz jej wizji i misji (20%). Pozostałe wskazania były następujące:
wzorce zachowań (20%), normy zachowań (10%), priorytety (10%) i dotyczyły
treści, które również stosunkowo łatwo zidentyfikować. Natomiast „wartości”,
jako kategoria nie w pełni uświadamiana, nie uzyskała żadnych wskazań.
5. Następnie poproszono o wskazanie, jakie kanały informacyjne wykorzystywane są najczęściej w komunikacji kulturowej. W tym zakresie wyniki były
bardziej zdecydowane. 70% respondentów wskazało na spotkania bezpośrednie
pracodawcy z pracownikami, sieć pogłosek i plotek uzyskała wynik na poziomie
20%, a zwyczaje i kodeksy zachowań 10%. Pozostałe, czyli: system opowieści,
anegdot, legend i mitów, rytuały i spotkania okazjonalne oraz system wzbudzania
tematów tabu nie uzyskały żadnych wskazań. Ta ostatnia konstatacja jest również
znamienna, bowiem firma, funkcjonując stosunkowo krótko (5 lat), nie zdołała
jeszcze wykształcić pewnej „mitologii” swojej działalności, która mogłaby być
źródłem przekazu symbolicznego.
6. Kolejne pytanie brzmiało: Jaki jest wydźwięk przekazu kulturowego
w sferze procesu pracy i stosunków międzyludzkich? Opcje odpowiedzi ułożono
w dwie przeciwstawne pary konkurujących między sobą wartości określających
różne typy kultur organizacyjnych: klan kontra rynek i adhokracja kontra hierarchia. Postrzeganie wymagań i oczekiwań narzucane przez preferowane przez firmę wartości w pierwszej parze jako zwycięzcę starcia konkurencyjnego wskazało
kulturę rynku (60%), natomiast w drugiej parze kulturę adhokracji (80%), co jest
zgodne, przynajmniej co do kierunku, z diagnozą kultury organizacyjnej przeprowadzoną z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących.
7. Następne pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób przekaz kulturowy jest
odbierany w kontekście siły jego oddziaływania. Różnicując siłę tego odbioru,
przedstawiono następujące opcje do wyboru:
– odbiór obligatoryjny – taki przekaz zmusza do bezwzględnego stosowania
preferowanych przez firmę zachowań i wartości, bo inaczej dana osoba czuje się
niedostosowana do kultury organizacyjnej i odczuwa duży dyskomfort,
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– odbiór fakultatywny – taki przekaz zmusza jedynie do okazjonalnego stosowania się do preferowanych przez firmę zachowań i wartości według indywidualnych decyzji i kryteriów i powoduje związane z taką percepcją mieszane uczucia
częściowego identyfikowania się z firmą oraz odczuwania w pewnych sytuacjach
dyskomfortu, gdy nie podporządkowujemy się preferencjom,
– odbiór neutralny – taki przekaz powoduje, że nie odczuwa się przymusu
stosowania określonych zachowań i wartości ani konieczności dokonywania wyboru w tej kwestii; ponadto taka postawa nie wpływa na jakość funkcjonowania
w środowisku firmy.
Wyniki były następujące: odbiór obligatoryjny – 20%; odbiór fakultatywny –
60%; odbiór neutralny – 20%. Biorąc pod uwagę cel komunikacji kulturowej,
a więc ukształtowanie postaw i zachowań pracowników w zgodzie z zamysłem
właścicieli biznesu, pocieszający jest fakt, że w 80% komunikację tę można ocenić jako efektywną, ponieważ wywołuje ona, mimo zróżnicowanej intensywności, określone reakcje pracowników.
8. Ostatnie pytanie dotyczyło tego, na ile przekaz kulturowy obwarowany
jest sankcjami. Zdecydowanie zwyciężyła (80%) opcja wskazująca, że niezastosowanie się do treści przekazu rodzi wprawdzie sankcje w postaci dyskomfortu
związanego z dezaprobatą ze strony innych pracowników i przełożonych, ale nie
skutkuje to całkowitym odrzuceniem i rozważaniem decyzji o odejściu z firmy.
Bardziej radykalna opcja, wskazująca na silny dyskomfort oznaczający ostracyzm
ze strony współpracowników i przełożonych, a w rezultacie rozważanie decyzji
o odejściu z firmy, uzyskał jedynie 10% głosów. Taką samą liczbę głosów uzyskała opcja, która w żaden sposób nie sankcjonowała niezastosowania się do treści
przekazu.

Zakończenie
Reasumując można stwierdzić, że kultura organizacyjna określa reguły gry
w społeczności danej firmy. Mimo że często jest ona nieuchwytna, niewymierna
i domyślna, to właśnie w jej ramach każda firma rozwija własny fundamentalny zbiór założeń, domniemań i niewypowiadanych zasad, które rządzą codziennym zachowaniem w miejscu pracy. Dopóki pracownicy nie poznają tych reguł
i ich nie zaakceptują, nie są traktowani jako pełnoprawni członkowie organizacji.
Z tego punktu widzenia kultura organizacyjna to skondensowana informacja dotycząca obowiązujących w firmie reguł, a skoro tak, trzeba ją przekazać i wpoić
pracownikom. W ujęciu kulturowym komunikacja nie jest prostym przekazaniem
informacji, jest raczej pewną kreacją życia społecznego organizacji wykorzystującą proces socjalizacji. „W najogólniejszym rozumieniu socjalizacja obejmuje procesy internalizacji, to jest nabywania czy przyjmowania przez jednostkę
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wartości i norm z nich wynikających, następnie procesy uczenia się i tworzenia
wzorów zachowań, a wśród nich wzorów ról społecznych”21. Treść tego przekazu
jest najczęściej podawana w taki sposób, aby pracownicy przyjęli ją jako własną,
poddali ją internalizacji.
Zaprezentowane w niniejszym artykule studium przypadku oraz towarzyszące mu wyniki badań potwierdzają taką właśnie konceptualizację kultury organizacyjnej. Wszyscy respondenci traktują kulturę organizacyjną jako układ
komunikacyjny, większość trafnie wskazuje na właścicieli i zarząd jako na
kreatorów kultury, którzy formułują przekaz kulturowy, dostrzegają również
kulturową infrastrukturę komunikacji na ogół trafnie, interpretując symbolikę
związaną z widocznymi przejawami kultury oraz z jej głębszymi warstwami.
Odbiór tych treści też nie jest bierny – respondenci traktują je z jednej strony
jako dane, z drugiej zaś – jako przemożne wskazówki, determinujące ich zachowania, i liczą się z konsekwencjami braku ich akceptacji. Cechy tego układu
wskazują, że mamy do czynienia z kulturą silną, którą cechuje intensywne odczuwanie fundamentalnych wartości organizacji i ich szeroka akceptacja przez
jej członków. Skuteczność komunikacji kulturowej prowadzi ponadto do pełnej
absorpcji preferowanych wartości, determinując poczucie wspólnoty i klimat
silnej kontroli nad zachowaniami.
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Organizational culture as a form of internal communication.
The case of Booking House WDM Stock Company
Summary. The author presents, on the basis of the relations between internal communication
and organizational culture which are mutually joined in each organization, the organizational culture
as an independent system of internal communication which influences attitudes and behaviour of
employees. This system includes both owners and managers, considered as senders of some messages, channels of information, represented by artifacts, cultural values and norms and behavioural
patterns shared by receivers of messages. The aim of such communication oriented to the change or
modification of employees’ attitudes according to expectations of the organization is formulated as
well. If they accept such message and react in the proper way or if they are not able to accept it, their
reaction can be considered as feedback. The identification of organizational culture as a system of
internal communication is exemplified by Booking House WDM Stock Company. The diagnose
of organizational culture within this company is made according to of Cameron and Quinn’s model of competing values, empirical research carried out by the author and his own experience obtained
during several years of the work in this organization.
Key words: organizational culture, system of internal communication, culture announcement

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 6(44)/2014

Anna Motylska-Kuźma
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Faktoring jako źródło finansowania działalności
w przedsiębiorstwach z sektora MŚP

Streszczenie. W pracy przedstawiono faktoring jako instrument finansowy i źródło finansowania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora MŚP.
Porównano zalety i wady faktoringu z innymi, alternatywnymi źródłami finansowania (obcego),
przeanalizowano dostępną ofertę dla małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz rzeczywiste
wykorzystanie tego produktu w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Słowa kluczowe: faktoring, źródła finansowania, sektor MŚP

Wstęp
W dobie zawirowań rynkowych, spowolnienia gospodarczego oraz panującej niepewności dotyczącej przyszłości prowadzenie działalności gospodarczej
jest wyjątkowo utrudnione i związane z większym ryzykiem. Ryzyko to, z jednej
strony, wynika ze zmniejszonego popytu i konsumpcji, ale z drugiej – z opóźnień w płatnościach i zachwianej płynności finansowej wielu przedsiębiorstw.
Poszukiwanie możliwości zabezpieczenia się i ograniczenia skutków tego ryzyka
powinno stanowić jeden z celów zarządzania finansami, szczególnie w podmiotach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które w o wiele bardziej
dotkliwy sposób odczuwają brak środków pieniężnych na bieżące finansowanie.
Wydaje się więc, że faktoring powinien odpowiadać na te potrzeby.
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Celem niniejszego artykułu jest analiza wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach działających na terenie
Polski. Szczególną uwagą zostaną objęte zarówno koszty związane z wykorzystaniem tego produktu, jak i jego zalety oraz wady w stosunku do innych, alternatywnych rozwiązań.

1. Faktoring jako instrument finansowy
Pod pojęciem „faktoringu” rozumie się sprzedaż wierzytelności, czyli faktury,
instytucji oferującej usługę faktoringu, czyli faktorowi1. W konsekwencji dostawca
otrzymuje zapłatę za sprzedaż bezpośrednio po jej realizacji, natomiast odbiorca może
skorzystać z dłuższego terminu spłaty. W praktyce faktor wypłaca dostawcy zaliczkę
na podstawie faktury i dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru lub usługi, natomiast reszta kwoty faktury wpłacana jest na konto dostawcy po rozliczeniu
się faktora z odbiorcą. W razie jakichkolwiek opóźnień w spłacie podmiotem odpowiedzialnym za egzekucję należności jest faktor. Z punktu widzenia stanu prawnego
w Polsce faktoring jest w dalszym ciągu umową nienazwaną, co do której istnieją
tylko pewne wytyczne, powodujące, że można nazwać ją umową faktoringową.
Ze względu na pojawiający się przy umowie faktoringowej problem ekspozycji na ryzyko niewypłacalności wierzyciela możemy wyróżnić dwa podstawowe
typy tego instrumentu:
– faktoring pełny,
– faktoring niepełny.
Faktoring pełny nazywany jest również faktoringiem właściwym lub bez
regresu. Jego główną cechą jest to, że pełna odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmowana jest przez faktora. Ma to oczywiście odzwierciedlenie w kosztach. Przejmując większe ryzyko, instytucja faktoringowa żąda
większej prowizji. Wysokość prowizji uzależniona jest od sytuacji finansowej
podmiotu – wierzyciela. Bardzo częstym rozwiązaniem jest stosowanie tzw. limitów przejęcia ryzyka, czyli wyznaczanie maksymalnych kwot faktur dla poszczególnych odbiorców, które będą gwarantowane przez faktora. Oznacza to, że faktor
zastrzega sobie prawo do ograniczenia przejętego ryzyka i nie będzie honorował
sprzedaży powyżej ustalonych limitów.
Ten typ faktoringu powinien być stosowany głównie w stosunku do wierzytelności, co do których faktorant nie jest pewny, czy wierzyciel dokona spłaty
należności. Sprzedając wierzytelności wątpliwe, faktorant zapewnia sobie bezpieczeństwo i pewność zapłaty, ale przede wszystkim poprawę struktury bilansu,
a co za tym idzie – również płynności finansowej.
1

2007.
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Faktoring niepełny nazywany jest również faktoringiem z regresem. Polega
on na sprzedaży wierzytelności faktorowi, ale bez przeniesienia ryzyka niewypłacalności wierzyciela. Oznacza to, że jeżeli w dniu spłaty faktury odbiorca nie uiści
odpowiedniej kwoty, faktor ma prawo zwrócić się do faktoranta z żądaniem zwrotu zaliczki. Brak przeniesienia ryzyka powoduje, że instrument ten jest zdecydowanie tańszy w porównaniu do faktoringu pełnego, jednak powinien być stosowany głównie w sytuacji, gdy faktorant jest pewny wypłacalności swojego odbiorcy
oraz jego etyki prowadzenia biznesu. Poza niższym kosztem dużą zaletą tego typu
faktoringu jest mniejsza formalizacja i wymogi związane z zawarciem umowy.
Brak przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy skutkuje przede wszystkim brakiem konieczności wnikliwej analizy sytuacji finansowej wierzycieli, co znacznie
upraszcza procedurę jego udzielenia. Jednak z drugiej strony narzuca obowiązek
posiadania przez faktoranta odpowiedniej zdolności do spłaty zobowiązań oraz
ustabilizowanej sytuacji finansowej.
Instytucje faktoringowe, w odpowiedzi na zgłaszane problemy, wprowadzają
na rynek coraz to nowe rodzaje faktoringu. Jednym z nich jest faktoring odwrotny. O ile w wypadku zwykłego faktoringu stroną inicjującą podpisanie umowy
z faktorem jest dostawca, o tyle w wypadku faktoringu odwrotnego mamy do
czynienia ze sprzedażą zobowiązań leżących po stronie odbiorcy. Ta forma faktoringu staje się coraz bardziej popularna i mocno konkurencyjna wobec kredytów
obrotowych, udzielanych przez banki.
W ofercie rynkowej znajdziemy również:
– faktoring eksportowy i importowy, który oprócz tradycyjnego finansowania pomaga również w weryfikacji wiarygodności drugiej strony kontraktu/
faktury,
– faktoring restrukturyzacyjny, którego głównym zadaniem jest wsparcie
przedsiębiorstw znajdujących się w przejściowych kłopotach finansowych,
– faktoring mieszany – łączący zalety faktoringu pełnego i niepełnego. Poprzez zastosowanie odpowiedniego ubezpieczenia należności faktorant nie jest
ograniczany wyznaczonymi przez faktora limitami,
– faktoring tajny, w którym faktor i faktorant zgodnie nie ujawniają zawarcia umowy faktoringowej trzeciej stronie, czyli wierzycielowi, a w wypadku faktoringu odwrotnego – dostawcy. Jest to, w pewnym sensie, zabezpieczenie się
faktoranta przed utratą dobrych relacji z kontrahentem.
Jak każdy instrument finansowy, faktoring ma swoją cenę (koszt). Na podstawowe elementy tych kosztów, w zależności od typu faktoringu, mogą składać się:
– wynagrodzenie z tytułu finansowania wierzytelności,
– wynagrodzenie za ryzyko niewypłacalności kontrahenta,
– wynagrodzenie za obsługę administracyjną wierzytelności,
– prowizja przygotowawcza (głównie koszt analizy zdolności kredytowej).
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2. Faktoring jako źródło finansowania
działalności gospodarczej
Większość klientów wykorzystuje faktoring jako alternatywne źródło finansowania działalności, szczególnie tej operacyjnej. Konieczność udzielania
odbiorcom kredytu kupieckiego bez zabezpieczenia odpowiednich środków,
pochodzących z kapitałów własnych czy obcych, może doprowadzić przedsiębiorstwo do sytuacji, gdy zabraknie mu kapitału obrotowego na rozwijanie i realizowanie dalszej sprzedaży, a w konsekwencji do poważnych problemów finansowych. Wykorzystanie faktoringu pozwala na szybkie odzyskanie środków
finansowych ze sprzedaży, nie zmniejszając jednocześnie konkurencyjności danego podmiotu. Opóźnienie spłaty należności nie wpływa więc na działalność
przedsiębiorstwa.
Innym motywem wykorzystania faktoringu w przedsiębiorstwie może
być chęć zoptymalizowania zarządzania wierzytelnościami. Głównym celem
przedsiębiorstwa w takim wypadku jest zmniejszenie udziału należności wątpliwych, niepewnych, ale także zwiększenie obrotowości i zmniejszenie cyklu
spłaty należności. Faktoring zdecydowanie wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Sam fakt poinformowania odbiorcy o cesji na fakturze powoduje już
pewnego rodzaju zdyscyplinowanie klienta i zwiększa prawdopodobieństwo
uregulowania zapłaty w odpowiednim terminie. Ponadto wykorzystanie faktoringu pełnego zabezpiecza dodatkowo faktoranta przed ryzykiem niewypłacalności odbiorcy.
Najczęściej wymienianą alternatywą w stosunku do faktoringu jako źródła
finansowania jest kredyt. Faktoring ma jednak nad nim podstawową przewagę
w postaci dostępności dla przedsiębiorców. Procedury badania zdolności kredytowej, zabezpieczenia, wymagana historia kredytowania itp. powodują, że
kredyt stanowi dla wielu podmiotów gospodarczych instrument nieosiągalny,
szczególnie gdy będą to przedsiębiorstwa z sektora MŚP, z przejściowymi problemami finansowymi, czy po prostu początkujący biznesmeni. Banki, podejmując decyzję o udzieleniu kredytu, biorą przede wszystkim pod uwagę stan
obecny finansów kredytobiorcy oraz jego historię. W wypadku instytucji faktoringowych sytuacja jest inna. Za główny trzon oceny sytuacji finansowej potencjalnego klienta bierze się przyszłe możliwości, jakość podmiotu oraz jego
perspektywy. Za podstawę zabezpieczenia przyjmuje się natomiast faktury, na
podstawie których powstają wierzytelności.
Kolejną zaletą faktoringu jest możliwość zastosowania go w sytuacji przejściowych problemów finansowych. Przedsiębiorstwa o niepewnej sytuacji finansowej z reguły traktowane są przez banki jako podmioty o bardzo dużym ryzyku kredytowym. Stąd finansowanie działalności kredytem w takiej sytuacji jest
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raczej niemożliwe. Instytucje faktoringowe, kierując się głównie potencjałem
przedsiębiorstwa, pomijają problem przejściowych kłopotów finansowych. Tak
więc generowana strata na działalności czy zatory płatnicze są mniej istotne dla
faktora niż posiadane relacje z klientami, kapitał intelektualny, możliwości zbytu itp. Dodatkowo samo udzielenie wsparcia za pośrednictwem faktoringu powoduje, że większość tych przejściowych problemów finansowych przestaje istnieć.
Główne różnice pomiędzy faktoringiem a kredytem zostały zebrane w tabeli 1.
Tabela 1. Różnice pomiędzy faktoringiem a kredytem
Faktoring

Kredyt
Dla kogo przeznaczony

1) Przedsiębiorstwa o bardzo dobrej sytuacji finan- 1) Przedsiębiorstwa o bardzo dobrej sytuacji finansowej, poszukujące możliwości optymalizacji kosz- sowej, które pozytywnie przejdą analizę zdolności
tów związanych z posiadaniem portfela należności, kredytowej
poprawy struktury bilansu oraz dywersyfikacji źródeł finansowa
2) Przedsiębiorstwa w fazie dynamicznego wzrostu,
których szybki rozwój rodzi dodatkowe potrzeby
w zakresie lepszej kontroli portfela należności, jak
również nowe potrzeby w zakresie finansowania
sprzedaży

Czas trwania umowy
Najczęściej zawierane umowy są bezterminowe

Najczęściej są to umowy terminowe

Zabezpieczenia
– podstawowym zabezpieczeniem faktora jest
wierzytelność
– weksel in blanco

– wierzytelność
– weksel in blanco
– hipoteka
– zabezpieczenia na majątku (typu zabezpieczenie
zapasów)
– zastaw lub przewłaszczenie
– poręczenia

Wpływ na strukturę bilansu/wskaźniki finansowe
Możliwy liniowy i szybki wzrost linii finansowania Wzrost zapotrzebowania na środki obrotowe niew stosunku do wzrostu zapotrzebowania na środki możliwy od razu do zaspokojenia
obrotowe
Korzystanie z faktoringu wywołuje zmiany jedynie
po stronie aktywów (spadek wartości należności
i wzrost wartości środków pieniężnych); faktoring
zatem nie wpływa na wskaźniki rentowności

Korzystanie z kredytu obrotowego powoduje
zmiany po obu stronach bilansu:
– pasywa – pojawia się kredyt,
– aktywa – zwiększa się stan środków pieniężnych,
w związku z tym pogarsza się wskaźnik rentowności majątku

Poprawienie cyklu obrotowości

Pogorszenie współczynnika zadłużenia kapitałów
własnych (D/E), co w konsekwencji ogranicza
dalsze możliwości kredytowania

Skrócenie cyklu należności
Szybka poprawa i utrzymanie płynności finansowej
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cd. tab. 1
Korzyści z wykorzystywania produktu

Dostawca za pośrednictwem faktoringu pełnego Nie eliminuje ryzyka nieterminowego wywiązania
może zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypła- się odbiorcy z przyjętego zobowiązania
calności jego dłużników, dzięki czemu może spokojnie zaplanować, jak ma wyglądać jego działalność operacyjna
Możliwość scedowania na faktora monitoringu na- Brak możliwości zlecenia monitoringu należności
leżności oraz ich windykacji
(dłużników) oraz windykacji

Koszty
Zazwyczaj trochę droższy od kredytu

Zazwyczaj trochę tańszy od faktoringu

Część opłat jest potrącana ze środków wypłacanych Zazwyczaj prowizja płacona jest po przyznaniu
przez faktora, a część (zazwyczaj odsetki) dopiero kredytu
po zakończeniu okresu rozrachunkowego
Wcześniej uzyskane należności za pomocą fakto- Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub transzami
ringu mogą być wykorzystane do wcześniejszych
spłat zadłużeń, a przez to do uzyskania rabatów
– faktoring pozwala więc firmie na kształtowanie
cen, jakie płaci, i ustalanie terminów płatności,
zwiększa tym samym konkurencyjność klientów
faktoringowych na rynku
Niższe koszty administracyjne związane ze ściąga- Wyższe koszty administracyjne związane ze ściąganiem należności
niem należności
Brak dodatkowych zabezpieczeń nie wymusza po- Należy ponieść dodatkowe koszty na ustanowienie
noszenia dodatkowych kosztów ich ustanawiania
zabezpieczeń
Możliwość pośredniczenia faktora pomiędzy do- Brak możliwości pośredniczenia banku pomiędzy
stawcą i jego odbiorcą w wypadku kłopotliwych dostawcą a jego odbiorcą
spraw związanych ze ściąganiem należności – pozwala to dostawcy utrzymać pozytywne relacje
handlowe z jego odbiorcą

Dodatkowe usługi dostępne w ramach produktu
W ofercie faktoringowej można znaleźć dodatkowe Brak
usługi:
– weryfikację kontrahentów
– kontrolę płatności od kontrahentów (terminy
i kwoty)
– księgowanie płatności na kontach rozliczeniowych
– raportowanie na bieżąco na temat realizacji płatności, nierozliczonych należności i zobowiązań,
terminowości regulowania zobowiązań, windykacji
– dostęp do serwisu internetowego, dzięki któremu
klienci mają możliwość zgłaszania faktur i pobierana raportów
– monitowanie dłużników po upływie terminu
płatności
– usługi windykacji miękkiej
Ź r ó d ł o: Faktoring czy kredyt?, opracowanie Polskiego Związku Faktorów z drobnymi zmianami autora,
www.faktoring.pl/files/.../061116004014_faktoring_czy_kredyt.doc [15.03.2014].
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3. Sektor MŚP jako odbiorca usług faktoringowych w Polsce
Stan każdej z gospodarek na świecie zależy w dużej mierze od przedsiębiorczości ludzi. Przedsiębiorczość ta przyjmuje różne formy działania, choć jednym
z najczęstszych są mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
(MŚP). Są one głównym kołem napędowym gospodarek, w tym także europejskiej, a co za tym idzie – polskiej. Sektor MŚP ma największy udział w rynku
zatrudnienia, kreuje największe wpływy do budżetów, ale przede wszystkim jest
głównym źródłem innowacji oraz konkurencyjności2. Według Komisji Europejskiej „w rozszerzonej Unii Europejskiej liczącej 25 państw, około 23 mln MŚP
stanowi 99% wszystkich przedsiębiorstw i zapewnia około 75 mln miejsc pracy”3.
W Polsce sektor MŚP nie odbiega statystycznie od danych europejskich. Stanowi
ponad 99% wszystkich działających przedsiębiorstw, przy czym 91,9% działalności prowadzonych jest w formie osoby fizycznej. W małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudnionych jest 70% wszystkich osób pracujących4.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej5, aby móc zaliczyć prowadzoną
działalność gospodarczą do sektora MŚP, po pierwsze musi ona spełniać warunki
definicyjne samego „przedsiębiorstwa”6. Poza tym:
1. Liczba zatrudnionych osób nie może przekroczyć 250 pracowników – przy
obliczeniach powinny być brane pod uwagę osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin (pełny etat) oraz te zatrudnione w niepełnym wymiarze czy sezonowo. Wówczas do obliczeń stosuje się odpowiednie przeliczniki na pełny etat. Do
ogólnej liczby zatrudnionych wlicza się również kadrę zarządzającą i właścicieli.
Natomiast nie bierze się pod uwagę osób, które odbywają staże lub praktyki w danej jednostce na podstawie umowy o praktykę lub szkoleniu zawodowym oraz
osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Wszystkie
te obliczenia dokonywane są w okresie rocznym.
2. Roczny obrót nie może przekroczyć 50 mln euro – przy obliczeniach bierze się pod uwagę wypracowany dochód przedsiębiorstwa ze sprzedaży produktów i usług pomniejszony o udzielone rabaty. Przy czym dochód liczony jest bez
uwzględnienia podatku VAT i innych podatków pośrednich7.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, Raport GUS, www.stat.gov.pl
[15.03.2014].
3
Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Komisja Europejska,
Wspólnoty Europejskie, 2006, http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_pl.htm [15.03.2014].
4
Działalność przedsiębiorstw…, op. cit.
5
Ibidem.
6
Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu
na jego formę prawną.
7
Art. 28 dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54
ust. 3 lit. g Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
Dz.U. L222 z dnia 14 sierpnia 1978 r., s. 11-31.
2
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3. Całkowity roczny bilans nie może przekroczyć 43 mln euro – pod pojęciem całkowitego bilansu rozumiana jest suma aktywów przedsiębiorstwa w danym okresie.
Pierwszy z warunków musi być spełniony bezwzględnie, podczas gdy pozostałe dwa mają charakter alternatywny. Oznacza to, że bierze się pod uwagę roczny obrót i/lub roczny bilans, w zależności od charakteru prowadzonej działalności. W tabeli 2 podano przedziały powyższych czynników przy podziale sektora
na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Tabela 2. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – progi kryteriów
Wielkość
przedsiębiorstwa

Liczba
zatrudnionych

Roczny
obrót

Roczny
bilans

< 250

≤ 50 mln euro

≤ 43 mln euro

Przedsiębiorstwa małe

< 50

≤ 10 mln euro

≤ 10 mln euro

Mikroprzedsiębiorstwa

< 10

≤ 2 mln euro

≤ 2 mln euro

Przedsiębiorstwa średnie

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Zalecenia Komisji 2003/361/WE.

Ze względu na niewielkie rozmiary działalności przedsiębiorstwa zaliczane
do sektora MŚP borykają się z pewnymi typowymi problemami. Jednym z nich
jest brak środków na finansowanie działalności i trudności z pozyskiwaniem
kapitałów obcych. Niewielki majątek trwały, brak odpowiednich zabezpieczeń
czy historii kredytowania powodują, że zdolność kredytowa takich podmiotów
oceniana jest dość często na bardzo niskim poziomie. To z kolei prowadzi do
odmowy udzielenia wsparcia finansowego przez bank czy inną instytucję finansową. Utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego powoduje, że przy braku
środków własnych terminy płatności zobowiązań ulegają wydłużeniu. Według
ekspertów z Krajowego Rejestru Długów8 średni czas oczekiwania na zapłatę
w II kwartale 2013 r. wynosił 4 miesiące i 9 dni. Głównie ze względu na powyższe czynniki faktoring jest instrumentem, który powinien zaspokoić potrzeby
podmiotów z sektora MŚP w Polsce. A jak jest w rzeczywistości?
Rynek usług faktoringowych w Polsce jest „młody”, ale rozwija się w bardzo szybkim tempie. Ostatnie lata doprowadziły do ponad czternastokrotnego
wzrostu jego wartości9. Według danych Polskiego Związku Faktorów10 w 2013 r.
faktorzy sfinansowali wierzytelności o łącznej wartości 130,96 mln zł i obsłużyli
ok. 5438 klientów. Stawia to co prawda Polskę na wysokim miejscu w Europie,
Portfel należności polskich przedsiębiorstw, www.kpf.pl/pliki/informacjasygnalna/inp_ii_
kw_2013.pdf [15.03.2014].
9
Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, red. T. Biernat, Polski Związek Faktorów, Wyd. Norbertinum, Warszawa 2013, s. 15.
10
www.faktoring.pl/index.php?page=6 [17.03.2014].
8
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ale w porównaniu z liderami dane te nie wyglądają już tak imponująco. Przykładowo w Niemczech liczba obsługiwanych rocznie klientów to ok. 17 000, we
Francji – 21 000, w Hiszpanii – 14 000, a we Włoszech – 19 000.
Zgodnie z danymi podawanymi przez GUS11 w 2012 r. na rynku działało
46 podmiotów prowadzących działalność faktoringową, z czego ok. 61% stanowiły przedsiębiorstwa niebankowe. Pomimo znacznej przewagi ilościowej ich
udział w rynku stanowił tylko 43% w ujęciu ilościowym oraz 48% w ujęciu wartościowym. Głównymi graczami byli: Raiffeisen Polbank, Pekao Faktoring, ING
CF, BZ WBK Faktor, Coface Poland, Bank Millenium czy mFaktoring.
Przyglądając się strukturze obrotów, zauważamy, że niezmiennie od 3 lat
udział faktoringu krajowego w obrotach ogółem wynosi ok. 80%, a biorąc pod
uwagę podstawowe typy faktoringu, przeważa sprzedaż faktoringu niepełnego
(74%). Sytuacja ta, jak uważa Mirosław Jakowiecki12, wynika głównie z faktu, że
zdecydowaną przewagę w sprzedaży usług faktoringowych mają instytucje bankowe, które oferują przede wszystkim produkty finansowania handlu czy kredyty
zabezpieczone wierzytelnościami na zasadach regresu.
Około 11% obrotów rynkowych stanowi sprzedaż faktoringu odwróconego,
a 6% – faktoringu tajnego.
Jak wynika z tabeli 3, klientami instytucji faktoringowych są podmioty
z wszystkich branż gospodarczych, choć największy udział mają klienci z branży
handlowej (zarówno detalicznej, jak i hurtowej) oraz przetwórstwa przemysłowego. Najmniejsze zainteresowanie faktoringiem wykazuje edukacja i obsługa
rynku nieruchomości, ale także administracja publiczna i opieka zdrowotna.
Włączając do analiz czynnik, jakim jest wielkość przedsiębiorstwa, warto zauważyć, że rynek podzielony jest pół na pół pomiędzy klientami z sektora MŚP
a dużymi podmiotami gospodarczymi13.
Pomimo ogromnego wzrostu i dużej dojrzałości rynek faktoringu nie cieszy
się zbyt dużą popularnością wśród podmiotów z sektora MŚP, choć, jak twierdzi
większość faktorów, oferta przygotowywana jest głównie z myślą o takich przedsiębiorstwach. Według badań przeprowadzonych przez firmę Keralla na zlecenie
Polskiego Związku Faktorów14 tylko 2% firm z sektora MŚP deklaruje wykorzystanie faktoringu w swojej działalności, a ubiegało się o ten typ finansowania
w ostatnim czasie 3,8% badanych. Zgodnie z tymi badaniami aż 86,3% respondentów nie będzie korzystać z faktoringu w najbliższym czasie, choć 83% z nich
11
PGW. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych – rok 2012, www.stat.gov.pl
[15.03.2014].
12
Faktoring…, op. cit., s. 22.
13
Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS jedyne kryterium oceny wielkości przedsiębiorstwa stanowi jego suma bilansowa. Nie są publikowane inne zestawienia mogące posłużyć klasyfikacji klientów.
14
Ibidem, s. 30 oraz Bibby MSP Index, www.keralla.pl [15.03.2014].
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Tabela 3. Liczba faktorantów według rodzaju prowadzonej działalności (PKD) w 2012 r.
Wyszczególnienie
Ogółem
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Górnictwo i wydobywanie

Ogółem

Banki

Firmy faktoringowe

Liczba

Udział

Liczba

Udział

Liczba

Udział

7688

100,0

4364

100,0

3324

100,0

146

1,9

118

2,7

28

0,8

23

0,3

8

0,2

15

0,5

2537

33,0

1525

35,0

1012

30,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych

48

0,6

19

0,4

29

0,9

Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

22

0,3

19

0,4

3

0,1

643

8,4

387

8,9

256

7,7

2135

27,8

1186

27,2

949

28,6

Transport i gospodarka magazynowa

546

7,1

225

5,2

321

9,7

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

94

1,2

88

2,0

6

0,2

115

1,5

91

2,1

24

0,7

35

0,5

28

0,6

7

0,2

7

0,1

5

0,1

2

0,1

Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna

61

0,8

27

0,6

34

1,0

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

55

0,7

35

0,8

20

0,6

Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

13

0,2

13

0,3

–

–

–

–

–

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych

Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości

Edukacja

4

0,1

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

16

0,2

Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją

17

0,2

Pozostała działalność usługowa

1012

Organizacje i zespoły eksterytorialne

–

–
4

0,1

12

0,4

–

–

–

–

13,2

580

13,3

432

13,0

–

–

–

–

–

Ź r ó d ł o: PGW. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2012, Raport GUS, www.stat.
gov.pl [15.03.2014].
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skarży się na opóźnienia w płatnościach od swoich klientów. 2/3 firm żąda natychmiastowej zapłaty za dokonaną sprzedaż, ale 63% z nich nie widzi potrzeby
skorzystania z usług faktoringu. Różnice te wynikają z jednej strony z ciągle małej wiedzy na temat tego produktu finansowego wśród małych i średnich przedsiębiorców. Z drugiej strony – duża konkurencja na rynku doprowadziła do sytuacji,
gdy faktorzy zamiast dostarczać rzetelne informacje na temat swoich usług starają się dyskredytować przeciwników. W ten sposób do przedsiębiorców docierają
błędne lub sprzeczne dane w postaci „obiegowych opinii”, powodujące jeszcze
mniejsze zainteresowanie faktoringiem.
Jednym z głównych czynników wymienianych przez przedsiębiorców, który
powoduje brak zainteresowania faktoringiem, jest jego cena. Niestety koszt faktoringu jest w większości wypadków wyższy od kosztu kredytu bankowego. Jednak
sam produkt, jakim jest usługa faktoringowa, zawiera w sobie nie tylko dostęp do
środków finansowych, ale szereg innych usług, które muszą być wycenione i za
które klient płaci odpowiednią cenę. Podstawowy składnik kosztów – oprocentowanie liczone jest zawsze w odniesieniu do stawek referencyjnych powiększonych o ustaloną marżę. Na odsetki nakładana jest prowizja faktoringowa, liczona
jako procent przekazanych do faktoringu wierzytelności. Najczęściej jej wysokość
waha się między 0,5 a 1,5% wartości wierzytelności. Od klienta pobierana jest
także prowizja za przyznanie limitu, której średnia wysokość wynosi 0,5-2% wartości wierzytelności i płatna jest co rok, przy każdym odnowieniu umowy. Jeżeli
faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności wierzyciela, wówczas pobiera jeszcze
prowizję za ryzyko w wysokości 1-2% wartości faktury. Każda dodatkowa usługa, np. monitorowanie wierzytelności, pośrednictwo w windykacji itp., wyceniana jest osobno i umieszczana w umowie. Suma tych wszystkich opłat wykazuje
dopiero rzeczywisty koszt faktoringu. Zakładając 30-dniowy okres finansowania,
średni koszt faktoringu dla korporacji powinien wynieść 0,5-0,8%, dla średnich
firm – w granicach 0,8-2%, natomiast dla mikro- i małych przedsiębiorstw – mniej
więcej 2-5%15. W przeliczeniu na jedną fakturę o miesięcznym okresie spłaty efektywny łączny koszt faktoringu waha się od 0,7 do 2% wartości tej faktury.
Liczba elementów składających się na ostateczny koszt faktoringu oraz niekiedy skomplikowane procedury ich wyliczania skutecznie zniechęcają do tego
instrumentu wielu przedstawicieli sektora MŚP.
Drugim czynnikiem powodującym, że przedsiębiorstwa niechętnie sięgają po
faktoring, jest obawa utraty dobrych relacji z kontrahentami. W Polsce wiele powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi odbywa się na zasadzie ogólnego
zaufania, a to bardzo łatwo nadwyrężyć. Jednym z takich punktów zapalnych jest
z pewnością wprowadzenie do tych relacji podmiotu trzeciego (faktora), który bęK. Ostrowska, Najniższa cena nie zawsze idzie w parze z najwyższą jakością, „Rzeczpospolita”, 6 czerwca 2013 r.
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Rysunek 1. Powody niekorzystania z faktoringu wśród MŚP
Ź r ó d ł o: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, red. T. Biernat, Polski Związek Faktorów,
Wyd. Norbertinum, Warszawa 2013, s. 30.

dzie monitorował płatności oraz dyscyplinował do ich terminowego regulowania.
Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP w wypadku dużych odbiorców, mając bardzo małą siłę przetargową, obawiają się zerwania kontraktu, który stanowi
często podstawę ich sprzedaży. Umiejętne przeprowadzenie negocjacji w tym wypadku mogłoby doprowadzić do rozwiązania problemu, a o pomoc można zwrócić się do samego faktora.
Na rysunku 1 przedstawiono wszystkie zidentyfikowane czynniki, podawane
przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które powodują, że nie sięgają one po faktoring.

Zakończenie
Faktoring jest usługą kompleksową, która może być traktowana wyłącznie
jako źródło finansowania działalności, ale w większości wypadków realizuje też
dodatkowe cele przedsiębiorcy, takie jak np. skuteczna obsługa wierzytelności
czy windykacja kwot podstawowych wierzytelności wraz z odsetkami. Wszyst-
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ko to stanowi o dużej elastyczności tego instrumentu finansowego. Ponadto faktoring, oprócz dostarczania środków finansowych do przedsiębiorstwa, pozwala
jednocześnie na poprawę jego kondycji finansowej poprzez wzrost płynności finansowej, zmniejszenie kosztów związanych z monitorowaniem stanu należności
czy też zwiększeniem dyscypliny płatniczej odbiorców. Wykorzystując dodatkowe usługi oferowane przez faktorów, usługa ta może również zmniejszać ryzyko
handlowe przez profesjonalną weryfikację kontrahentów, z którymi firma współpracuje lub zamierza podjąć współpracę.
Wszystkie te zalety faktoringu powodują, że teoretycznie wydaje się on być
wymarzonym produktem dla przedsiębiorstw i godną alternatywą dla kredytu, szczególnie w wypadku małych i średnich podmiotów gospodarczych, dla
których narastające zatory płatnicze stanowią często gwóźdź do trumny. Jednak z przeprowadzonych badań wynika, że firmy te nie wykazują zbyt dużego
zainteresowania faktoringiem, obawiając się przede wszystkim kosztów z nim
związanych oraz utraty pozytywnych relacji z kontrahentami.
Ponieważ zarówno pierwszy, jak i drugi argument jest pewnego rodzaju obiegową opinią i ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, dlatego warto zweryfikować skuteczność metod sprzedaży tego rodzaju produktów.
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The role of factoring for financing
small and medium – size companies
Summary. The paper presents factoring as a financing instrument. It describes the advantages
and disadvantages of factoring and compares it with other alternative financial instruments. The
author analyses the market offer for SME and the actual use of factoring in such type of businesses
in Poland.
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Kultura a makroekonomia behawioralna

Streszczenie. W artykule autorzy prezentują pogląd, że paradygmat ekonomii głównego nurtu
nie jest w stanie opisać rzeczywistości gospodarczej i sformułować właściwej predykcji w postaci
prognoz gospodarczych. Dlatego paradygmat ten powinien być zmodyfikowany, a nie odrzucony.
Modyfikacja tego paradygmatu wymaga uwzględnienia przede wszystkim rezultatów ekonomii behawioralnej. Ekonomia behawioralna nie jest jednolitym nurtem. Autorzy rozpatrują przede wszystkim wpływ makroekonomii behawioralnej na przebieg procesów gospodarczych. Fundamentem
makroekonomii behawioralnej jest kontekst kultury gospodarowania i autorzy zwrócili uwagę właśnie na to, że od kultury zależy wzrost gospodarczy.
Słowa kluczowe: paradygmat ekonomii głównego nurtu, modyfikacja paradygmatu, makroekonomia behawioralna, kultura

Wstęp
Dyskusja o paradygmacie ekonomii głównego nurtu zatacza coraz szersze
kręgi. Na początku lat 60. XX w. zwrócono uwagę na to, że dobra przyrodnicze
nie są „dobrami wolnymi” i nie występują w niegraniczonych ilościach, a wręcz
przeciwnie – stają się dobrami rzadkimi. Tak powstała ekonomia ekologiczna,
która zwróciła uwagę na zmianę relacji rzadkości. To dobra przyrodnicze, zwane
również kapitałem przyrodniczym, stały się dobrami rzadkimi, a dobra wytworzone przez człowieka przestano określać jako rzadkie. Od tej pory wszelkie analizy
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podstawowych kategorii ekonomicznych przepuszczano przez filtr ekologii. Czy
oznacza to zmianę paradygmatu ekonomii głównego nurtu? Naszym zdaniem nie,
bo była to klasyczna modyfikacja tego paradygmatu.
Obok ekonomii głównego nurtu rozwijały się nieortodoksyjne nurty ekonomii,
takie jak:
– ekonomia instytucjonalna i neoinstytucjonalna,
– ekonomia ewolucyjna,
– ekonomia behawioralna,
– ekonomia eksperymentalna,
– socjoekonomia, neuroekonomia i inne bardzo wąsko wyspecjalizowane
nieortodoksyjne nurty ekonomii.
Skonstruowanie alternatywnego paradygmatu w stosunku do paradygmatu
ekonomii głównego nurtu zakończyły się fiaskiem. Dotyczy to przede wszystkim ekonomii instytucjonalnej. Stąd jedynym wyjściem było modyfikowanie
paradygmatu ekonomii głównego nurtu. Ostatni światowy kryzys gospodarczy
tylko potwierdził, że ekonomia ma poważne problemy z predykcją i dlatego musi
otworzyć się nie tylko na ekologię, ale i na psychologię oraz wszystkie inne nurty
nieortodoksyjnej ekonomii.
Dotychczasowa dyskusja o paradygmacie ekonomii głównego nurtu dała następujące rezultaty:
1. Paradygmatu tego nie należy zastępować innym paradygmatem, tylko trzeba przeprowadzić modyfikację paradygmatu ekonomii głównego nurtu (PEGN).
2. Sztywne opieranie PEGN na indywidualizmie metodologicznym nie jest
w stanie opisać rzeczywistości gospodarczej – stąd obok indywidualizmu metodologicznego należy komplementarnie stosować holizm metodologiczny.
3. Zakreślenie wyraźnej linii demarkacyjnej PEGN od innych nauk daje „poczucie” ekonomii, ale nie pozwala dobrze opisać rzeczywistości gospodarczej.
Nadmierne używanie aparatu matematycznego w ekonomii jest eleganckie, ale
nie ujmuje wszystkich aspektów gospodarowania. Interdyscyplinarność i zapożyczenia metodologiczne z innych nauk nie szkodzą ekonomii, a wręcz przeciwnie –
pozwalają lepiej formułować predykcyjne wnioski.
4. Naiwnością byłoby sądzić, że np. ekonomia eksperymentalna stworzy swój
paradygmat i wyprze PEGN. Natomiast drogą donikąd jest lekceważenie rezultatów ekonomii eksperymentalnej, bowiem to ona pokazuje, że w ekonomii prymat
czasu krótkiego nad długim nie stwarza przesłanek do modelowania procesów
gospodarczych i konstruowania predykcyjnych wniosków. Czas średni i długi są
fundamentem teorii ekonomicznych.
5. Ekonomia nie jest w stanie stworzyć deterministycznych praw ekonomicznych, tak jak czynią to nauki przyrodnicze. Prawa ekonomiczne odkrywane i formułowane są jako prawa stochastyczne, prawa wielkich liczb.
Pod koniec XX w. rozpoczęto badania, które wskazały na nierealistyczność
założeń PEGN i zapoczątkowały szybki rozwój nowego nurtu zwanego ekonomią
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behawioralną. Adrian Solek pisze, że ekonomia behawioralna jest dziedziną analizy ekonomicznej, która weryfikuje założenia ekonomii neoklasycznej na podstawie wyników badań socjologicznych i psychologicznych1.
To określenie ekonomii behawioralnej stanowi nawiązanie do naszego określenia modyfikacji PEGN, które nazwaliśmy filtrem, przez który przepuszczane
są fundamentalne kategorie ekonomiczne skonstruowane przez ekonomię neoklasyczną. Tutaj tym filtrem są badania socjologiczne i psychologiczne. Jak słusznie
pisze John F. Tomer, ekonomia behawioralna nie jest jednolitym nurtem, lecz stanowi wiązkę teorii, do których zaliczamy:
– szkołę Michigan, społeczeństwo masowej konsumpcji (George Katona),
– ekonomię psychologiczną (Colin Camerer, Richard Thaler, Ernst Fehr),
– makroekonomię behawioralną (George Akerlof),
– ekonomię ewolucyjną (Richard Nelson, Sydney Winter),
– finanse behawioralne (Robert Schiller),
– ekonomię eksperymentalną (Vernon Smith)2.
W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że fundamenty szkoły behawioralnej w ekonomii stworzył Adam Smith (Teoria uczuć moralnych), Jeremy Bentham i William Jevons.
W 1956 r. Hubert Simon zaproponował koncepcję ograniczonej racjonalności,
a później Harvey Leibenstein teorię X nieefektywności, które stały się podwalinami badań ekonomii behawioralnej.
Zaproponowana w 1979 r. przez Daniela Kahnemana i Amosa Tverskiego
teoria perspektywy uznana została za początek szybkiego rozwoju nowego nurtu
zwanego szkołą behawioralną3.
W niniejszym artykule chcemy pokazać, jak „ciasne” ramy PEGN oparte na
homo oeconomicus nie pozwalały na precyzyjne modelowanie procesów gospodarczych i budowy adekwatnych modeli prognostycznych. To, co PEGN nazywał
anomaliami rynkowymi, ekonomia behawioralna uchyla i wprowadza do PEGN.
Projekt makroekonomii behawioralnej to próba zbudowania teorii makroekonomicznej na alternatywnych mikropodstawach, uwzględniających oddziaływanie
czynników psychologicznych i socjologicznych. Celem artykułu jest próba określenia wpływu kultury na gospodarowanie i gospodarkę w świetle makroekonomii behawioralnej in statu nascendi.
Realizacja tego celu zostanie przeprowadzona w następującej sekwencji:
1) wyjaśnimy, czym różni się ekonomia behawioralna od ekonomii neoklasycznej,
1

nr 8.

A. Solek, Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, „Zeszyty Naukowe” PTE 2010,

2
J.F. Tomer, What is Behavioral Economics?, „The Journal of Socio-Economics” 2007, nr 36,
s. 463-479.
3
Ibidem.
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2) przedstawimy istotne założenia makroekonomii behawioralnej,
3) określimy rolę kultury w gospodarce,
4) przedstawimy konkluzje dla teorii ekonomicznej i praktyki gospodarczej.

1. Ekonomia behawioralna a ekonomia klasyczna
Tak jak stwierdziliśmy we wprowadzeniu, ekonomia behawioralna, mimo iż
nie jest nurtem jednolitym, może zmienić – poprzez modyfikację – PEGN. Jednakże aby modyfikować paradygmat PEGN, należy uświadomić sobie odmienność ekonomii behawioralnej od ekonomii neoklasycznej. John Tomer wymienia
tutaj sześć aspektów odmienności pomiędzy tymi dwiema szkołami:
a) wąskość (narrowness) – zawężenie metod analizy lub zakresu zadań, czyli
obszaru badawczego,
b) sztywność (rigidity) – polega na silnym przywiązaniu do danego obszaru
badawczego i braku elastyczności w dopasowaniu metod badawczych do tego
obszaru,
c) nietolerancja (intolerance) – niechęć do alternatywnych metod badawczych, przejść do nawiązania problemów badawczych przez inne nauki,
d) mechaniczność (mechanicalness) – stopień, w jakim zachowania badanych jednostek, będących obiektami analizy, są traktowane jako mechaniczne
i zdeterminowane; nauki plasujące się wysoko na skali mechaniczności używają
opisów zaczerpniętych z mechaniki, posługując się metaforą maszyny, i poszukują stanu równowagi jako stanu pożądanego, jak czyni to ekonomia neoklasyczna; natomiast ekonomia behawioralna jest przeciwieństwem takiego stanowiska,
która postrzega jednostkę w całej jej złożoności, która gospodaruje w kontekście
kulturowym, społecznym i historycznym – jest to ujęcie holistyczne, organiczne
i humanistyczne,
e) oddzielność (separateness) – stopień oddzielenia ekonomii od nawet pokrewnych nauk nieekonomicznych, jak np. socjologia, psychologia społeczna, historia gospodarcza itp.; im większy stopień interdyscyplinarności, tym mniejsza
oddzielność danej dyscypliny naukowej,
f) indywidualizm (indywidualizm) – a zawłaszcza indywidualizm metodologiczny, który wszelką racjonalność wyprowadza z zachowania się jednostki,
negując zupełnie racjonalność grupową, społeczną i systemową; stąd, o czym już
pisaliśmy w badaniu rzeczywistości gospodarczej, obok indywidualizmu metodologicznego powinniśmy stosować holizm metodologiczny jako komplementarny,
a nie substytucyjny4.
Por. J.F. Tomer, op. cit.; A. Solek, op. cit.; M. Noga, Kultura a ekonomia, CeDeWu, Warszawa 2014, s. 39-45.
4
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Ekonomia neoklasyczna i paradygmat PEGN odznacza się wysokim stopniem wąskości, niechęcią do analizy jakościowej, racjonalnego zachowania grup
społecznych i tym samym PEGN nie może poradzić sobie z wyjaśnieniem zachowania się np. giełdy papierów wartościowych. Natomiast ekonomia behawioralna ujmuje zarówno człowieka – wytwórcę (homo faber), jak i człowieka – konsumenta (homo consumens) w całokształcie kontekstu społecznego, historycznego
i kulturowego. Ekonomia behawioralna nie boi się „wąskości”, „sztywności”,
„oddzielności” i „nietolerancji”. Holistyczne ujęcie człowieka w jego pracy
i konsumpcji jest podstawą formułowania praw ekonomicznych przez ekonomię
behawioralną. Ekonomia behawioralna początkowo rozwijała się przez eksperymentalne obserwacje i wyniki sondaży. Dzisiaj czerpie dane z realnego świata,
używając holistycznych narzędzi z modelu syntetyczno-intuicyjnego, charakteryzującego się podejściem interdyscyplinarnym o charakterze dynamicznym,
procesualnym i systemowym, prowadzącym do odwzorowania diachronicznej
(kolejno następującej po sobie) sieci relacji pomiędzy zachodzącymi procesami,
czyli „holograficznego” odwzorowania całości rzeczywistości poprzez dowolny
jej fragment5.
Ekonomia behawioralna była i jest krytykowana przez obrońców PEGN z powodu nieprzekładalności sytuacji wykreowanych sztucznie przez badacza poza
laboratorium. Podobna krytyka dotyczy sondaży i sposobu ich przeprowadzenia.
Obserwacje Amosa Tverskiego i Daniela Kahnemana pokazują, że w zachowaniach ludzi dominuje prymat czasu krótkiego nad średnim i długim. Wyjaśnia to
teoria perspektywy i hiperboliczna funkcja dyskonta.
Teoria perspektywy – z lotu ptaka – pokazuje, że wszelkie zdarzenia są
oceniane przez ludzi rozłącznie i osobno w kategoriach użyteczności. Brak jest
tutaj symetrii w ocenie strat i zysków. Oznacza to, że wartości bezwzględne
użyteczności osiągane z zysku są mniejsze niż wartość bezwzględna identycznej straty. W ekonomii neoklasycznej teorii racjonalnego wyboru, będącej
fundamentem PEGN, identyczne co do wartości straty i zyski w efekcie netto,
równe są zero. Natomiast w teorii perspektywy identyczne co do wartości straty
i zyski odczuwane są jako ujemne (a nie zerowe) zmiany użyteczności. Jest
to efekt rozdzielnego rozpatrywania zysków i strat, co prowadzi do koncepcji
awersji wobec straty (loss aversion). Użyteczność podmiotów nie zależy więc
od absolutnego poziomu dobrobytu, lecz jest relatywna. Niezależnie od poziomu wyjściowego jego obniżenie oznacza pogorszenie sytuacji i poczucie straty.
Natomiast wzrost dobrobytu poprawia sytuację i towarzyszy mu wzrost zadowolenia. Z teorii perspektywy wynika silna preferencja podmiotów do status
quo; zmiany będą odrzucone, gdy pociągają za sobą stratę, mimo iż per saldo
Por. J. Stacewicz, Ekonomia a rzeczywistość, w: Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red.
nauk. J. Stacewicz, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
5
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sytuacja podmiotu (dobrostan) ulega poprawie. Posłużmy się tutaj taką hipotetyczną sytuacją:
Zdarzenie A
Pracownik w ciągu miesiąca zarabia 5000 zł. Jego płaca od następnego miesiąca wzrasta o 5% do 5250 zł. W tym czasie ceny mierzone bardzo profesjonalnie, za pomocą CPI (indeks cen konsumenta), wzrastają o 2%. Obiektywnie płaca
realna wzrasta tylko o 3% (czyli realna płaca wynosi 5150 złotych).
Zdarzenie B
Pracownik w ciągu miesiąca zarabia 5000 zł. Pracodawca z powodów występujących na rynku pracy zdecydował się na obniżenie nominalnej płacy o 2% do
poziomu 4900 zł. W tym czasie ceny obniżyły się o 5% (miara CPI), co oznacza,
że płaca realna wzrosła o 3%, czyli dokładnie o tyle, ile w przykładzie A. Płaca
realna wynosi więc 4900 zł + 250 zł wzrostu użyteczności dóbr i usług w wyniku
spadku cen (deflacji) = 5150 zł.
Dobrobyt (dobrostan) mierzony spożyciem dóbr i usług w obu zdarzeniach
(A i B) zapewnia identyczną faktyczną ilość mleka, chleba, mięsa itp. Jednakże
pracownicy odrzucają sytuację B niemalże w 100%, gdyż obniża ona nominalną
płacę z 5000 do 4900 zł, co budzi awersję do straty. Płaca realna w obu przypadkach była identyczna, czyli 5150 zł.
Uzyskując takie wyniki albo w wyniku eksperymentu, albo w wyniku sondażu, ankiety czy wywiadu, nie można ich lekceważyć w budowaniu modeli
ekonomicznych podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe. Stąd np. teoria
perspektywy powinna wejść do PEGN. Również w procesie podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe należy brać pod uwagę wyniki badań ekonomii
behawioralnej dotyczące dyskonta oczekiwanej użyteczności. Teoria oczekiwanej
użyteczności zakłada, że stopa dyskonta w funkcji dyskonta, odpowiadająca stopie preferencji czasowej, jest stała. Funkcja dyskonta dla podmiotów dyskontujących strumienie użyteczności w czasie jest funkcją wykładniczą, gdzie wartości
współczynnika dyskontującego określa się przez odstępy między momentami.
W rzeczywistości ludzie podejmują decyzje w tym zakresie, który obrazuje
hiperboliczna funkcja dyskonta, gdzie podmioty nadmierną wagę przywiązują do
najbliższej przyszłości i dla najbliższej teraźniejszości stopy spadają bardzo szybko, a z wydłużaniem się horyzontu czasowego spadki są coraz mniejsze6.
Z teorią perspektywy i hiperboliczną funkcją dyskonta związane są wagi decyzyjne, będące funkcją prawdopodobieństwa. I tak:
a) małe prawdopodobieństwa są przeszacowane, a średnie i duże niedoszacowane,
P. Zielonka, P. Sawicki, R. Weron, Rzecz o dyskontowaniu odroczonych wypłat, „Decyzje”
2009, nr 11.
6
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b) ryzyko wystąpienia straty jest przeszacowane, a nawet realne możliwości
wystąpienia zysku są niedoszacowane.
Budowanie modeli ekonomicznych, które miałyby dużą wartość predykcyjną, musi uwzględniać rezultaty badań ekonomii behawioralnej, w tym omówione
powyżej dwie koncepcje zachowań podmiotów rynkowych. Dla nas nie ma wątpliwości, że PEGN powinien być tak modyfikowany, aby ujmował wyniki badań
ekonomii behawioralnej.

2. Makroekonomia behawioralna
Klasyczne ujęcie makroekonomii oparte jest na badaniu zachowania się
państwa jako podmiotu gospodarowania oraz badaniu całej gospodarki narodowej jako sieci relacji diachronicznych między wszystkimi podmiotami
działającymi na rynku. Jednakże PEGN tworzą teorie bez kontekstu historycznego, społecznego i kulturowego, a więc są to teorie zawieszone w instytucjonalnej próżni7.
Projekt makroekonomii behawioralnej stanowi próbę zbudowania teorii
makroekonomicznej w oparciu o mikropodstawy, uwzględniające oddziaływanie wyników psychologicznych i socjologicznych, co pozwoliłoby wyjaśnić teoretycznie zjawiska empirycznie, określane w PEGN jako anomalie
dotyczące:
a) zachowań ekonomicznych:
– efekt dyspozycji,
– efekt posiadania,
– niechęć do nierówności,
– recyprokacja (odpłacanie za uprzejmość),
– hipoteza cyklu życia,
– inwestowanie z rozmachem,
– strach i zachłanność,
– instynkty stadne (owczy pęd),
– koszty utopione (sunk costs);
b) cen rynkowych i zwrotów:
– zagadka sprawiedliwości płac,
– płaca proefektywnościowa,
– lepkość cen,
– efekt kalendarza8.
7
A. Graczyk, Teoria perspektywy i hiperboliczna funkcja dyskonta – implikacje dla teorii konsumpcji, www.mikroekonomia.net/system/publication-files/5/original/1.pdf?1314868181 [12.03.2014].
8
C.F. Camerer, Introduction, w: Advances in Behavioral Economics, red. C.F. Camerer,
G. Loewenstein, M. Rabin, Princeton University Press, Princeton, NJ 2003.
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Efekty badań makroekonomii behawioralnej widoczne są w makroekonomicznych modelach konsumpcji:
– teorii konsumpcji i oszczędności związanej z cyklem życia Modiglianiego –
Ando,
– hipotezie dochodu permanentnego Friedmana,
– hipotezie relatywnego dochodu Duesenberry’ego.
Te modele konsumpcji jednoznacznie stwierdzają, że bieżąca konsumpcja nie
jest finansowana z bieżącego dochodu i
a) albo jest sposobem wygładzania konsumpcji za pomocą przeciętnego dochodu otrzymywanego w długim okresie (teorie 1 i 2),
b) albo zakłada długookresową stałość udziału konsumpcji w dochodzie (proporcjonalność konsumpcji)9.
Ale w hipotezie relatywnego dochodu uwzględnia się „lepkość konsumpcji”
w postaci tzw. efektu rygla, który jest wynikiem wzorców konsumpcji, przyzwyczajeń konsumpcyjnych. Są to typowe efekty badań makroekonomii behawioralnej.
Bruno Frey i Alois Stutzer skonstruowali teorię poziomów aspiracji (aspirations
level theory), definiowaną jako zadowolenie determinowane przez lukę między
aspiracjami a osiągnięciami. Wtedy zmieniają się preferencje, które są hamowane przez przyzwyczajenia (habit formation). Ludzie uważają, że byli w przeszłości
mniej szczęśliwi, i dążą do większego szczęścia w przyszłości wraz z wyższymi
oczekiwanymi dochodami. Dążenie do poprawy subiektywnego dobrobytu wymaga wciąż rosnącego poziomu konsumpcji. Ale osiągnięty poziom przemija i po
części oceniamy go nieobiektywnie niżej. Stąd oceniamy przeciętny długookresowy subiektywny dobrobyt jako stabilny, mimo iż obiektywnie przeciętne dochody
rosną10. Ten mechanizm nazywa się hedonistycznym młynem (hedonic treadmill).
Omówiona przez nas uprzednio teoria perspektywy i hiperboliczna funkcja dyskonta również mogą być zastosowane w omawianych tutaj modelach konsumpcji. Naszym zdaniem uwzględnianie tych osiągnięć makroekonomii behawioralnej
w PEGN modyfikuje ten paradygmat i w żadnym wypadku nie odrzuca go, próbując
wprowadzić jakiś nowy paradygmat. Jednakże w modyfikacji PEGN kluczową rolę
odgrywa kultura, która jest uwzględniona w badaniach makroekonomii behawioralnej, ale w niedostatecznym zakresie. Będzie to przedmiotem kolejnych rozważań.

3. Wpływ kultury na gospodarkę
w świetle makroekonomii behawioralnej
Homo oeconomicus (łac. człowiek ekonomiczny, człowiek racjonalny) to koncepcja jednostki, która w założeniu działa racjonalnie w taki sposób, że minimaliM. Noga, Makroekonomia, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2009.
B. Frey, A. Stutzer, Whan can Economist learn from hapiness Research, „Journal of Economic Literature” 2002, t. XL, s. 402-435.
9

10
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zuje przykrości, a maksymalizuje przyjemności. To zadanie człowiek rozwiązuje,
dokonując wyborów ze względu na efekt ekonomiczny wyrażony wartościowo
(zysk, wartość dodana, użyteczność).
Jeśliby ująć koncepcję homo oeconomicus naukowo, to należałoby tutaj przywołać Johna Stuarta Milla, który stworzył ten model czy bardziej paradygmat.
Należy mocno podkreślić, że J.S. Mill nie miał na myśli konkretnego człowieka,
tylko abstrakcyjnego, modelowego. Nie ulega wątpliwości, że koncepcja homo
oeconomicus nawiązuje do ekonomii klasycznej Adama Smitha, która opiera się
w gruncie rzeczy na wartości jednostki i jej egoizmie. A właściwie A. Smith twierdził, że wyborami jednostek „rządzą” zwierzęce instynkty11.
W tym miejscu należy dokonać rzetelnej analizy paradygmatu (modelu) homo
oeconomicus.
Po pierwsze, John Stuart Mill (1806-1873) w swoich pracach naukowych
korzystał z dorobku Arystotelesa, J.B. Saya, H. de Saint-Simona, J. Locke’a,
I. Kanta, A. Comte’a i oczywiście A. Smitha. W swoich pracach System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, O wolności i Zasady ekonomii politycznej stworzył model
człowieka ekonomicznego, czyli homo oeconomicus. W tym miejscu pragniemy
mocno podkreślić, że ten model mówi o człowieku hipotetycznym lub o człowieku fikcyjnym, a nie o konkretnym człowieku.
Po drugie, model homo oeconomicus, w takim ujęciu, jak zrobił to J.S. Mill,
opiera się na określonych założeniach, takich jak: każdy człowiek jest całkowicie wolny w swoich wyborach, jest egoistą, kieruje się zasadą minimaxu, czyli
minimalizuje przykrości i maksymalizuje przyjemności, kierują nim „zwierzęce
instynkty”, jak instynkt samozachowawczy, chęć przeżycia. W związku z tym budowanie modeli makroekonomicznych na podstawie paradygmatu homo oeconomicus musi uwzględniać fakt, że ewentualne uchylenie tych założeń w tym
paradygmacie spowoduje trudności (nawet olbrzymie) w formułowaniu predykcyjnych wniosków przez ww. modele mikroekonomiczne i makroekonomiczne,
tym samym ekonomia traci zdolności predykcji jako nauka. W naszym rozumieniu ekonomia wtedy przestaje być nauką i staje się tylko refleksją naukową.
Po trzecie, koncepcje homo oeconomicus jest krytykowana przez socjologów i psychologów. Ponieważ teoretycznie paradygmat człowieka racjonalnego
zapewniał logiczność i racjonalność wyborów ekonomicznych dokonywanych
przez człowieka, to absolutnie nie uwzględniał on neurobiologicznych i psychospołecznych aspektów ludzkiego działania, które są kluczowe w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych12. W tym miejscu należy mocno podkreślić, że
występujące w literaturze przedmiotu – szczególnie ekonomii mainstreamowej –
poglądy o tym, że homo oeconomicus uwzględnia kontekst historyczny, społecz11
12

M. Blaug, Metodologia ekonomii, WN PWN, Warszawa 1995, s. 127.
W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, WN PWN, Warszawa 2001, s. 26.
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ny i kulturowy, nie wytrzymuje próby krytyki. Dla człowieka w paradygmacie
homo oeconomicus otoczenie społeczne, w tym kultura, stanowi barierę, przez
którą musi się „przebić”, aby osiągnąć zamierzony cel. Oczywiście można tutaj
poczynić kolejne założenie, że człowiek jest utylitarnym egoistą, nie zważa na
uczucia innych ludzi13. Ale jeśliby tak założyć, to wydaje się to ujęcie utylitarnego
egoisty przeciwstawieniem człowieka kalkulującego – racjonalisty. Wtedy paradygmat homo oeconomicus upada.
Po czwarte, paradygmat homo oeconomicus przyjmuje również założenie wolnego, bezpłatnego dostępu do informacji na rynku, co jest założeniem czysto modelowym, nierealnym w rzeczywistości gospodarczej. Trzeba o tym pamiętać przy wnioskowaniu wynikającym z modeli mikroekonomicznych i makroekonomicznych.
Po piąte, od strony epistemologicznej paradygmat homo oeconomicus dał podstawy teoretyczne do badania rzeczywistości gospodarczej za pomocą indywidualizmu metodologicznego. Wszystkie procesy gospodarcze dają się wtedy wyjaśnić
(wyprowadzić) za pomocą działań racjonalnie gospodarującego człowieka, zgodnie
z koncepcja homo oeconomicus. Tutaj należy mocno podkreślić, że w takim ujęciu
poznanie rzeczywistości gospodarczej odbywa się na podstawie modelu analityczno-intelektualnego poznania rzeczywistości, ukształtowanego przez kulturę zachodnią14.
Jak w związku z tą krytyką homo oeconomicusa widzimy wpływ kultury na
gospodarkę? Göran Therborn w monografii Drogi do nowoczesnej Europy stwierdza, że pytanie: „Dlaczego nowoczesność” musi być potraktowane poważnie15.
Jak słusznie pisze G. Therborn nieco dalej: „Pod względem kulturowym nowoczesność to epoka skierowana ku przyszłości, najpewniej odmiennej i być może
lepszej od teraźniejszości. Kontrast między przeszłością a przyszłością kształtuje
właściwa dla nowoczesności «semantyka czasu», konstytuuje jej «kod binarny»”.
Teraźniejszość „ma znaczenie jedynie ze względu na zawarty w niej potencjał
przyszłości, jako jej matryca”. Nadejście nowoczesności jest zatem wstępem do
odkrycia przyszłości otwartej i doczesnej16.
Jak z tego cytatu wynika, nowoczesność jest koncepcją czasu i dotyczy przyszłości, a nie przeszłości. Związana jest z:
– możliwościami,
– poczuciem tożsamości kulturowej,
– percepcją języka jako źródła poznania tego, co „dobre”, i odróżnienia od
tego, co „złe” (wzorzec ocen),
– konfliktem etnicznym i wielokulturowością,
Ibidem.
J. Stacewicz, Ekonomia a rzeczywistość, w: Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. nauk.
J. Stacewicz, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
15
G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy. Społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000,
WN PWN, Warszawa – Kraków 1998.
16
Ibidem, s. 10.
13
14
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– zmianą systemu społecznego poprzez przekształcanie struktur instytucjonalnych i zmianami w kulturze17.
Europejską przestrzeń kulturową można ująć jako przestrzeń ukształtowaną
przez pewien układ systemów kulturowych, z których każdy jest źródłem określonej tożsamości i zarazem reprodukującym ją mechanizmem, źródłem wiedzy,
norm i wartości. Możemy wyróżnić niewielką liczbę systemów kulturowych,
które ukształtowały współczesną europejską kulturę i jej specyficzną terytorialną
jedność oraz podziały, jej centra i peryferie18.
Teoria centrum – peryferie, zwana także teorią rozwoju zależnego, narodziła
się w latach 60. XX w. w środowisku socjologów i ekonomistów z Ameryki Łacińskiej w trakcie rozlicznych prób wyjaśniania względnego niedorozwoju tego
kontynentu19.
Richard M. Weaver uważa, że najważniejszą cechą centrum jest wewnętrzna
integracja instytucji, idei i wartości, służąca temu, żeby człowiek nie przeżywał
konfliktów, gdy np. instytucje pchają go w innych kierunkach niż wartości. Jeżeli
taka rozbieżność zaistnieje, to centrum się dezintegruje i staje się peryferią – kategorią obrazującą stan rzeczy polegający na współistnieniu fragmentów prawdy,
cząstkowych wartości, często wewnętrznie sprzecznych. W związku z tym centrum współczesnej gospodarki to instytucje, wzory kulturowe i wartości względnie zintegrowane na gruncie gospodarki rynkowej, zaś peryferie to miejsca, gdzie
takiej integracji nie ma20.
Z kolei teoria rozwoju zależnego (centrum – peryferie) narodziła się w 1959 r.
i opublikowana została przez R. Prebischa w „American Sociological Review”,
w artykule Commercial policy in the underdeveloped countries21. Według Prebischa rozwój zależny polega na tym, że kształt i sposób funkcjonowania gospodarki państw peryferii są podporządkowane zaspokajaniu potrzeb państw centrum.
Polska nie jest w centrum światowego systemu gospodarczego, a leży na jego
peryferiach. Należy jednak stwierdzić, że nasz kraj powinien skracać odległość
z peryferii do centrum, tak jak uczyniły to Finlandia i Korea Południowa, a intensywnie skracają te odległość obecnie Brazylia i Chiny22. Na pewno nie ma jednej
recepty na przejście z peryferii do centrum światowego systemu gospodarczego.
Ibidem, s. 26.
Ibidem, s. 316.
19
J. Hryniewicz, Globalne stosunki ekonomiczne a teoria centrum – peryferie, w: Globalizacja
a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski, red. nauk. G. Chimiak, M. Fronia, Wyd. Nauk. Scholar,
Warszawa 2012, s. 91.
20
R.M. Weaver, Idee mają konsekwencje, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996,
s. 8 i 59-63.
21
R. Prebisch, Commercial Policy in the underdeveloped countries, „American Sociological
Review” 1959, nr 49(2).
22
E. Benedyk, Inna Polska 2030 – próba utopii realistycznej, w: Globalizacja a rozwój. Szanse
i wyzwania dla Polski, red. nauk. G. Chimiak, M. Fronia, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2012, s. 222.
17
18
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Najczęściej wymienia się tutaj innowacje, inwestycje w kapitał ludzki, kapitał
społeczny, absorpcję postępu naukowo-technicznego. Naszym zdaniem szybkie
przejście z peryferii do centrum światowego systemu gospodarczego zależeć będzie od kultury.
Charles Hampden-Turner i Alfons Trompenaars z Erasmus University w Holandii przeprowadzili badania ankietowe w grupie 15 000 menedżerów z różnych
krajów świata przez Centre for International Business Studies (CIBS) w Amstelveen w Holandii. Dotyczyły one przede wszystkim działania biznesu w tworzeniu
dobrobytu państwa, ze szczególnym uwzględnieniem kultur narodowych w tworzeniu gospodarki wolnorynkowej w krajach nazywających siebie kapitalistycznymi, takich jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Japonia,
Holandia i Niemcy. Są to kraje, które można na pewno zaliczyć do centrum światowego systemu gospodarczego. Do tego centrum należy jeszcze zaliczyć Australię, Koreę Południową i Finlandię oraz uznać, że zbliżają się do tego centrum
Chiny i Brazylia. Pozostałe kraje, w tym Polska, znajdują się na peryferiach światowego systemu gospodarczego. Hampden-Turner i Trompenaars swoje badania
opisali w książce Siedem kultur kapitalizmu – USA, Japonia, Niemcy, Francja,
Wielka Brytania, Szwecja, Holandia23.
Autorzy, próbując odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wartości kulturowe wpływają na wybory w sferze gospodarki, wyróżnili siedem podstawowych
procesów wartościowania, bez których przedsiębiorstwa tworzące dobrobyt nie
mogłyby istnieć:
1. Ustanawianie reguł i odkrywanie wyjątków, czyli jak uniwersalizm (zasady ogólne) godzi się z partykularyzmem (wyjątkami).
2. Dekonstrukcja i rekonstrukcja – tylko przemienny, umysłowy i fizyczny,
proces analizy (rozkładanie na części) i syntezy (łączenia elementów w całość)
może utrzymać przedsiębiorstwo w stanie ciągłego doskonalenia się i odradzania.
3. Zarządzanie jednostkami – godzenie indywidualizmu pracowników, akcjonariuszy i klientów z potrzebami całej grupy i przedsiębiorstwa, czyli z całością systemu, gdzie istnieje równowaga praw i obowiązków. Społeczeństwo
i jednostka odnoszą wzajemne korzyści.
4. Przyswajanie świata zewnętrznego – należy pogodzić inspiracje wewnętrzne z zewnętrznymi.
5. Synchronizacja sekwencji – żeby przedsiębiorstwo mogło jako pierwsze
wejść na rynek z tym, czego potrzebuje klient, musi stworzyć spójny system kolejnych sekwencji i ich odpowiedniej synchronizacji.
6. Wybieranie najlepszych – zdolność do tworzenia zysku zależy od zgodności
osiągniętej pozycji z pozycją przypisaną danemu pracownikowi (danej jednostce).
C. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu – USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 14-17.
23
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7. Równość szans – uczciwe współzawodnictwo, nie obejdzie się bez udziału
urzędników wyższego szczebla i menedżerów24.
Wymienione powyżej procesy wartościowania i budowania systemów wartości nie są wolne od konfliktów, które raczej należałoby nazwać dylematami,
takimi jak:
– uniwersalizm – partykularyzm,
– analiza – synteza,
– indywidualizm – kolektywizm,
– wewnątrzsterowność – zewnątrzsterowność,
– sekwencyjność – synchroniczność,
– osiąganie statusu – przypisywanie statusu,
– równość – hierarchia25.
Jest faktem kulturowym, że w każdej parze jedną z wartości ceni się wyżej, np.
w USA szala przechyla się na rzecz indywidualizmu, a w Japonii faworyzuje się zbiorowość. Autorzy stwierdzają, że w ciągu stulecia sukces osiągną te kultury kapitalistyczne, które osiągną homeostazę (równowagę) pozornie przeciwstawnych wartości.
Stąd wniosek, że w ekonomii można spotkać dwie opcje oddziaływania kultury na gospodarkę:
a) opcja pierwsza, odpowiednia polityka gospodarcza, realizowana z rozwagą i konsekwencją, musi w różnych krajach doprowadzić do identycznych rezultatów, bez względu na realia kulturowe; według tej opcji, reprezentowanej przez
liberałów, polityka jest w stanie zmienić kulturę; stąd o rozwoju społeczno-gospodarczym decyduje polityka, a nie kultura,
b) opcja druga, reprezentowana przez konserwatystów, stwierdza, że kultura,
a nie polityka, determinuje sukces rozwoju społeczno-gospodarczego, bowiem
gospodarowanie odbywa się zawsze w określonym kontekście kulturowym i kultura ma silny wpływ na gospodarkę26.
Opcja pierwsza zwyciężyła w krajach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej i w USA, natomiast opcja druga zwyciężyła w wielu krajach Azji.
Ponadto czynnik religii, jako element kultury, ma wpływ na gospodarkę, na
co zwrócił uwagę przede wszystkim Max Weber, który twierdził, że kapitalizm
mógł szybko się rozwijać dzięki zasadom religii protestanckiej, gdzie rola pracy
podniesiona została do rangi etosu i w tej religii była warunkiem zbawienia27. Według M. Webera nie tylko etos pracy, ale cała etyka protestancka stanowiła ducha
kapitalizmu jako czynnika sprawczego rozwoju gospodarczego krajów, w których
zwyciężyła reformacja. Stąd wniosek, że in statu nascendi kapitalizmu kultura
miała silny wpływ na gospodarkę.
24
25
26
27

Ibidem.
Ibidem, s. 18-20.
Por. M. Noga, Szkice z makroekonomii, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 267.
M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wyd. Test, Lublin 1994.
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Zakończenie
1. Makroekonomia behawioralna, modyfikując paradygmat ekonomii głównego nurtu (PEGN), zdecydowanie ułatwia ekonomii formułowanie predykcyjnych wniosków.
2. Kultura jest fundamentem nie tylko życia społecznego, ale i procesów gospodarowania. Kontekst społeczny, historyczny i kulturowy gospodarowania obniża szczebel abstrakcji modeli makroekonomicznych PEGN, co umożliwia lepsze opisanie rzeczywistości gospodarczej i tym samym skonstruowanie bardziej
trafnych prognoz gospodarczych.
3. Makroekonomia behawioralna, oparta przede wszystkim na psychologicznej podbudowie teorii konsumpcji, badań empirycznych, wskazuje, że homo sapiens to nie homo oeconomicus, tylko człowiek działający w określonej przestrzeni kultury z całą jej złożonością.
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Culture and behavioral macroeconomics
Summary. The paper presents the role of culture in the economic growth. The purpose of the
authors is to use behavioral macroeconomics as a filter. It is through this “filter” that we must analyse all the models (macroeconomics and microeconomics) and the economic categories.
Key words: paradigm of mainstream economics, modification of paradigm, behavioral macroeconomics, culture
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Przesłanki i eliminacja podwójnego finansowania
w projektach współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Streszczenie. Jedną z podstawowych zasad wykorzystywania środków pochodzących z budżetu
UE jest zakaz podwójnego (równoległego) finansowania tego samego wydatku w ramach różnych
programów wspólnotowych i krajowych oraz okresów programowania. Państwa członkowskie są
zobowiązane do opracowania i wdrożenia procedur służących wykrywaniu i eliminacji przypadków nieuprawnionej podwójnej refundacji w ramach własnego systemu prawnego odnoszącego się
do zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie oraz omówienie przesłanek i typowych przypadków wystąpienia podwójnego finansowania w świetle polskich rozwiązań prawnych i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Analizie zostaną także poddane procedury kontrolne
ze szczególnym uwzględnieniem kontroli krzyżowych jako podstawowego instrumentu prawnego
weryfikującego stosowanie przez beneficjentów zakazu równoległego finansowania wydatków
z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Do rozwiązania problemu badawczego –
zdefiniowania i krytycznej analizy przesłanek wystąpienia podwójnego finansowania oraz sytuacji
prawnej beneficjenta – wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną.
Słowa kluczowe: środki publiczne, efektywność wydatków publicznych, fundusze europejskie,
kwalifikowalność wydatków

Wstęp
Na konstrukcję prawną zakazu podwójnego finansowania, tj. normatywnego niedopuszczenia i przeciwdziałania przypadkom przynajmniej dwukrotnego
rozliczenia tego samego kosztu ze środków publicznych, składają się elementy
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kształtujące stosunek administracyjnoprawny pomiędzy dawcą dotacji – publicznej strony umowy o dofinansowanie – a beneficjentem. Zakaz ten jest warunkiem koniecznym (jednym z kryteriów) kwalifikowalności wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu (operacji) współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu UE, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego,
a obowiązek jego przestrzegania wynika wprost z faktu podpisania umowy o dofinansowanie i dobrowolnego związania się przez beneficjenta szczególnym reżimem wydatkowania ww. środków zgodnie z aktami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi i dokumentami programowymi wydawanymi przez
instytucje zarządzające danym programem operacyjnym. Pierwsza grupa aktów
wyznacza przedmiot ochrony i stanowi podstawę prawną do konstruowania mechanizmów weryfikujących i eliminujących podwójne finansowanie oraz system
sankcji uruchamianych w przypadku złamania zakazu. Druga grupa precyzuje
przesłanki wystąpienia i typizuje formy powstawania oraz reguluje procedury
wykrywania przypadków podwójnego finansowania. Wszystkie te regulacje
określają zatem część sytuacji prawnej beneficjenta środków unijnych rozumianej
jako zespół praw i obowiązków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie w pierwszym rzędzie podstaw prawnych oraz precyzyjne zdefiniowanie
podwójnego finansowania, a także omówienie kwestii praktycznych związanych
z zaistnieniem przesłanek jego wystąpienia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej beneficjenta oraz zakresu i ram czasowych odpowiedzialności.

1. Podstawy prawne i definicja normatywna
podwójnego finansowania
Aktem prawnym konstytuującym zasadę zakazu podwójnego finansowania
(jedynym o charakterze powszechnie obowiązującego) jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/20061, którego art. 13 ust. 2, odnoszący się do uszczegółowienia
obowiązków instytucji zarządzającej w zakresie kontroli realizowanych operacji
(projektów) przez beneficjentów, stanowi, że system weryfikacji służący zapewnieniu zgodności operacji i wydatków z zasadami wspólnotowymi i krajowymi
powinien obejmować procedury (weryfikacje formalne w odniesieniu do każdego wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta oraz na miejscu operacji –
w siedzibie beneficjenta) eliminujące możliwość równoległego finansowania
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz. Urz. UE L 371/1 z dnia 27 grudnia 2006 r.
1
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wydatków (w ramach różnych projektów) z innych programów wspólnotowych
lub krajowych lub w ramach innych okresów programowania. Polskie tłumaczenie omawianego aktu prawnego posługuje się zatem innym określeniem niż krajowe dokumenty składające się na system realizacji programów operacyjnych.
Jednocześnie ustawodawca wspólnotowy nie definiuje tego pojęcia, wskazując
jednak, że jest to sytuacja niedopuszczalna i niezgodna ze wspólnotowymi zasadami wydatkowania środków z funduszy strukturalnych. Należy zwrócić uwagę,
że interpretowany przepis odnosi się do zakazu równoległego (podwójnego) finansowania danego wydatku z innego programu (nie ma znaczenia, czy jest to
program krajowy, czy wspólnotowy), a nie do źródeł finansowania (co jest zgodne z montażem finansowym i założeniem, że w ramach programów każdy wydatek formalnie jest finansowany zarówno ze środków publicznych, jak i, jeżeli
występują w danym projekcie, prywatnych), oraz nakazuje wzięcie pod uwagę
różnych okresów programowania, czyli przewiduje możliwość wystąpienia sytuacji, w której sfinansowano ten sam wydatek ze środków otrzymanych w ramach
dwóch perspektyw finansowych.
W polskim porządku prawnym zasada zakazu podwójnego finansowania
w odniesieniu do wydatkowania środków z funduszy strukturalnych została włączona i zdefiniowana poza systemem źródeł prawa powszechnie obowiązującego – w wydanych na podstawie ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju2 (dalej: uZPPR) Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności w okresie programowania 2007-2013 (dalej: Krajowe wytyczne), które
w podrozdziale 5.5 stanowią, że podwójne finansowanie to niedozwolone zrefundowanie, całkowite lub częściowe, danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych. Definicja ta, w odróżnieniu do regulacji
wspólnotowych, wskazuje na podstawową przesłankę wystąpienia podwójnego
finansowania: w odniesieniu do danego kosztu sfinansowanego uprzednio ze środków publicznych musi nastąpić jego refundacja (czyli faktyczny zwrot środków
dokonany na podstawie złożonego wniosku o płatność) w ramach realizowanego
przez beneficjenta projektu współfinansowanego z EFS i budżetu państwa. Istotne
jest również rozszerzenie na gruncie krajowych regulacji innej przesłanki – podwójne finansowanie wystąpi nie tylko w przypadku przynajmniej dwukrotnego
sfinansowania tego samego wydatku w ramach różnych programów (krajowych
lub wspólnotowych), ale w każdej sytuacji, gdy dokonano tego z wykorzystaniem
środków publicznych bez względu na źródło ich pochodzenia (krajowe lub europejskie – w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych3 – dalej uFP) lub przeznaczenie (czyli nie tylko w ramach progra2
3

T.j. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.
Dz.U. nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.
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mów operacyjnych, ale w każdej sytuacji, gdy beneficjent sfinansował wydatek
ze środków publicznych, a następnie wystąpił o refundację i ją otrzymał w ramach
realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych). Krajowe wytyczne nie odnoszą się do aspektu czasowego w zakresie podwójnego finansowania – nie ma znaczenia długość okresu pomiędzy pierwotnym sfinansowaniem
danego wydatku ze środków publicznych a późniejszym dokonaniem nieuprawnionej refundacji (czynności te mogą wystąpić w dwóch różnych okresach programowania) – decydujący jest udział w obu czynnościach publicznych środków
krajowych lub europejskich. Podobnie nie ma znaczenia udział procentowy dokonanej nieprawidłowej refundacji wydatku w stosunku do jego pierwotnej wartości – podwójne finansowanie zachodzi także w przypadku uzyskania częściowego
zwrotu sfinansowanego uprzednio ze środków publicznych wydatku.

2. Działania beneficjenta powodujące powstanie
podwójnego finansowania
Krajowe wytyczne, oprócz przesłanek podwójnego finansowania, konstytuują
otwarty, przykładowy katalog czynności, w których może ono zachodzić:
– zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,
– zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług,
– zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spójności,
– otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu
Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki.
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał
Ludzki (dalej: Wytyczne POKL) doprecyzowują ww. sytuacje, w których zachodzi podwójne finansowanie, i odnoszą je do beneficjentów realizujących projekty
współfinansowane z EFS. Katalog ulegał niewielkim modyfikacjom i poszerzeniu
w porównaniu do Krajowych wytycznych – obecnie (od 1 stycznia 2012 r.) obejmuje sześć przykładowych przypadków możliwości zaistnienia niedozwolonego
finansowania równoległego w POKL, z czego pierwsze cztery są rozwinięciem
poszczególnych przypadków wskazanych we wspólnych dla wszystkich programów operacyjnych wytycznych:
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1. Zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów
dofinansowanych w ramach POKL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności (z uwagi na specyfikę
interwencji EFS i znikomy udział wydatków inwestycyjnych w kosztach ogółem projektu, które są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, najbardziej prawdopodobną formą podwójnego finansowania
jest wykazanie tego samego wydatku w dwóch różnych projektach współfinansowanych z EFS, np. kosztów przeprowadzenia tego samego szkolenia; należy
zauważyć, że sytuacja taka może dotyczyć dwóch projektów realizowanych nie
tylko przez jednego beneficjenta, ale także przez dwa różne podmioty realizujące
zbieżne tematycznie projekty. Istotną kwestią jest również ustalenie, czy do podwójnego finansowania może dojść w sytuacji, gdy beneficjent realizujący dwa
podobne merytorycznie projekty4 zatrudnia daną osobę w obu projektach na stanowiskach mających ten sam lub zbliżony zakres obowiązków. W takim przypadku decydujące znaczenie będzie miało wykazanie przez beneficjenta zróżnicowania czynności wykonywanych przez pracownika w obu projektach, odpowiednie
udokumentowanie realizacji obowiązków w kartach czasu pracy oraz nieprzekroczenie limitów godzin czasu pracy w projektach współfinansowanych ze środków
unijnych i innych ograniczeń związanych z kwalifikowalnością kosztów wynagrodzeń personelu w przypadku realizacji działań w więcej niż jednym projekcie
finansowanym z instrumentów polityki spójności).
2. Zrefundowanie podatku od towarów i usług (VAT) w ramach POKL, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług5 (problem jest związany
z dopuszczalnością kwalifikowania VAT przez beneficjentów, którzy nie mogą
wystąpić o zwrot różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym w związku z realizowanym projektem i tożsamą z nim przedmiotowo działalnością
podstawową).
3. Zakupienie środka trwałego z udziałem środków krajowych do 1 stycznia
2010 r.: z udziałem środków dotacji krajowej – zmiana wynikająca z zastąpienia
dotacji rozwojowej dwoma strumieniami środków finansujących projekty: płatnościami z budżetu środków europejskich i dotacją celową przekazywaną bezpośrednio przez dysponenta części budżetowej będącego stroną umowy o dofinansowanie) otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
wspólnotowych, a następnie zrefundowanie jego amortyzacji w ramach POKL.
4. Otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który został wcześniej sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych (np. z funduszu pożyczkowego lub po4
Np. tematyka oferowanego wsparcia, okres realizacji i grupa docelowa są podobne lub identyczne.
5
Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
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ręczeniowego6) oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części
tej pożyczki (podstawą do postawienia zarzutu podwójnego finansowania będzie
zatem nie sam fakt otrzymania refundacji, ale zaniechanie zwrotu części pożyczki stanowiącej równowartość otrzymanej kwoty refundacji w odniesieniu do danego kosztu).
5. Rozliczenie tego samego wydatku w kosztach bezpośrednich oraz kosztach pośrednich projektu7. Wytyczne POKL konstytuują katalog kosztów pośrednich, które w przypadku bezpośredniego przypisania i rozliczania w ramach konkretnego zadania merytorycznego w budżecie projektu mogą stać się kosztami
bezpośrednimi. Zgodnie z zapisami omawianych wytycznych niedopuszczalna
jest sytuacja, w której te same koszty w ramach jednego projektu są jednocześnie
wykazywane jako koszty bezpośrednie i pośrednie, powodując w konsekwencji
możliwość podwójnej refundacji. O ile we wcześniej opisanych przypadkach
stwierdzenie podwójnego finansowania może nastąpić jedynie po dokonaniu nieuprawnionej refundacji w toku czynności kontrolnych, o tyle w przedmiotowej
sytuacji weryfikacja odbywa się także na etapie wyboru projektu podczas oceny
budżetu i kwalifikowalności zawartych w nim wydatków, zwłaszcza związanych
z kosztami zarządzania projektem, oraz każdorazowo podczas procedury zatwierdzania wniosku o płatność, kiedy to instytucja nadzorująca wdrażanie projektu
sprawdza, czy w zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich załączanym
do wniosku o płatność nie zostały wykazane wydatki pośrednie; omówiony przypadek dotyczy wystąpienia podwójnego finansowania w ramach jednego projektu, tzn. że nie można postawić takiego zarzutu w odniesieniu do kosztów występujących w dwóch różnych projektach realizowanych przez jednego beneficjenta.
Wskazanie zamkniętego katalogu kosztów pośrednich rozumianych jako koszty
administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta ułatwia z jednej strony prawidłową konstrukcję budżetu projektu i samokontrolę przez wnioskodawcę
w zakresie niedublowania kosztów, z drugiej strony instytucjom oceniającym
i nadzorującym projekty. Niemniej jednak, w kontekście podwójnego finansowania, wątpliwości mogą budzić dwa pierwsze rodzaje kosztów pośrednich: koszty
zarządu, tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu,
np. kierownik jednostki oraz koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa,
finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby
funkcjonowania jednostki. Ww. rodzaje kosztów nie są związane wyłącznie z obsługą administracyjną samego projektu, ale dotyczą zwykłej działalności beneficjenta, która na skutek jego realizacji powoduje zwiększenie wykorzystania zasobów kadrowych nieprzypisanych bezpośrednio do wykonywania czynności
6
Por. B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i doręczeniowe w finansowaniu małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 109-166.
7
Dodany w trzeciej wersji Wytycznych POKL obowiązującej od 1 października 2008 r.
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w ramach tego projektu, czyli nieuwzględnionych w ramach kosztów bezpośrednich. Problem pojawia się w sytuacji, gdy beneficjentem jest spółka osobowa
(jawna lub cywilna), której wspólnik lub wspólnicy stanowią personel projektu
i jednocześnie z mocy prawa są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw
spółki, za które nie pobierają wynagrodzenia8 (w szerszym zakresie problem dotyczy każdego projektu realizowanego przez beneficjenta niezaliczanego do sektora finansów publicznych, w którym jednocześnie kierownik jednostki lub inne
osoby stanowiące tzw. personel obsługowy są zatrudnione w projekcie, a ich
wynagrodzenie refundowane jest ze środków unijnych). Podstawowe znaczenie
będzie miała odpowiedź na pytania: czy realizacja projektu i obowiązki z nią
związane mieszczą się w pojęciu „prowadzenie spraw spółki nie przekraczających zwykłego zarządu”, do którego uprawniony i zobowiązany jest każdy wspólnik z osobna?, czy w spółkach cywilnych i jawnych jest w ogóle dopuszczalne
rozliczanie tego typu kosztów, skoro z mocy prawa wspólnicy nie mogą otrzymywać za to wynagrodzenia?, oraz kluczowe: czy fakt zatrudnienia wspólnika (lub
kierownika jednostki lub osób stanowiących personel obsługowy beneficjenta)
w ramach projektu może spowodować powstanie podwójnego finansowania
w przypadku rozliczania kosztów pośrednich związanych z kosztami zarządu lub
personelu obsługowego? Kwestie te były rozstrzygane przez NSA9, który uznał
m.in., że czynności kierowania projektem (finansowane w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich) mieszczą się w pojęciu zwykłego zarządu i są wykonywane w ramach zwykłej działalności spółki (dodać należy, że zgodnie z przyjętą
praktyką granice dopuszczalności samodzielnego wykonywania czynności przez
jednego wspólnika mogą wyznaczać wspólnicy w umowie spółki lub w odpowiedniej uchwale, np. ustalając maksymalną wartość zobowiązania, które działający samodzielnie wspólnik może zaciągnąć). W ramach projektu mogą być rozliczane koszty wynagrodzenia wspólników, mimo że, jak wskazano powyżej,
czynności związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu. Prawo i obowiązek wspólników do prowadzenia spraw
spółki nie oznacza, że każdy z nich powinien faktycznie sprawować zarząd (także
w odniesieniu do projektu) – istnieje możliwość podziału między wspólnikami
czynności związanych z realizacją np. projektu, na który spółka otrzymała dofi8
Art. 46 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1030) w zakresie wspólników spółki jawnej. Jeśli chodzi o wspólników spółki cywilnej, to
zgodnie z art. 867 KC wspólnik ma prawo do udziału w zyskach – zgodnie z uchwałą SN z dnia
14 stycznia 1993 r. (sygn. akt II UZP 21/92) prowadzenie spraw spółki jest obowiązkiem wspólnika,
wynikającym z istoty jego członkostwa w spółce cywilnej, a za działania w tym zakresie wspólnik
otrzymuje wynagrodzenie w postaci udziałów w zyskach spółki bądź osiągnięcia wspólnego celu
gospodarczego spółki, które nie stanowi wynagrodzenia, w rozumieniu Kodeksu pracy przysługującego za wykonaną pracę.
9
Wyrok NSA z dnia 27 listopada 2013 r. (sygn. akt II GSK 1222/12) opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
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nansowanie – „taki podział jest oczywisty i jest stosowany w każdej zorganizowanej działalności i często jest nawet konieczny ze względu na zakres i intensywność działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach spółki”. Wątpliwości
może budzić fakt zatrudnienia wspólnika w spółce, jeżeli zakres obowiązków
określony w umowie o pracę jest tożsamy z czynnościami związanymi z prowadzeniem spraw spółki, za co wspólnik nie może pobierać wynagrodzenia10.
Zgodnie z tezą zawartą w omawianym wyroku NSA założenie, że wspólnikom
deklarującym swoją pracę w charakterze wkładu do spółki nie przysługuje za tę
pracę wynagrodzenie, nie uwzględnia określonej wartości majątkowej tego
wkładu, mierzoną wartością pracy wspólnika wydatkowanej na rzecz spółki.
Dlatego „wkład pracy wspólników przeznaczony na realizację projektu jest […]
kosztem spółki poniesionym w związku z realizacją programu”, co czyni go
kwalifikowalnym i uprawnia do zrefundowania. Bez znaczenia będzie zatem ujęcie takiego kosztu (wartości pracy jako wkładu do spółki) w kosztach pośrednich
(jako kosztu zarządu lub personelu obsługowego) lub bezpośrednich (jako wynagrodzenie osoby zarządzającej projektem) – w obu przypadkach będą to
uprawnione wydatki, ponieważ przez „koszty wynagrodzenia w rozumieniu […]
Wytycznych (POKL) należy również uznać wartość majątkową pracy wspólnika
włożonej w realizację programu, obojętnie w jaki sposób ten wkład został wyceniony” (np. przez ustalone wynagrodzenie za pracę), nawet jeśli, ze względu na
nieodpłatność pracy wspólników w prowadzeniu spraw spółki, koszty zarządu
faktycznie nie występują (co można stwierdzić np. analizując rachunek zysków
i strat) – Wytyczne POKL i żaden inny akt prawny nie wyłącza ich rozliczania ze
względu na formę organizacyjno-prawną beneficjenta. Powyższe rozważania
stanowią punkt wyjścia do określenia, w jakich przypadkach może dojść do podwójnego finansowania wynagrodzeń ujętych w kosztach pośrednich jako koszty
zarządu i personelu obsługowego beneficjenta oraz w kosztach bezpośrednich
jako wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Decydujące znaczenie
ma sposób rozliczania kosztów pośrednich. Zgodnie z podrozdziałem 4.4 pkt 4
i 5 Wytycznych POKL koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane jako
wydatki poniesione, co oznacza, że beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani
opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia tych wydatków, natomiast gdy są rozliczane na podstawie rzeczywiście
poniesionych wydatków, na beneficjencie ciąży obowiązek pełnej dokumentacji,
analogicznie do kosztów bezpośrednich (np. przygotowywanie i archiwizowanie
kart czasu pracy). W przypadku wyboru pierwszej formy rozliczania w zasadzie
nie jest możliwe udowodnienie wystąpienia podwójnego finansowania ze względu na brak obowiązku udokumentowania wydatków i traktowania ich jako poniesione (nawet w przypadku spółek cywilnych i jawnych, gdy de facto one nie
10

Por. uchwała SN wskazana w przypisie 8.
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występują w sensie księgowym – vide omawiane orzeczenie NSA), z wyjątkiem
skrajnej sytuacji, gdy dla beneficjenta jedynym źródłem przychodu w danym
okresie obrachunkowym jest dotacja na realizację projektu. Natomiast w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych
wydatków niezbędne jest wyraźne wyodrębnienie czynności (obowiązków) wykonywanych przez daną osobę w ramach projektu (finansowanych w ramach
kosztów bezpośrednich) i podstawowej działalności beneficjenta (ujętych w katalogu kosztów pośrednich) poprzez odpowiednią konstrukcję umowy o pracę,
np. oddelegowanie w części etatu do pracy w projekcie lub zatrudnienie na podstawie kolejnej umowy o pracę na czas realizacji projektu oraz, w przypadku
wspólników, podjęcie stosownej uchwały regulującej podział obowiązków związanych z wdrażaniem projektu. Warunkiem koniecznym uniknięcia zarzutu podwójnego finansowania jest odpowiednie udokumentowanie czasu pracy i wykonywanych zadań w ramach projektu i podstawowej (pozaprojektowej) działalności
beneficjenta. Należy zwrócić uwagę, że tylko w omawianym przypadku możliwe
są działania prewencyjne mające na celu eliminację podwójnego finansowania –
podczas oceny kwalifikowalności wydatków w ramach procedury konkursowej
pod kątem wykazania przez wnioskodawcę tego samego wydatku w ramach
kosztów bezpośrednich i pośrednich.
6. Finansowanie wynagrodzenia personelu projektu zatrudnionego jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL11 (przypadek ten został
zawarty w innym miejscu Wytycznych POKL, poza katalogiem przykładów podwójnego finansowania – w części poświęconej kwalifikowaniu kosztów związanych z angażowaniem personelu12), które co do zasady jest niekwalifikowalne,
chyba że nie zachodzi m.in. podwójne finansowanie; w omawianym przypadku,
w celu uniknięcia podwójnego finansowania, beneficjent, angażując do realizacji
projektu pracownika (forma zatrudnienia nie ma znaczenia), musi stwierdzić,
czy osoba ta nie jest zatrudniona w ww. instytucji (wystarczające wydaje się być
złożenie odpowiedniego oświadczenia przez angażowanego pracownika), przy
czym, zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej (IZ)13, faktu zatrudnienia
nie należy ograniczać tylko i wyłącznie do komórki organizacyjnej tej instytucji
(departamentu, wydziału) bezpośrednio związanej z wdrażaniem i kontrolą działań współfinansowanych z EFS; wystarczy, że dana osoba pracuje w urzędzie
(urzędzie marszałkowskim, wojewódzkim urzędzie pracy), którego częścią jest
11
Dodany w szóstej wersji Wytycznych POKL obowiązującej od 1 stycznia 2011 r., zgodnie
z którymi pod pojęciem instytucji uczestniczącej w realizacji programu należy rozumieć Instytucję
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą – Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą.
12
Podrozdział 4.5, pkt 6 Wytycznych POKL.
13
Najczęściej zadawane pytania – kwalifikowalność, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
2011, www.efs.gov.pl/Dokumenty/Documents/FAQ_kwalifikowalnosc.pdf [5.03.2014].
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wspomniana komórka organizacyjna. Jeżeli osoba angażowana do projektu spełnia przesłankę zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji programu,
do podwójnego finansowania dojdzie w przypadku wykonywania zadań związanych z realizacją projektu (np. na podstawie umowy cywilnoprawnej) w godzinach pracy określonych w umowie o pracę (lub w czasie płatnego urlopu
wypoczynkowego) – w obu przypadkach źródłem finansowania wynagrodzenia
są środki publiczne.
7. Finansowanie w ramach umowy cywilnoprawnej zadań osoby stanowiącej
personel projektu, które mieszczą się w zakresie obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy tej osoby14 (przypadek ten dotyczy osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, tj. finansowanych ze środków publicznych,
które w ramach swojej podstawowej działalności realizują projekty współfinansowane z EFS; podobnie jak w omówionym wcześniej przypadku do podwójnego finansowania dochodzi również, gdy zadania projektowe pracownik realizuje
podczas urlopu wypoczynkowego15, jednak warunkiem koniecznym jest tożsamość przedmiotowa zakresu obowiązków wykonywanych na podstawie umowy
o pracę i dodatkowej umowy cywilnoprawnej finansowanej ze środków EFS16.
Podwójne finansowanie nie będzie miało oczywiście miejsca, jeżeli projekt jest
realizowany przez beneficjenta, z którym dana osoba nie jest związana stosunkiem
pracy. W odniesieniu do beneficjentów spoza sektora finansów publicznych w podobnej sytuacji mają zastosowanie regulacje i płynące z nich ograniczenia dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń personelu projektu zawarte w podrozdziale 4.5 Wytycznych POKL).
Dodany w siódmej wersji Wytycznych POKL obowiązującej od 1 stycznia 2012 r.
Por. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 r. (sygn. akt V SA/Wa 376/13) opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl)
[10.03.2014] – zgodnie z zaprezentowanymi w nim tezami podwójne finansowanie występuje także
w sytuacji wykonywania działań finansowanych ze środków EFS poza godzinami pracy wskazanymi w umowie o pracę lub w czasie urlopu wypoczynkowego, jeżeli działania te są tożsame z katalogiem czynności służbowych. Jedyną dopuszczalną formą realizacji działań jest w tym przypadku
oddelegowanie pracownika do pracy w projekcie w ramach obowiązującej umowy o pracę.
16
Por. Wyrok NSA z dnia 12 lutego 2013 r. (sygn. akt II GSK 2099/11) opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl) [10.03.2014] –
zgodnie z zaprezentowanymi w nim tezami (orzeczenie dot. możliwości zatrudnienia dyrektora
szkoły i głównej księgowej na stanowiskach koordynatora projektu i pracownika ds. obsługi finansowej) ocena tożsamości obowiązków osoby zatrudnionej w instytucji publicznej i zakresu
czynności wykonywanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS nie powinna
ograniczać się tylko do zapisów umowy o pracę (która co do zasady nie nakłada obowiązku realizacji projektu), pod uwagę należy wziąć treść realizowanego przedsięwzięcia (projektu) i ocenę, na ile realizowany przez beneficjenta projekt wpisuje się w zadania statutowe (np. szkoły)
i obligatoryjne zadania płynące z aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa o systemie
oświaty w zakresie zadań dyrektora szkoły i UFP w zakresie obowiązków głównej księgowej
w jednostce sektora finansów publicznych).
14
15
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3. System kontroli beneficjentów jako prawne narzędzie
eliminacji podwójnego finansowania
Wspólną cechą i przesłanką konieczną do wystąpienia podwójnego finansowania jest faktyczne dokonanie nieuprawnionej refundacji wydatku uprzednio
sfinansowanego ze środków publicznych, która to refundacja następuje na podstawie złożonego przez beneficjenta wniosku o płatność. Stwierdzenie podwójnego finansowania w odniesieniu do jednego wydatku następuje na podstawie
przeprowadzonych czynności kontrolnych. Zgodnie z krajowymi regulacjami odnoszącymi się do form weryfikacji wydatków ponoszonych w ramach programów
operacyjnych17 stwierdzenie wystąpienia finansowania równoległego w ramach
projektów współfinansowanych z EFS może zostać dokonane poprzez:
– kontrole dokumentacji projektu podczas weryfikacji pośrednich wniosków
o płatność oraz końcowego wniosku o płatność (tzw. kontrola na zakończenie
projektu) lub po formalnym zakończeniu realizacji projektu, tzn. po pozytywnej
weryfikacji końcowego wniosku o płatność,
– kontrole na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta), także na etapie zamykania projektu podczas weryfikacji końcowego wniosku o płatność lub po formalnym zakończeniu realizacji,
– kontrole krzyżowe, które są przeprowadzane u beneficjentów realizujących
więcej niż jeden projekt w ramach jednego lub kilku programów lub okresów
programowania.
Przedmiotem dwóch pierwszych rodzajów kontroli jest pojedynczy projekt
realizowany przez danego beneficjenta, a weryfikacja prawidłowości dokonywanych wydatków w kontekście wykrywania przypadków podwójnego finansowania stanowi tylko jeden z aspektów przeprowadzanych czynności kontrolnych zmierzających do ustalenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową
o dofinansowanie, a dokonywane wydatki spełniają kryteria kwalifikowalności.
Analiza ww. sytuacji, w których może dojść do finansowania równoległego w ramach projektów współfinansowanych z EFS, wskazuje, że obie z omawianych
form weryfikacji mogą przyczynić się do wykrycia nieprawidłowości związanych
z rozliczeniem tego samego wydatku w kosztach bezpośrednich oraz kosztach
pośrednich, nieuprawnionej refundacji podatku od towarów i usług, jeżeli beneficjent ma możliwość jego odliczenia lub uzyskania zwrotu, sfinansowania wynagrodzenia personelu projektu zatrudnionego jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL oraz, w przypadku podmiotów finansowanych ze
środków publicznych, sfinansowania w ramach umowy cywilnoprawnej zadań
17
Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym (wersja z dnia 5 czerwca 2012 r.) oraz Zasady kontroli w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2013 r.).
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osoby stanowiącej personel projektu, które mieszczą się w zakresie obowiązków
służbowych wynikających ze stosunku pracy tej osoby. Bez wątpienia kontrola
na miejscu projektu jest bardziej kompleksowa, gdyż podmiot kontrolujący ma
ułatwiony i bezpośredni dostęp do materiałów źródłowych związanych z działalnością projektodawcy, pracowników beneficjenta i pełnej dokumentacji projektowej. Natomiast podmiot dokonujący weryfikacji wniosku o płatność opiera swoją
ocenę kwalifikowalności na zestawieniach poniesionych wydatków, wyciągach
bankowych (historii rachunku dotacyjnego) i aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie. W przypadku wątpliwości może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień
w odniesieniu do poszczególnych wydatków rozliczanych danym wnioskiem
o płatność oraz przedłożenia kserokopii dokumentów księgowych.
Ostatni rodzaj kontroli – kontrola krzyżowa18 – to szczególny tryb opisany
w rozdziale 7 Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym (dalej: Wytyczne w zakresie kontroli)
oraz w rozdziale 6 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (dalej: Zasady kontroli), mający na celu tylko i wyłącznie wykrywanie
i eliminację przypadków występowania podwójnego finansowania w ramach:
– jednego programu operacyjnego (kontrola krzyżowa programu),
– różnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013
(kontrola krzyżowa horyzontalna),
– programów operacyjnych dwóch perspektyw finansowych (kontrola krzyżowa międzyokresowa).
Jak wskazano wyżej, podstawową przesłanką dokonania każdej kontroli krzyżowej jest fakt realizacji więcej niż jednego projektu przez danego beneficjenta,
bez względu na liczbę programów operacyjnych, w ramach których są lub były
one realizowane, oraz czas ich realizacji (w ramach jednej lub dwóch perspektyw
finansowych).
Do przeprowadzania kontroli krzyżowych danych programów jest umocowana Instytucja Zarządzająca lub upoważniony przez nią podmiot zewnętrzny.
Czynności kontrolne odbywają się na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kontroli oraz w instrukcjach wykonawczych19, które mają charakter aktów
wewnętrznych adresowanych do jednostek organizacyjnie lub funkcjonalnie podległych IZ, w przypadku POKL kontrole przeprowadzają Wykonawcy – podmioty
zewnętrzne, którym IZ zleca przeprowadzenie kontroli krzyżowych20.
18
Regulacje dotyczące kontroli krzyżowych są zawarte w rozdziale 7 Wytycznych w zakresie
procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym (wersja
z dnia 22 stycznia 2009 r.) oraz w rozdziale 6 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja z grudnia 2012 r. obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.).
19
Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011.
20
Ibidem, pkt 3.2.
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Zgodnie z podrozdziałem 7.1 pkt 2 Wytycznych w zakresie kontroli kontrola
krzyżowa programu współfinansowanego ze środków unijnych może być przeprowadzana:
1) w trakcie weryfikacji każdego wniosku o płatność lub
2) na losowanej próbie minimum 5% beneficjentów, którzy realizują lub realizowali więcej niż jeden projekt w danym krajowym lub regionalnym programie
operacyjnym (w przypadku projektów współfinansowanych z EFS dopuszczono
możliwość kwartalnego doboru próby) lub
3) poprzez weryfikacje prowadzone w sytuacji występowania powtarzających się numerów faktur (dokumentów o równoważnej wartości dowodowej),
wychwytywanych w powiązaniu z numerem NIP przy wprowadzaniu danych do
Lokalnego Systemu Informatycznego.
Konstrukcja omawianej regulacji wskazuje, że są to metody alternatywne,
a wybór jednej lub więcej z nich należy do IZ danym programem operacyjnym.
Natomiast w ramach POKL z Zasad kontroli wynika, że druga i trzecia forma
kontroli krzyżowych są następującymi po sobie etapami, o czym świadczy sformułowanie, że „są prowadzone” na określonej grupie beneficjentów „w oparciu
o dane” zawarte we wnioskach o płatność.
Pierwszy z etapów polega na wyborze próby minimum 5% podmiotów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach POKL w ujęciu kwartalnym. Jest to
zapis nieprecyzyjny, ponieważ literalnie, kontrole krzyżowe powinny dotyczyć
tylko takich beneficjentów, którzy w danym kwartale realizują więcej niż jeden
projekt współfinansowany z EFS. Oczywiście zamiarem IZ było doprecyzowanie
i wybór metody kontroli krzyżowych programu zgodny z Wytycznymi w zakresie kontroli polegającej na kwartalnym doborze próby podmiotów spełniających
podstawową przesłankę zastosowania kontroli krzyżowej w ramach programu,
o czym świadczy sposób identyfikacji beneficjentów, która odbywa się z wykorzystaniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 w oparciu o Numery Identyfikacji
Podatkowej. Dobór próby beneficjentów do kontroli odbywa się na podstawie
losowania21, którego metodologię i sposób przeprowadzenia opisuje dokument
Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki22. Negatywnie należy ocenić brak obowiązku poinformowania
beneficjenta o fakcie wylosowania do kontroli krzyżowej. Dodatkowo, zgodnie
Pierwsza wersja Zasad kontroli z sierpnia 2008 r. stanowiła, że w trakcie typowania beneficjentów do kontroli krzyżowej nie uwzględnia się beneficjentów wyłonionych do kontroli krzyżowej w kwartale poprzedzającym moment typowania beneficjentów do kontroli. Przed przeprowadzeniem kontroli krzyżowej wymagano archiwizacji w wersji papierowej i elektronicznej listy
beneficjentów wylosowanych do kontroli oraz zestawienie numerów NIP, na podstawie których
dokonano losowania.
22
Wersja z 2011 r. Dokument w szczegółowy sposób opisuje zakresy obowiązków instytucji
kontrolujących oraz procedury dokonywania kontroli krzyżowych w ramach POKL.
21
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z podrozdziałem 7.2 pkt 8 Wytycznych w zakresie kontroli, w przypadku kontroli
krzyżowej programu, prowadzonej na próbie, kontroli może podlegać dodatkowo
beneficjent spoza próby wylosowanej do kontroli, co do którego zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania wydatków, co w zasadzie skutkuje możliwością
objęcia tą formą kontroli każdego beneficjenta realizującego więcej niż jeden projekt finansowany ze środków unijnych.
Drugim, następującym po doborze grupy beneficjentów, etapem kontroli
krzyżowych programu jest analiza i weryfikacja danych zamieszczonych w KSI
SIMIK 07-13 w zestawieniach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, które stanowią załącznik nr 1 do wniosków o płatność, pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo-księgowego przez porównywanie i identyfikację powtarzających się numerów
wspomnianych dokumentów (faktur i innych o równoważnej wartości dowodowej). Wszczęcie czynności kontrolnych uzależnione jest od wystąpienia uzasadnionego podejrzenia podwójnego sfinansowania wydatków. Należy wnioskować,
że sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy w dwóch wnioskach o płatność rozliczających wydatki związane z realizacją różnych projektów przez tego samego
beneficjenta wystąpi zbieżność (identyczna wartość, weryfikacja odbywa się na
podstawie zestawień w formacie xls) w numerach dokumentów potwierdzających
dokonanie wydatków. Obecny system kontroli krzyżowych nie wprowadza narzędzi umożliwiających weryfikację w przypadku, gdy za jedną usługę zapłacono dwukrotnie w ramach dwóch projektów na podstawie odrębnych faktur lub
innych dokumentów księgowych. W zasadzie udowodnienie takiego przypadku,
bazując tylko i wyłącznie na dokumentach będących w posiadaniu beneficjenta,
jest niemożliwe. Opisana sytuacja wymagałaby ukierunkowania kontroli także na
kontrahentów beneficjenta dostarczających towary lub świadczących usługi w ramach realizowanych projektów (jako przykład może posłużyć wynajmowanie
lokalu na potrzeby zarządzania dwoma projektami, który jest finansowany dwukrotnie ze środków obu projektów). Należy nadmienić, że Wytyczne w zakresie
kontroli dają możliwość IZ włączenia do procedur kontroli krzyżowych mechanizmów prewencyjnych zapobiegających podpisywaniu umów o dofinansowanie
na podstawie składanych wniosków o tych samych zakresach rzeczowych oraz
mechanizmów dodatkowych, eliminujących podwójne finansowanie tych samych
zakresów rzeczowych projektów (brakuje doprecyzowania, czy dotyczy to jednego beneficjenta, czy dwóch różnych).
Zaistnienie uzasadnionego podejrzenia wystąpienia podwójnego finansowania uruchamia postępowanie wyjaśniające, które polega na kontroli poświadczonych kopii dokumentów finansowo-księgowych, co do których wystąpiło
podejrzenie podwójnego finansowania. Podmiot kontrolujący zwraca się do właściwych Instytucji Pośredniczących/Instytucji Wdrażających (IP/IW), które nadzorują lub nadzorowały wdrażanie przez kontrolowanego beneficjenta projektów,
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o przekazanie kopii dokumentów (poświadczonych za zgodność z oryginałem)
odnoszących się do kwestionowanych wydatków. Dopiero w tym momencie do
postępowania kontrolnego włączany (i informowany) jest beneficjent poprzez
zawiadomienie o konieczności przedłożenia odpowiednich dokumentów, co do
których zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania. Do zawiadomienia dołącza się oświadczenie, że przekazywane dokumenty zostały wykazane w danym
wniosku o płatność. Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia ich w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji w tej sprawie, o czym również należy poinformować podmiot kontrolowany. Przedmiotowe dokumenty są
przekazywane za pośrednictwem IP/IW do instytucji kontrolującej wraz z, gdy
jest to konieczne, dodatkowymi informacjami lub wyjaśnieniami niezbędnymi do
potwierdzenia lub wykluczenia podwójnego finansowania wydatków łącznie ze
stosowną dokumentacją w tym zakresie (np. informacje o wynikach weryfikacji
wniosku o płatność, informacje o korektach dokonanych we wnioskach o płatność
na etapie jego zatwierdzania).
Jeżeli beneficjent uchyla się od przekazania wymaganych kopii dokumentów
lub ich autentyczność budzi uzasadnione wątpliwości, instytucja będąca stroną
umowy o dofinansowanie przeprowadza czynności wyjaśniające w tym zakresie lub przeprowadza kontrolę doraźną na miejscu projektu/projektów, w ramach
których wykazane zostały kwestionowane dokumenty. O fakcie tym informuje
uprzednio podmiot przeprowadzający kontrolę krzyżową. Przedmiotem wspomnianej kontroli doraźnej jest weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych,
co do których zachodzi podejrzenie podwójnego sfinansowania wydatku.
Kolejnym etapem postępowania wyjaśniającego jest niezwłoczne przekazanie odpowiednio udokumentowanych ustaleń do instytucji dokonującej kontroli
krzyżowej. W przypadku stwierdzenia finansowania równoległego na podstawie
przedstawionych dokumentów podmiot kontrolujący przekazuje odpowiednią informację do właściwej IP/IW, która dokonuje kwalifikacji wydatku jako nienależnie wypłaconego oraz uruchamia procedurę zwrotu środków zgodnie z uFP i podejmuje działania wynikające z Systemu raportowania o nieprawidłowościach
finansowych w ramach PO KL.
Obowiązkiem IP/IW jest poinformowanie IZ o sposobie odzyskania środków,
jednocześnie IZ nadzoruje ten proces.
W przypadku wykrycia przez podmiot kontrolujący oczywistych omyłek pisarskich w dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków, stanowiących
załącznik nr 1 do wniosków o płatność (przy czym oczywista omyłka pisarska
nie może dotyczyć wysokości wydatków kwalifikowanych rozliczonych w danym
wniosku), należy poinformować o tym fakcie właściwe IP/IW, które dokonują
odpowiedniej korekty danych zamieszczonych w ww. zestawieniach. IP/IW informuje beneficjenta o dokonanych poprawkach i zobowiązuje go do naniesienia
analogicznych korekt na dokumentach znajdujących się w posiadaniu beneficjenta.

166

Jarosław Redo

Dwa kolejne rodzaje kontroli krzyżowych: horyzontalne i międzyokresowe
są prowadzone przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia (IK NSRO). Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli krzyżowej
kontroli horyzontalnej podlegają beneficjenci, którzy realizują lub realizowali
przynajmniej dwa projekty w ramach różnych krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Dobór próby odbywa się, podobnie jak w przypadku
kontroli krzyżowych programu, na podstawie comiesięcznego losowania, w którym typuje się 5% beneficjentów spełniających ww. warunek. Natomiast kontroli międzyokresowej podlegają beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie
do projektów w ramach dwóch perspektyw finansowych oraz przedstawili do
rozliczenia wnioski o płatność w czasie nakładania się okresów kwalifikowalności wydatków. Obie przesłanki zastosowania tego trybu kontroli należy traktować łącznie, co oznacza, że nie podlegają weryfikacji pod kątem wystąpienia
podwójnego finansowania wydatki dokonane w dwóch okresach programowania
(pierwsza przesłanka), ale rozliczone we wnioskach o płatność, z których przynajmniej jeden został złożony po upływie nakładania się okresów kwalifikowalności. W przypadku programów operacyjnych finansowanych ze środków EFS
(2004-2006 i 2007-2013) okresy kwalifikowalności23 wydatków pokrywały się
od 12 grudnia 2006 r. (początek kwalifikowania wydatków w ramach POKL) do
31 grudnia 2008 r. (koniec kwalifikowania wydatków w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich). Przyjmując, że w nowej perspektywie zostaną utrzymane podobne regulacje dotyczące omawianej
przesłanki, okresy kwalifikowalności w ramach POKL i Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez który będą wydatkowane środki z EFS w latach 20014-2020, nałożą się od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 r. Kontroli
międzyokresowej podlega wylosowana raz na kwartał próba 5% beneficjentów,
którzy spełniają ww. przesłanki.
Podobnie jak w przypadku kontroli krzyżowej programu, kontrolom horyzontalnym i międzyokresowym mogą podlegać także beneficjenci spoza próby
wylosowanej do kontroli, jeżeli zachodzi wobec nich podejrzenie podwójnego
finansowania wydatków.
23
W ramach SPO-RZL i ZPORR kwalifikowalne były wydatki poniesione od 1 stycznia 2004
do 31 grudnia 2008 r., w ramach POKL od 12 grudnia 2006 do 31 grudnia 2015 r., natomiast programy operacyjne realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020 mają początkową datę kwalifikowalności ustaloną na 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L 347/320 z dnia 20 grudnia 2013 r.).
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Postępowania wyjaśniające w ramach kontroli krzyżowych prowadzonych
przez IK NSRO odbywają się w trybie określonym dla kontroli krzyżowych
programu, wydłużeniu ulegają terminy przekazywania odpowiednich dokumentów (z 5 do 20 dni roboczych). W uzasadnionych przypadkach IK NSRO może
wystąpić do IZ o przekazanie wyjaśnień w zakresie podejrzenia podwójnego
finansowania wydatków lub podejrzenia innej nieprawidłowości, bez konieczności przedkładania do weryfikacji kopii dokumentów księgowych. O przypadkach wykrycia podwójnego finansowania niezwłocznie zawiadamiane są IZ,
które stosują procedury postępowania przewidziane w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w realizacji projektu. Należy nadmienić, że Wytyczne w zakresie kontroli (podrozdziały 7.3 i 7.4) i Zasady kontroli (podrozdziały 6.1 i 6.2)
przewidują szczególne tryby kontroli krzyżowych horyzontalnych wobec beneficjentów realizujących jednocześnie projekty w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Ryby oraz innych programów
operacyjnych.

Zakończenie
Stwierdzenie wystąpienia podwójnego finansowania jest przesłanką uruchomienia procedur zwrotu środków określonych w art. 207 ust. 8 uFP przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o zwrocie
środków w trybie art. 207 ust. 9 uFP przez podmiot pełniący funkcję instytucji zarządzającej lub pośredniczącej. Przesłanką zwrotu mającą zastosowanie w omawianym przypadku będzie nienależne pobranie środków przez beneficjenta24.
Analiza przepisów w omawianym zakresie pozwala stwierdzić, że zwrot środków w kwocie odpowiadającej równowartości podwójnie sfinansowanego wydatku wraz z należnymi odsetkami dotyczy później wykazanego i rozliczonego
we wniosku o płatność kosztu, o czym przesądza data faktycznego poniesienia go
po raz drugi (jeżeli nie dokonano powtórnej płatności z otrzymanej zaliczki lub
nie uzyskano refundacji, nie dochodzi do podwójnego finansowania, podobnie
jak w przypadku omyłkowego wykazania tego samego dokumentu księgowego
w dwóch różnych wnioskach o płatność w ramach jednego lub wielu projektów,
bez względu na liczbę programów operacyjnych, w których są lub były realizowane przez tego samego beneficjenta).
Cechą charakterystyczną podwójnego finansowania jako przesłanki powstania nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z EFS i w konsekwencji niekwalifikowalności wydatku jest brak uznaniowości podmiotów odpowiedzialnych za
prawidłowe wdrażanie projektów i dokonujących czynności kontrolnych wobec
M. Szymański, Zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych przy realizacji programów
Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 2, s. 15.
24
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beneficjentów. Obowiązujące regulacje w jasny sposób wskazują, w jakich sytuacjach może dojść do finansowania równoległego i uniezależniają odpowiedzialność za ten rodzaj nieprawidłowości od wystąpienia winy (świadomego działania)
beneficjenta.
Ostatnia kwestia, którą należy rozstrzygnąć, to ramy czasowe odpowiedzialności beneficjenta z tytułu podwójnego finansowania. Status beneficjenta
w aspekcie czasowym wykracza poza definicję zawartą w art. 5 pkt 1 uZPPR.
Obowiązek poddawania się czynnościom kontrolnym nie wygasa wraz z zakończeniem realizacji projektu, dlatego należy przyjąć, że w omawianej sytuacji możliwość pociągnięcia beneficjenta do odpowiedzialności wyznaczają odpowiednie
zapisy umowy o dofinansowanie projektu w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej (czyli także dokumentów finansowych)25, która
podczas kontroli krzyżowych mających na celu eliminowanie przypadków podwójnego finansowania jest jedynym dopuszczalnym dowodem w toczącym się
wobec beneficjenta postępowaniu wyjaśniającym, oraz treść wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie, którego częścią
jest oświadczenie wnioskodawcy, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki
przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy
strukturalnych.
W perspektywie finansowej 2014-2020 problematyka podwójnego finansowania powinna być przedmiotem regulacji rozporządzenia wykonawczego Komisji
będącego odpowiednikiem funkcjonującego w poprzednim okresie programowania rozporządzenia 1828/2006, które w omawianym na wstępie art. 13 ust. 2 konkretyzowało obowiązki instytucji zarządzającej zawarte w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 1083/200626 w art. 6027 lit. b) w zakresie weryfikacji wydatków m.in. pod
kątem eliminacji przypadków podwójnego finansowania.

25
W ramach perspektywy 2000-2006 beneficjenci byli zobowiązani do przechowywania dokumentacji do 31 grudnia 2013 r. (§ 12 ust. 3 wzoru umowy o dofinansowanie w ramach SPO-RZL),
a w odniesieniu do projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 do 31 grudnia 2020 r.
(§17 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie w ramach POKL). W przypadku projektów, w których
występowała lub występuje pomoc publiczna, obowiązek ten konsumuje się po 10 latach od dnia
jej przyznania (w ramach programów współfinansowanych z EFS jest to dzień podpisania umowy
o dofinansowanie lub umowy szkoleniowej).
26
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L
210/25 z dnia 31 lipca 2007 r.
27
Odpowiednikiem tego przepisu w perspektywie finansowej 2014-2020 jest art. 125 ust. 4
lit. a) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.
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Conditions and elimination of double financing
of projects co-financed from the European Social Fund
Summary. One of the basic rules for the use of funds from the EU budget is non double (parallel) funding of the same expenditure from other Community or national schemes and from other
programming periods. Member States are required to develop and implement procedures for the
detection and elimination of unauthorized double refund within their own legal systems relating to
the management of the programs co-financed by the Structural Funds and the Cohesion Fund. The
subject of this paper is to present and discuss the rationale and typical cases of double financing in
the light of Polish legislation and recent legal resolutions of administrative courts. Inspection procedures, with particular emphasis placed on cross-checks as a basic instrument verifying the application by the beneficiaries of the ban on financing of expenditure from the national and Community
public funds, are also subjects of the analysis. To solve the research problem – defining and critical
analysis of the evidence of double financing and legal situation of the beneficiary – the author uses
the dogmatic-legal method.
Key words: public resources, the effectiveness of spending public resources, EU funds, eligibility of expenditure
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Rezerwy dewizowe na świecie –
analiza i ocena poziomu, dynamiki i struktury
w latach 1995-2012

Streszczenie. Celem opracowania jest analiza i ocena poziomu oraz struktury geograficznej i walutowej rezerw dewizowych na świecie oraz zmian, jakie zaszły w tym obszarze w latach 1995-2012. Dynamiczny przyrost rezerw walutowych w ciągu minionej dekady dalece
skoncentrowany w wąskiej grupie gospodarek, aktywów i walut stworzył potencjalną kolejną
bańkę spekulacyjną oraz wyjątkowo silną broń finansowo-gospodarczą i polityczną. Ewentualne zmiany zasad strategii zarządzania rezerwami dewizowymi przez ich największych
posiadaczy stanowić mogą poważne zagrożenie dla stabilności międzynarodowego systemu
walutowego, rynków finansowych, wypłacalności gospodarek, a więc funkcjonowania całej
gospodarki światowej.
Słowa kluczowe: rezerwy dewizowe, globalne nierównowagi, strategia zarządzania rezerwami
dewizowymi, państwowe fundusze majątkowe

Wstęp
Wraz z rozwojem rynków finansowych i wzrostem przepływów kapitałowych
na świecie rosną też rezerwy dewizowe akumulowane przez beneficjentów tych
przepływów. Według statystyk zgromadzonych przez Międzynarodowy Fundusz
Walutowy na koniec września 2013 r. wynosiły one 11,4 bln USD. Szczególnie dynamiczny przyrost rezerw rozpoczął się z początkiem minionej dekady.
O ile w latach 90. XX w. rezerwy dewizowe na świecie wzrosły dwuipółkrotnie

172

Magdalena Redo

(o 151% z poziomu 593,8 mld SDR1 na koniec 1990 r. do 1491 mld SDR na koniec 2000 r.), to w następnej dekadzie wzrost ten był już czterokrotny (o 303%
z poziomu 1491 mld SDR do 6015,9 mld SDR). Tak więc od końca 1990 r. do
pierwszego kwartału 2013 r. rezerwy dewizowe na świecie powiększyły się dwunastoipółkrotnie – z poziomu niespełna 0,6 bln SDR do 7,4 bln SDR (tabela 1).
Tabela 1. Rezerwy dewizowe na świecie (stan na koniec okresu w mld SDR lub zmiana procentowa w danym okresie)
1990
w mld
SDR
593,8

2000
w mld
SDR
1491,0

2010
w mld
SDR
6015,9

I kw. 2013
Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana
w mld
I kw.
2000/1990 2010/2000 2010/1990
SDR
2013/1990
7393,1
151%
303%
913%
1145%

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie: International Monetary Fund, Annual Report 2013: Promoting
a More Secure and Stable Global Economy, October 2013, International Monetary Fund, Annual Report 2006:
Making the Global Economy Work for All, September 14, 2006, International Monetary Fund, Annual Report of
the Executive Board for the Financial Year Ended April 30, 1996, Washington 1996.

Znajduje to odzwierciedlenie także w relatywnym wzroście poziomu rezerw
dewizowych w odniesieniu do PKB gospodarek. O ile jeszcze w 1995 r. rezerwy
dewizowe stanowiły 4,6% PKB krajów, to na koniec 2012 r. było to już 15,1%
PKB – czyli ponad trzykrotnie więcej (rysunek 1).
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Rysunek 1. Poziom rezerw dewizowych na świecie w latach 1995-2012
(w bln USD oraz jako procent PKB)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators. World DataBank [20.02.2014].

To efekt rosnących wpływów z eksportu, wskutek m.in. globalizacji i liberalizacji światowego handlu, coraz bardziej konsumpcyjnego stylu życia i łatwiejszej
1

Kurs SDR oscyluje od lat na poziomie ok. 1,5 USD (np. 21 lutego 2014 r. 1 SDR = 1,54 USD).
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dostępności kredytów oraz rosnącego napływu zagranicznego kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza do części dynamicznie rozwijających się gospodarek, namnożonego wirtualnie do niewyobrażalnych rozmiarów wskutek eksplozji rozwoju
rynków finansowych w ciągu minionego ćwierćwiecza, zmuszonego do ostrzejszej
konkurencji, bardziej aktywnego poszukiwania wyższych stóp zwrotu i akceptowania wyższego poziomu ryzyka inwestycyjnego. To właśnie gospodarki rozwijające
się są posiadaczami głównej części rezerw dewizowych na świecie – od kilku już lat
przypada na nie 2/3 globalnych zasobów rezerw dewizowych (rysunek 2).
100
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Rysunek 2. Udział rezerw dewizowych krajów rozwijających się oraz rozwiniętych
w globalnych rezerwach dewizowych w latach 1995-2012 (w %)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: International Monetary Fund, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), December 30, 2013 [20.02.2014].

Jednak jeszcze w połowie lat 90. XX w. struktura ta była dokładnie odwrotna. Kraje rozwijające się posiadały wtedy 457 mld USD rezerw dewizowych,
co stanowiło 32,9% globalnych zasobów. Dziś kraje rozwijające się dysponują
prawie 16-krotnie większą ilością rezerw dewizowych (na koniec 2012 r. było to
7261 mld USD) (rysunek 3).
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Rysunek 3. Poziom rezerw dewizowych w krajach rozwijających się oraz rozwiniętych
w latach 1995-2012 (w bln USD)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: International Monetary Fund, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves… [20.02.2014].
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Zasoby rezerw krajów rozwiniętych również powiększały się w minionych
latach, jednak ich przyrost nie był aż tak spektakularny. Wzrosły one w analizowanym okresie czterokrotnie – z 932 mld USD w 1995 r. do 3691 mld USD
na koniec 2012 r. (por. rysunek 3). Nie jest to absolutnie efektem ich niższej
zdolności do akumulacji walut międzynarodowych, a konsekwencją znacznie
wyższego poziomu zamożności podmiotów gospodarczych (w szczególności
finansowych) i lepiej rozwiniętego rynku finansowego, a więc możliwości absorpcji dużo większej ilości napływającego zagranicznego kapitału przez samą
gospodarkę, bez konieczności rozliczania się poprzez bank centralny. Do tego
dochodzi jeszcze bez porównania wyższa wiarygodność i stabilność, dająca
swobodny dostęp do zagranicznych źródeł finansowania, oraz fakt posiadania
przez większość gospodarek rozwiniętych własnej waluty międzynarodowej
(którą w ostateczności można zawsze dodrukować, co pokazują działania głównych banków centralnych na świecie w reakcji na kryzys z 2008 r.). Nie muszą
więc one gromadzić rezerw dewizowych, by zabezpieczać w ten sposób swoją
zewnętrzną wypłacalność.

1. Najwięksi posiadacze rezerw dewizowych na świecie
Z uwagi na brak dostępnych długich szeregów czasowych dla wielkości rezerw dewizowych poszczególnych krajów w tej części analizy oparto się na statystykach szerszej kategorii aktywów rezerwowych.
Aktywa rezerwowe to ogół aktywów zagranicznych banków centralnych2,
składający się w głównej mierze z rezerw walutowych (w postaci papierów wartościowych, lokat i gotówki), ale obejmujący także złoto, SDR, pozycję rezerwową w MFW i inne aktywa rezerwowe3. Rezerwy dewizowe stanowią dominującą
część aktywów rezerwowych w większości krajów na świecie. Na koniec 2012 r.
stanowiły one aż 84,8% globalnych aktywów rezerwowych (tabela 2).
W Polsce, z racji niedużych zasobów złota, małej kwoty przyznanych SDR
i niskiej transzy rezerwowej w MFW, rezerwy walutowe stanowią jeszcze większą część aktywów rezerwowych NBP – na koniec lutego 2014 r. było to 88,6%4.
Tak więc jedynie w największych i/lub najbogatszych krajach (posiadających
International Monetary Fund, Balance of Payments and International Investment Position
Manual, Sixth Edition (BPM6), Washington 2009, § 6.64.
3
Narodowy Bank Polski, Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2013-2015,
Warszawa 2012, s. 7. Por. szerzej M. Redo, Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych
w gospodarkach rozwijających się, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”
2013, nr 37, s. 194, 197.
4
Obliczenia własne na podstawie: Narodowy Bank Polski, Statystyka bilansu płatniczego.
Oficjalne aktywa rezerwowe. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych, http://nbp.pl/home.aspx?f=/
statystyka/aktywa_rezerwowe.html [6.03.2014).
2
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Tabela 2. Struktura aktywów rezerwowych na świecie –
stan na koniec grudnia 2012 r. (w mld USD, w mld SDR oraz w %)
w mld SDR

w mld USD*

w%

Aktywa rezerwowe

8406,6

12 920,3

100,0

w tym: – rezerwy dewizowe

7124,8

10 950,2

84,8

– złoto

986,8

1 516,6

11,7

– SDR i pozycja rezerwowa w MFW

294,7

452,9

3,5

* obliczenia własne z zastosowaniem kursu konwersji Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia
28 grudnia 2012 r. 1 SDR = 1,53692 USD (International Monetary Fund, Exchange Rate Archives by Month.
Currency units per SDR [27.02.2014]).
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: International Monetary Fund, Annual Report 2013. Promoting a More Secure and Stable Global Economy. Appendix I International Reserves, October 2013.

z racji tego duże zasoby SDR5 i transzę rezerwową), o wysokich jednocześnie zasobach złota, proporcje te wypadają odmiennie. Dla przykładu rezerwy walutowe
USA wynosiły na koniec 2012 r. tylko 49,9 mld USD6, co stanowiło raptem 8,7%
całkowitych aktywów rezerwowych USA (wynoszących 574,3 mld USD). To jednak szczególny wyjątek. Do krajów o mniejszościowym udziale rezerw walutowych w aktywach rezerwowych należą jeszcze tylko Francja, Włochy, Niemcy
i Holandia. We wszystkich pozostałych krajach dominacja rezerw dewizowych
w strukturze ich aktywów rezerwowych jest bardzo wyraźna7.
Do największych posiadaczy rezerw dewizowych na świecie należą wschodzące gospodarki dalekowschodniej Azji. Przyśpieszenie rozwoju gospodarczego pierwszych azjatyckich tygrysów nastąpiło jeszcze w latach 60. ubiegłego
wieku. Do grona szybko rozwijających się gospodarek dołączały w kolejnych
dekadach następne kraje – m.in. Chiny, Tajlandia, Malezja, Filipiny, Indonezja,
Korea Południowa, Indie. Dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszył przyrost rezerw walutowych – najsilniejszy, z uwagi na skalę zjawiska, nastąpił w latach 90. XX w. i trwa po dziś dzień. Eksplozja zysków na światowych
rynkach finansowych w latach 90. XX w., skutkująca większą konkurencją w poszukiwaniu intratnych możliwości ich ulokowania i wzrostem zainteresowania
bardziej ryzykownymi inwestycjami, spowodowała w połączeniu z ogromnymi
5
Na koniec drugiego kwartału 2013 r. osiem gospodarek – USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Arabia Saudyjska i Włochy – posiadało 52,1% wszystkich SDR, z tego USA
prawie 19%. Polskie zasoby SDR stanowią 0,6% łącznych zasobów i plasują Polskę na 35. miejscu
wśród ich posiadaczy na świecie (obliczenia własne na podstawie statystyk Joint BIS-IMF-OECD-WB Statistics on External Debt, SDR holdings, Joint External Debt Hub [6.03.2014]).
6
The Federal Reserve, International Summary Statistics. U.S. Reserve Assets, December 2013
www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/usresvassets20131231.htm [6.03.2014].
7
Obliczenia własne na podstawie statystyk The World Bank, World Development Indicators.
World DataBank… [19.02.2014] oraz Joint BIS-IMF-OECD-WB Statistics on External Debt, SDR
holdings… [6.03.2014].
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Tabela 3. Wielkość aktywów rezerwowych w krajach o ich najwyższym poziomie*
(w mld USD oraz jako procent PKB, stan na koniec 2012 r.**)
Kraj

mld
USD

% mld USD
PKB bez złota

Kraj

mld
USD
105,2

4,3

88,6

1. Chiny

3387,5

41,2

3331,1

23. W. Brytania

2. Japonia

%
mld USD
PKB bez złota

1268,1

21,3

1227,1

24. Dania

89,7

28,5

86,1

3. Arabia Saud.

673,7

94,8

656,5

25. Filipiny

83,8

33,5

73,5

4. USA

574,3

3,5

139,1

26. Izrael

75,9

29,4

75,9

5. Rosja

537,8

26,7

486,6

27. Irak

70,3

33,4

68,7

6. Szwajcaria

531,3

84,2

475,7

28. Kanada

68,5

3,8

68,4

7. Brazylia

373,2

16,6

369,6

29. Peru

64,2

31,5

62,3

8. Korea Pd.

327,7

29,0

323,2

30. Holandia

54,8

7,1

22,1

9. Hongkong

317,4 120,6

317,3

31. Liban

52,5 122,3

37,2

10. Indie

300,4

16,3

270,6

32. Szwecja

52,2

10,0

45,5

11. Singapur

265,9

96,8

259,1

33. Norwegia

51,9

10,4

51,9

12. Niemcy

248,9

7,3

67,4

34. RPA

50,7

13,2

44,0

13. Algieria

200,6

97,5

191,3

35. Hiszpania

50,6

3,8

35,5

14. Francja

184,5

7,1

54,2

36. Australia

49,1

3,2

44,9

15. Włochy

181,7

9,0

50,5

37. Nigeria

47,5

18,1

46,4

16. Tajlandia

181,5

49,6

173,3

38. ZEA

47,0

13,5

47,0

17. Meksyk

167,1

14,2

160,4

39. Rumunia

46,7

24,2

41,2

18. Malezja

139,7

45,8

137,8

40. Czechy

44,9

22,8

44,3

19. Libia

124,6 199,8

118,4

41. Węgry

44,7

35,9

44,5

20. Turcja

119,2

15,1

99,9

42. Argentyna

43,2

9,1

39,9

21. Indonezja

112,8

12,8

108,8

43. Chile

41,6

15,4

41,6

22. Polska

108,9

22,2

103,4

44. Kolumbia

37,0

10,0

36,4

* w tabeli uwzględniono kraje o poziomie aktywów rezerwowych powyżej 35 mld USD.
** z uwagi na brak danych dla Izraela i ZEA uwzględniono wielkość PKB z 2011 r., a dla Libii z 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators…
[19.02.2014].

potrzebami finansowymi tych gospodarek i wyjątkowo tanią siłą roboczą przesunięcia wielomiliardowych inwestycji kapitałowych w regiony gospodarek wschodzących i akumulację przez nie wysokich rezerw walutowych (tabela 3).
Bezdyskusyjnie najwyższe aktywa rezerwowe posiadają Chiny. Według danych Banku Światowego wynosiły ona na koniec 2012 r. prawie 3,4 bln USD,
a więc stanowiły ponad 1/4 globalnych zasobów (26,2% – por. tabela 3 i 2). Drugą
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gospodarką z najwyższymi rezerwami jest Japonia. Posiada ona 9,8% światowych aktywów rezerwowych (prawie 1,3 bln USD). I choć znaczący przyrost
rezerw widać już było w krajach dalekowschodniej Azji w latach 90. XX w., to ich
eksplozja nastąpiła w większości z nich dopiero w następnej dekadzie – w Chinach np. dopiero ok. 2004 r., ale w Korei Południowej jeszcze pod koniec lat 90.
XX w. (rysunek 4).
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Rysunek 4. Poziom aktywów rezerwowych w wybranych krajach dalekowschodniej Azji
w latach 1980-2012 (stan na koniec roku w mld USD)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators…
[27.02.2014].

Dynamika rezerw walutowych w tym regionie na przestrzeni lat 90. XX w.
i pierwszej dekady XXI w. była imponująca. Są one tam dziś kilkudziesięciokrotnie wyższe niż w 1990 r. (w Chinach nawet 98-krotnie wyższe, w Indiach
53-krotnie, a na Filipinach 41-krotnie) i osiągnęły zawrotny poziom setek miliardów dolarów, a w wypadku Japonii i Chin – bilionów dolarów8.
Na trzecim miejscu wśród największych posiadaczy aktywów rezerwowych
na świecie jest Arabia Saudyjska z zasobami na poziomie prawie 0,7 bln USD,
co stanowi 5,2% globalnych aktywów rezerwowych. Kolejne Stany Zjednoczone,
Rosja i Szwajcaria dysponują po ok. 4% globalnych zasobów rezerw, a następne
Brazylia, Korea Pd., Hongkong, Indie, Singapur i Niemcy po ok. 3-2%. Polska
z aktywami rezerwowymi na poziomie 109 mld USD na koniec 2012 r. uplasowała się na 22. pozycji wśród ich największych nominalnych posiadaczy na świecie
(por. tabela 3).
Obliczenia własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators…
[27.02.2014].
8
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Wśród krajów o najwyższym poziomie rezerw silną grupę stanowią również
kraje naftowe (por. tabela 3). Rosnące uzależnienie gospodarki światowej od
tego surowca i znaczące podniesienie cen ropy w latach 70. XX w. (dwa kryzysy
naftowe) przełożyły się na akumulację z dekady na dekadę coraz to większych
zasobów petrodolarów. Jednak ich eksplozja nastąpiła dopiero w minionej dekadzie (rysunek 5).
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Rysunek 5. Poziom aktywów rezerwowych w wybranych krajach naftowych
w latach 1980-2012 (stan na koniec roku w mld USD)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators…
[27.02.2014].

To efekt bardzo wysokich od kilkunastu lat cen ropy naftowej (rysunek 6).
Latem 2008 r., tuż przed wybuchem kryzysu, baryłka ropy kosztowała ponad
140 USD, czyli 15-krotnie więcej niż niespełna dekadę wcześniej. W drugiej połowie 2008 r. nastąpiła wprawdzie mocna korekta cen surowców energetycznych,
jednak już od 2009 r. cena ropy systematycznie rosła i od 2011 r. utrzymuje się na
dość wysokim poziomie ok. 110 USD za baryłkę. Nic więc dziwnego, że rezerwy
walutowe krajów eksporterów ropy naftowej (w ogóle surowców energetycznych)
wzrosły od końca lat 90. XX w. kilkunasto-, a nawet kilkudziesięciokrotnie. Aktywa rezerwowe Arabii Saudyjskiej były dla przykładu na koniec 2012 r. 43-krotnie
wyższe niż na koniec 1998 r., Rosji 45-krotnie wyższe, Kataru 31-krotnie, Algierii
24-krotnie, Libii 14-krotnie, Iraku 9-krotnie, Kuwejtu 7-krotnie, Libanu 6-krotnie, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Meksyku 5-krotnie wyższe9.
Obliczenia własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators…
[27.02.2014].
9
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cena minimalna = 9,44 USD (11 grudnia 1998), cena maksymalna = 141,07 (4 lipca 2008)

Rysunek 6. Cena baryłki ropy Brent w latach 1987-2013 (w USD, na rynku londyńskim)
Ź r ó d ł o: The Titi Tudarancea Bulletin. Global Edition, www.tititudorancea.com [27.02.2014]

Coraz szybszy rozwój gospodarki światowej z biegiem kolejnych lat, a więc
jednoczesne coraz większe zapotrzebowanie na surowce energetyczne, potęgowały zyski krajów eksporterów surowców i ich zasoby rezerw walutowych. Jednak
nie wszystkie z nich są wykazywane w postaci akumulowanych rezerw walutowych kraju. To zależy od zastosowanych rozwiązań instytucjonalno-prawnych
w tym zakresie. Prawie wszystkie kraje z najwyższymi i dynamicznie przyrastającymi zasobami rezerw walutowych utworzyły w minionych latach państwowe
fundusze majątkowe (Sovereign Wealth Funds – SWFs), którym przekazywana
jest w zarządzanie część rezerw walutowych (nadwyżka ponad normalne zapotrzebowanie gospodarki na waluty międzynarodowe), albo które w ogóle gromadzą krajowe wpływy z eksportu surowców. Według szacunków Sovereign Wealth
Fund Institute wartość aktywów zarządzanych przez 71 państwowych funduszy
majątkowych z całego świata wynosiła na koniec grudnia 2013 r. 6,3 bln USD10,
czyli stanowiła praktycznie połowę oficjalnych aktywów rezerwowych wszystkich krajów na świecie (48,8%). Co więcej – aż 59% tych środków (3,7 bln USD)
to aktywa funduszy z krajów eksporterów surowców energetycznych, a 35% funduszy z krajów dalekowschodniej Azji (2,2 bln USD).
Należałoby więc zastanowić się nad uwzględnieniem wielkości aktywów
tych funduszy w statystykach aktywów rezerwowych krajów – a przynajmniej
ich części denominowanej w walutach obcych. Istotnie różnią się one wprawdzie
płynnością inwestycji, ale stanowią mimo wszystko silne zabezpieczenie finansowe – jedenaście największych państwowych funduszy majątkowych zarządza
aktywami w setkach miliardów dolarów, a kolejnych dwadzieścia – w dziesiątkach miliardów dolarów. Stopień skomplikowania świata gospodarczego jest
dziś bardzo wysoki, a inżynierii finansowej jeszcze wyższy, więc inwestorzy
i podmioty gospodarcze poradziłyby sobie bez żadnego problemu z identyfikacją
tych mniej płynnych i obarczonych wyższym ryzykiem aktywów w statystykach
Sovereign Wealth Fund Institute, Sovereign Wealth Fund Rankings, February 2014
[28.02.2014].
10
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aktywów rezerwowych poszczególnych gospodarek. Dlatego wydaje się, że powinny one być wykazywane w statystykach aktywów rezerwowych – oczywiście
w zupełnie osobnej pozycji, ze stosownymi adnotacjami. Takie ujęcie statystyk
aktywów rezerwowych (z racji obowiązku sprawozdawczego na rzecz MFW wynikającego z członkostwa) dałoby pełniejszy obraz faktycznego stanu i struktury
posiadania przez poszczególne kraje aktywów zagranicznych, co unaoczniłoby
skalę nierównowag i ułatwiłoby bardziej rzetelną kalkulację ryzyk. Zachęcić by
to mogło także inne kraje z wysokimi zasobami rezerw walutowych do bardziej
aktywnej polityki zarządzania nimi – z korzyścią nie tylko dla swojej gospodarki
w postaci wyższej dochodowości inwestycji, ale i dla gospodarki światowej. Pobudziłoby to bowiem rozwój innych segmentów rynku finansowego na świecie,
a więc przyczyniłoby się do obniżenia kosztu kapitału i łatwiejszego dostępu do
niego. Oczywiście wiązałoby się to zapewne ze wzrostem kosztu finansowania
długów publicznych, lecz paradoksalnie wymusiłoby to może wreszcie trudne
decyzje polityczne ograniczające ekspansje krajowych polityk gospodarczych,
z korzyścią dla przyszłego wzrostu gospodarczego i stabilności gospodarczej.
Takie szersze ujęcie wartości aktywów rezerwowych spowodowałoby wzrost
globalnych aktywów rezerwowych o blisko 50% z poziomu 12,9 bln USD (na
koniec 2012 r.) do 19,2 bln USD – gdyby dodać do nich całość aktywów 71 państwowych funduszy majątkowych, których aktywa szacowane były na koniec
2013 r. na ok. 6,3 bln USD.
Do grona krajów z wyjątkowo wysokimi zasobami rezerw walutowych dołączyła niedawno Szwajcaria. Jej aktywa rezerwowe wyniosły na koniec grudnia
2013 r. 536,3 mld USD, czyli ponad 80% jej PKB. Kryzys finansowy z 2008 r. doprowadził do wielomiliardowych przesunięć kapitału pomiędzy regionami świata
i walutami. Ucieczka kapitału z amerykańskiego rynku finansowego wiązała się
często z ucieczką również od inwestycji denominowanych w USD. Kryzys ten
obnażył ponadto i istotnie wzmógł problemy fiskalne krajów, zwłaszcza europejskich, zniechęcając do inwestowania w Europie i w euro. Jednym z największych
beneficjentów tych roszad kapitałowych była ostoja stabilności i wiarygodności,
jaką jest szwajcarski frank.
Efektem tego był drastyczny wzrost zapotrzebowania na franka szwajcarskiego na rynkach międzynarodowych w latach 2009-2012, skutkujący wyjątkową
presją aprecjacyjną na jego kurs oraz niespotykanym tempem przyrostu rezerw
walutowych Szwajcarii (rysunek 7). Aktywa rezerwowe Szwajcarii wzrosły w tym
okresie ponad siedmiokrotnie, aż o 461 mld USD – z poziomu 74,9 mld USD na
koniec września 2008 r. do 536,4 mld USD na koniec 2012 r., sytuując Szwajcarię wśród sześciu największych posiadaczy aktywów rezerwowych na świecie.
A uwzględniając 26% spadek cen złota w 2013 r., Szwajcaria awansuje pod tym
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Rysunek 7. Aktywa rezerwowe Szwajcarii w latach 1990-2013 (w mld USD oraz jako % PKB)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators…
[20.02.2014] oraz Swiss National Bank, Monthly Statistical Bulletin, February 2014 [28.02.2014].

względem w statystykach za 2013 r. na piąte miejsce, wyprzedzając USA. Stany
Zjednoczone posiadają bowiem najwyższe zasoby złota na świecie – warte na
koniec 2012 r. 435 mld USD. Z powodu więc tylko niższej wyceny wartości złota
aktywa rezerwowe USA będą na koniec 2013 r. niższe o ok. 113 mld USD11.

2. Relatywna wielkość zasobów rezerw walutowych
Znajdujące się w posiadaniu pojedynczych gospodarek rezerwy dewizowe liczone w setkach miliardów dolarów, czy wręcz nawet w bilionach, stanowią niezwykle silną broń w zglobalizowanym dziś świecie. To swoista tarcza ochronna
przed zjawiskami kryzysowymi, atakami spekulacyjnymi, ale także naciskami politycznymi ze strony innych gospodarek. Nominalnie wysokie kwoty rezerw walutowych (aktywów rezerwowych) wzmacniają wiarygodność i stabilność gospodarczą oraz pozycję polityczną posiadającego je państwa, ponieważ wzmacniają
jego rolę jako partnera gospodarczego i politycznego, stając się skuteczną kartą
przetargową w sytuacjach kryzysów i napięć międzynarodowych, nakazującą innym państwom wybór drogi konsensusu, a nie konfrontacji z uwagi na posiadanie zbyt dużych zasobów głównych walut międzynarodowych, a więc i obligacji
skarbowych największych gospodarek. Kraj taki może bowiem zagrozić sytuacji
na światowych rynkach walutowych, stabilności i wypłacalności najbogatszych
rządów, a tym samym stabilności rynków finansowych, a więc i funkcjonowaniu
całej gospodarki światowej.
Obliczenia własne na podstawie statystyk Banku Światowego oraz Goldprice.org (serwis informacyjny w zakresie cen złota i srebra, Gold Price Pty. Ltd., Sydney, Australia) [19.02.2014].
11
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Z punktu widzenia pojedynczego kraju bardziej istotna jest natomiast relatywna wielkość jego aktywów rezerwowych. Zróżnicowana wielkość poszczególnych gospodarek, o różnym poziomie zapotrzebowania na zagraniczne źródła finansowania i innej też zdolności do ich przyciągania, wpływa na ocenę wiarygodności
gospodarki i jej podmiotów jako partnerów gospodarczych i finansowych na arenie
międzynarodowej. I choć Chiny dysponują niedosięgnionym zasobem aktywów
rezerwowych – o wartości prawie 3,4 bln USD, to stanowią one „raptem” 41,2%
ich rocznego PKB, podczas gdy np. aktywa rezerwowe Libii stanowią praktycznie
dwukrotność jej rocznego dochodu – aż 199,8% (tabela 4).
Tabela 4. Relatywna wielkość aktywów rezerwowych w poszczególnych krajach* na koniec 2012 r.
(jako procent PKB; dla łatwiejszego porównania ostatnia kolumna zawiera poziom
aktywów rezerwowych w mld USD).
%
PKB

mld
USD

Kraj

1. Libia

199,8

125

20. Rosja

26,7

538

39. Indonezja

12,8

113

2. Liban

122,3

53

21. Rumunia

24,2

47

40. Portugalia

10,7

23

3. Hongkong

120,6

317

22. Czechy

22,8

45

41. N. Zelandia

10,5

18

4. Algieria

97,5

201

23. Polska

22,2

109

42. Norwegia

10,4

52

5. Singapur

96,8

266

24. Japonia

21,3

1268

43. Kolumbia

10,0

37

6. Arabia Saud.

94,8

674

25. Kuwejt

20,6

33

44. Szwecja

10,0

52

7. Szwajcaria

84,2

531

26. Katar

19,3

33

45. Argentyna

9,1

43

8. Tajlandia

49,6

181

27. Maroko

18,3

18

46. Włochy

9,0

182

9. Malezja

45,8

140

28. Nigeria

18,1

48

47. Wenezuela

7,7

29

10. Chiny

41,2

3388

29. Brazylia

16,6

373

48. Niemcy

7,3

249

Kraj

%
mld
PKB USD

Kraj

% mld
PKB USD

11. Bułgaria

40,2

21

30. Wietnam

16,4

26

49. Holandia

7,1

55

12. Węgry

35,9

45

31. Indie

16,3

300

50. Francja

7,1

185

13. Filipiny

33,5

84

32. Chile

15,4

42

51. Austria

6,9

27

14. Irak

33,4

70

33. Turcja

15,1

119

52. Belgia

6,4

31

15. Peru

31,5

64

34. Meksyk

14,2

167

53. W. Brytania

4,3

105

16. Izrael

29,4

76

35. Ukraina

13,9

25

54. Hiszpania

3,8

51

17. Angola

29,3

33

36. Kazachstan

13,9

28

55. Kanada

3,8

69

18. Korea Pd.

29,0

328

37. ZEA

13,5

47

56. USA

3,5

574

19. Dania

28,5

90

38. RPA

13,2

51

57. Australia

3,2

49

* w zestawieniu ujęto tylko kraje o poziomie aktywów rezerwowych przekraczającym 17 mld USD.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators… [19.02.2014].

Libia to kraj o najwyższym dziś relatywnym poziomie aktywów rezerwowych – w odniesieniu do swojego PKB. Zasoby rezerw w kolejnych pod tym
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względem krajach są wprawdzie sporo niższe – w Libanie i Hongkongu oscylują wokół 120% PKB, w Algierii, Singapurze i Arabii Saudyjskiej ok. 95%,
a w Szwajcarii ok. 84% – to i tak wszystkie te gospodarki charakteryzują się
na tle innych krajów wyjątkowo wysokim poziomem aktywów rezerwowych,
wielokrotnie przekraczającym relatywny poziom rezerw w większości krajów na
świecie (por. tabela 4), a także znacznie przewyższającym średnią. Według statystyk Banku Światowego łączna wielkość globalnych rezerw dewizowych (rezerw
dewizowych, czyli aktywów rezerwowych pomniejszonych o zasoby złota, SDR
i transzę rezerwową) stanowiła na koniec 2012 r. 15,1% globalnego PKB (por.
rysunek 1), a więc nieporównywalnie mniej niż w powyższych krajach.
Do gospodarek o względnie wysokim poziomie aktywów rezerwowych (40-50% PKB) należą także Tajlandia, Malezja, Chiny czy Bułgaria. Polska (wśród
krajów o aktywach rezerwowych przekraczających 17 mld USD) uplasowała się
na koniec 2012 r. na 22. miejscu, z aktywami rezerwowymi na poziomie 22,2%
PKB. Jeśli jednak uwzględni się w tych statystykach wszystkie kraje – także te
z bardzo niskimi nominalnymi zasobami aktywów rezerwowych, to Polska spada
wówczas na 60. lokatę. W wypadku małych, a nawet bardzo małych gospodarek
(o kilkumiliardowym rocznym dochodzie) są też takie z kilkumiliardowymi aktywami rezerwowymi, stanowiącymi kilkadziesiąt procent ich PKB. Należą do
nich m.in. Boliwia, Botswana (ok. 50% PKB), Trynidad i Tobago, Kongo, Serbia
(ok. 40% PKB) czy Afganistan (35% PKB)12.
Podsumowując, wśród gospodarek o najwyższym relatywnym poziomie
aktywów rezerwowych dominują kraje surowcowe i azjatyckie tygrysy. W gronie
tym znajdują się też gospodarki o sztywnych lub dalece kontrolowanych kursach
walutowych, jak np. (poza krajami naftowymi) Bułgaria i Dania. Odpowiednio
wysoki poziom rezerw walutowych umożliwia prowadzenie skutecznej aktywnej
polityki kursu walutowego; z drugiej strony – wybór takiego reżimu kursowego
wymusza działania zmierzające do akumulacji i stabilizacji poziomu rezerw walutowych. Z powyższej analizy nasuwa się jeszcze jedna zależność. Kraje rozwijające się mają zazwyczaj istotnie wyższe aktywa rezerwowe w relacji do
swojego PKB – rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent PKB – niż
wysokorozwinięte gospodarki, w których stanowią one zaledwie kilka procent ich
rocznego dochodu – nawet tylko 3-4% PKB (por. tabela 4). I tak, aktywa rezerwowe największej gospodarki, Stanów Zjednoczonych, stanowią 3,5% ich PKB
(a bez zasobów złota tylko 0,9% PKB), w wypadku Wielkiej Brytanii 4,3% PKB,
a Niemiec i Francji ok. 7% PKB (por. tabela 4). Bardzo niski relatywny poziom
aktywów rezerwowych ma też Australia (3,2% PKB) oraz Kanada (3,8% PKB),
a także mniejsze gospodarki, jak Belgia, Austria czy Holandia (ok. 6-7% PKB).
Obliczenia własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators…
[19.02.2014].
12
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3. Struktura walutowa światowych rezerw dewizowych
a problem kompletności danych
Z uwagi na wysokie ryzyko sprowokowania spekulacji na danej walucie
czy instrumentach finansowych poszczególne gospodarki nie upubliczniają
szczegółowych informacji na temat zasad zarządzania swymi rezerwami
dewizowymi. Brakuje więc systematycznie publikowanych przekrojowych statystyk o strukturze walutowej czy instrumentarium inwestycyjnym w zakresie
rezerw walutowych w poszczególnych krajach. Dlatego też Międzynarodowy
Fundusz Walutowy publikuje jedynie zbiorcze zestawienia dotyczące struktury
walutowej rezerw dewizowych na świecie. I dlatego też raportowanie tych informacji do MFW jest fakultatywne, a MFW zobowiązuje się jednocześnie do
zapewnienia im ścisłej poufności i publikowania jedynie zagregowanych globalnych zestawień. Dobrowolność w zakresie sprawozdawczości w tym obszarze na rzecz MFW skutkuje tym, że globalne zestawienia w zakresie aktywów
rezerwowych nie są kompletne. Na koniec 2013 r. bardziej dokładne dane dotyczące struktury walutowej swych rezerw dewizowych przekazywało do MFW
145 podmiotów zarządzających rezerwami dewizowymi. Również sama lista
krajów raportujących nie jest podawana do publicznej wiadomości. Wiadomo
jedynie, że wśród nich są wszystkie gospodarki wysokorozwinięte (w rozumieniu definicji MFW)13.
W ciągu minionej dekady istotnie wzrósł odsetek nieraportowanych
szczegółowo do MFW rezerw walutowych. O ile jeszcze w drugiej połowie lat
90. XX w. stanowiły one ok. 22% całości rezerw, to na koniec 2012 r. było to już
ponad 44% (4,9 bln USD spośród prawie 11 bln USD światowych rezerw dewizowych). Lwia część brakujących informacji o strukturze rezerw dotyczy krajów
rozwijających się. Nie podają one bliższych informacji aż o prawie 2/3 posiadanych zasobów rezerw (61% na koniec 2012 r.), podczas gdy kraje wysokorozwinięte o jedynie 11% swych rezerw (rysunek 8). I o ile odsetek nieraportowanych
szczegółowo rezerw przez kraje rozwinięte utrzymuje się na tym dość niskim
poziomie od lat, to w wypadku krajów rozwijających się odsetek ten zwiększył
się o połowę w ciągu minionych kilkunastu lat – w drugiej połowie lat 90. XX w.
wynosił ok. 40%.
Spośród prawie 4,9 bln USD nieraportowanych szczegółowo do MFW rezerw walutowych na kraje wysokorozwinięte przypada raptem 409 mld USD,
czyli 8,4%. Pozostałe 91,6% nieraportowanych szczegółowo globalnych rezerw o wartości aż 4,5 bln USD to zasoby gospodarek rozwijających się (por.
rysunek 8).
International Monetary Fund, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves…
13
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Rysunek 8. Wielkość i odsetek nieraportowanych szczegółowo do MFW rezerw dewizowych w latach 1995-2012 (w mld USD oraz jako procent całości zasobów rezerw walutowych na świecie –
także osobno dla krajów rozwiniętych i rozwijających się)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: International Monetary Fund, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves…

Tak więc dane na temat struktury walutowej światowych rezerw dewizowych
publikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy dotyczą tak naprawdę
tylko połowy globalnych ich zasobów (na koniec trzeciego kwartału 2013 r. było
to 54,1% – por. rysunek 9, podczas gdy na koniec 2012 r. 56%).
2,9% pozostałe waluty
brak danych
o strukturze
walutowej

znana
struktura
walutowa

45,9%

54,1%

euro
dolar
amerykański
61,4%

24,2%
1,7% dolar australijski
1,8% dolar kanadyjski
0,3% frank szwajcarski
3,9% jen japoński
3,9% funt brytyjski

Rysunek 9. Struktura walutowa światowych rezerw dewizowych raportowanych szczegółowo
do MFW (stan na koniec III kw. 2013 r.)
Ź r ó d ł o: International Monetary Fund, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves…

Gros światowych rezerw dewizowych utrzymywane jest w dolarach amerykańskich (na koniec III kwartału 2013 r. było to 61,4%) oraz w euro (24,2%).
Znaczenie pozostałych walut międzynarodowych jest bez porównania mniejsze –
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w funtach brytyjskich i jenach japońskich utrzymywane jest po 3,9% globalnych
zasobów rezerw dewizowych, w dolarze kanadyjskim i australijskim odpowiednio 1,8% i 1,7%, a we franku szwajcarskim (z uwagi na niewielkie rozmiary gospodarki, a więc i podaży pieniądza) raptem 0,3%. Na pozostałe waluty przypada
2,9% globalnych rezerw dewizowych (por. rysunek 9).
W ciągu minionych prawie dwóch dekad struktura walutowa światowych
rezerw dewizowych nie uległa większym zmianom. Wciąż dominującą walutą
rezerwową jest dolar amerykański – jego udział (ok. 60%) jest dziś zbliżony do
tego z połowy lat 90. XX w. (tabela 5).
Tabela 5. Zmiana struktury walutowej światowych rezerw dewizowych w latach 1995-2012 w proc.
Waluta

1995

2000

2005

2010

2012

USD

59,0

71,1

66,5

61,8

61,1

EUR

–

18,3

23,9

26,0

24,3

GBP

2,1

2,8

3,7

3,9

4,0

JPY

6,8

6,1

4,0

3,7

4,1

CHF

0,3

0,3

0,1

0,1

0,3

inne

4,9

1,5

1,7

4,4

6,3*

ECU

8,5

–

–

–

–

DEM

15,8

–

–

–

–

FRF

2,4

–

–

–

–

NLG

0,3

–

–

–

–

* w tym udział dolara kanadyjskiego i australijskiego po 1,5%.
Ź r ó d ł o: International Monetary Fund, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves…

Przejściowy wzrost (do nawet ok. 71%) znaczenia dolara jako waluty rezerwowej obserwowany od 1999 r. tłumaczy wprowadzenie euro i związane z nim
wycofanie przez kraje strefy euro m.in. marki niemieckiej, franka francuskiego
i guldena holenderskiego – ówczesnych walut międzynarodowych. Wymusiło to
naturalną konsolidację walutową we wszystkich obszarach. Kolejne lata przyniosły jednak wzrost zaufania do euro (zwłaszcza w momencie wprowadzenia go
do obiegu gotówkowego) i stopniowy spadek wartości dolara amerykańskiego
(związany m.in. z dynamicznym powiększaniem się amerykańskiego długu publicznego i deficytu na rachunku bieżącym), co przełożyło się na zmniejszenie
znaczenia dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej, na korzyść euro i innych walut międzynarodowych. Proces poszukiwania alternatyw inwestycyjnych
dla dolara amerykańskiego, a potem także euro, wzmógł w kolejnych latach kryzys finansowy z 2008 r. i w jego efekcie kryzys fiskalny w strefie euro. W wyniku
tych przemian rośnie znaczenie innych walut w gospodarce światowej – poza
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funtem brytyjskim także dolara kanadyjskiego, australijskiego czy korony
norweskiej. Jeszcze na koniec 2000 r. łączny udział dolara amerykańskiego i euro
w strukturze światowych rezerw dewizowych wynosił 89,4%, podczas gdy na koniec 2012 r. było to już tylko 85,3%. Z punktu widzenia wszystkich pozostałych
walut jest to wzrost ich udziału jako światowych walut rezerwowych aż o 39%
(z poziomu 10,6% do 14,7%). Walutą, która z kolei istotnie straciła na znaczeniu,
jest japoński jen – jeszcze w połowie lat 90. XX w. przechowywano w nim prawie
7% światowych rezerw dewizowych, podczas gdy na koniec 2012 r. już zaledwie
4,1% (por. tabela 5).

Zakończenie
Przyśpieszenie procesów globalizacji, internacjonalizacji i liberalizacji światowego handlu od lat 90. XX w., spotęgowane rozwojem technologii informacyjnych i rynków finansowych, przyczyniło się do przesuwania w skali międzynarodowej rosnących zasobów walut wymienialnych i gromadzenia ich w coraz
szybszym tempie przez niektóre gospodarki. Rezerwy dewizowe dynamicznie
rosną z dekady na dekadę, rosną też jednak coraz bardziej dysproporcje w ich
poziomie w poszczególnych gospodarkach, powodując wbrew pozorom problemy zarówno w krajach z ich zbyt niskimi (niższa wiarygodność, utrudniony dostęp do kapitału zagranicznego, wyższe jego koszty), jak i wysokimi zasobami
(presja aprecjacyjna na kurs walutowy, spadek opłacalności eksportu, ale i presja
inflacyjna).
Tempo przyrostu rezerw walutowych na świecie w ciągu minionych dwóch
dekad było bezprecedensowe. Powiększyły się one aż jedenastokrotnie – z niespełna 1 bln USD, do ponad 11 bln USD, tworząc tym samym kolejną bańkę
spekulacyjną, której pęknięcie, nawet tylko częściowe, będzie miało poważne
skutki dla funkcjonowania całej gospodarki światowej. Zdecydowana większość
rezerw walutowych przechowywana jest w skarbowych papierach wartościowych
kilku najbardziej wiarygodnych gospodarek na świecie i jest jednocześnie denominowana w dominującym stopniu w dwóch walutach międzynarodowych. Jakiekolwiek więc przesunięcia kapitałowe w obszarze rezerw walutowych największych ich posiadaczy mogą wywołać znaczące zmiany poziomu kursów walut,
i to nie tylko dolara i euro, co boleśnie pokazuje przykład franka szwajcarskiego.
Rykoszetem dostaje się też zawsze sąsiednim gospodarkom z regionu oraz tym
z silnymi powiązaniami gospodarczo-finansowymi. Ofiarami jednak padać też
będą coraz częściej waluty krajów wschodzących, których to gospodarkami kapitał inwestycyjny interesuje się dziś coraz bardziej z uwagi na niską dochodowość
w stabilnych gospodarkach i ich walutach oraz rosnący poziom akceptacji ryzyka
inwestycyjnego, nie tylko z uwagi na obecne zmiany zachodzące w gospodarce
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światowej w związku z kryzysem z 2008 r., ale i dorobkiem inżynierii finansowej,
pozwalającej na pewne zabezpieczanie ryzyk oraz umożliwiającej zarabianie także na spadkach.
Przełożyć się to może generalnie na pogłębienie problemu niestabilności
kursowej na świecie, co wraz z podwyższonym ryzykiem większych korekt
kursów walutowych nie pozostanie bez wpływu na międzynarodową wymianę
handlową i tempo rozwoju gospodarki światowej.
Bardzo wysokie rezerwy walutowe oznaczają też wzrost ryzyka większych
wahań cen aktywów finansowych – zwłaszcza obligacji skarbowych, a w konsekwencji większe trudności w dostępie do kapitału na finansowanie rozrastających
się długów publicznych. I uderzy to najbardziej wcale nie w najbogatsze kraje,
które stać będzie na podniesienie oprocentowania swych papierów dłużnych, by
przyciągnąć inwestorów, ale oczywiście w mniej wiarygodne gospodarki, w których wzrost kosztów obsługi zadłużenia istotnie ograniczy zdolność do finansowania zadłużenia i możliwości rozwojowe kraju, czyli szanse na poprawę poziomu
życia jej mieszkańców. Pamiętać też trzeba, że wzrost oprocentowania obligacji
skarbowych, uznawanych za teoretycznie najbezpieczniejsze inwestycje, przełoży się na generalny wzrost oprocentowania na rynkach międzynarodowych,
ograniczając tym możliwości rozwojowe gospodarki światowej, w szczególności
słabszych krajów uzależnionych od zagranicznego kapitału.
Powiększanie zasobów rezerw walutowych znacznie ponad realne zapotrzebowanie gospodarek zachęcać będzie dodatkowo do poszukiwania bardziej dochodowych inwestycji przynajmniej w zakresie części rezerw walutowych. Przejawem
tego są tworzone już od lat przez kolejne kraje państwowe fundusze majątkowe.
Zmiana strategii inwestowania dużych zasobów kapitału na mniej płynną
i bardziej dochodową może doprowadzić do korekt cen aktywów w niektórych
segmentach rynku finansowego, zwłaszcza w najstabilniejszych gospodarkach,
i przyczynić się jednocześnie do ekspansji inwestycyjnej na rynkach wschodzących, a więc do rozwoju tamtejszych rynków finansowych, z korzyścią dla tych
gospodarek i jej mieszkańców. Do rozwoju innych segmentów rynków finansowych
powinien przyczynić się dodatkowo sam proces rozszerzania klas aktywów, w jakie inwestowane będą coraz chętniej zasoby rezerw walutowych. Oczywiście nie
można oczekiwać, że państwowe fundusze majątkowe zamienią się w agresywne
fundusze spekulacyjne, to jednak zasobność aktywów i tempo ich przyrostu pozwala oczekiwać istotnego wzrostu płynności w innych segmentach rynku finansowego oraz generalnie na rynkach gospodarek wschodzących.
Nie można jednak nie doceniać zagrożenia, jakie wiąże się z tak dużymi
przesunięciami wysoce płynnego kapitału dla stabilności zwłaszcza mniejszych
i słabszych gospodarek, które z uwagi na nieduże rozmiary krajowego rynku
finansowego i zazwyczaj duże uzależnienie od kapitału zagranicznego (często
także od importu) są dziś, w dobie dalece zliberalizowanej gospodarki światowej
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i zaawansowania technologii teleinformacyjnych, wyjątkowo wrażliwe na przepływy coraz większych zasobów kapitału znajdujących się w posiadaniu nawet
pojedynczych instytucji finansowych. Rodzi to wzrost ryzyka i częstotliwości
wstępowania kryzysów walutowych na świecie wskutek powstawania swego
rodzaju baniek spekulacyjnych na walucie i w gospodarce kraju, którą w danym okresie istotnie wzrosło zainteresowanie ze strony zagranicznego kapitału
inwestycyjnego.
Pamiętać też wreszcie należy, że w dalece wirtualnym świecie inwestycji finansowych namnażającym kapitał w coraz szybszym tempie wraz z napływem
zagranicznego kapitału do kraju pojawia się presja inflacyjna – większa w krajach akumulujących wysokie rezerwy walutowe, gdy gospodarka nie jest samodzielnie w stanie wchłonąć takiego napływu zagranicznych walut. Oznacza to
bowiem konieczność dodrukowania pieniędzy przez bank centralny, który dla
przeciwdziałania inflacji musi przeprowadzać kosztowne operacje sterylizacji
gospodarki, co powoduje na dodatek zawyżanie rynkowych stóp procentowych
(które paradoksalnie stanowią zachętę do napływu kolejnych zagranicznych inwestycji), podnosi więc koszt kapitału i ogranicza możliwości rozwojowe gospodarki. Wzmożony napływ kapitału z zagranicy ułatwia finansowanie rozwoju i zadłużenia, powoduje jednak tworzenie baniek spekulacyjnych = swoistej inflacji
na wybranych rynkach, w segmentach rynku finansowego czy konkretnym typie
aktywów, które w szczególności są obiektem zainteresowania zagranicznych inwestorów. Tym bardziej niebezpiecznego zjawiska, bo z góry skazanego na mocną przecenę w bliżej nieokreślonej przyszłości.
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Foreign exchange reserves in the world –
the analysis and assessment of their level, dynamics and structure
in the years 1995-2012
Summary. The purpose of this paper is to analyse and assess the level and geographical and
currency structure of foreign exchange reserves in the world and the changes that have occurred in
this area in the years 1995-2012. The dynamic growth of foreign exchange reserves over the last
decade concentrated on a small group of economies, assets and currencies and created another potential speculative bubble and a particularly powerful financial, economic and political weapon. Possible changes in the rules of foreign exchange reserves management strategy by their largest holders
may constitute a serious threat to the stability of international monetary system, financial markets,
solvency of economies, and the functioning of the global economy.
Key words: foreign exchange reserves, global imbalances, foreign exchange reserves management strategy, Sovereign Wealth Funds
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Testowanie warunków skrajnych
w świetle teorii wartości ekstremalnych

Streszczenie. Kryzys finansowy mający swój początek w 2008 r. wykazał, że wiele banków nie było należycie przygotowanych do nadchodzących zawirowań na rynkach finansowych.
Kryzys obnażył również fakt, iż wiele banków nie przeprowadzało testów warunków skrajnych,
a w tych instytucjach, w których testy były przeprowadzane, zwykle procedura ta nie stanowiła integralnej części kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym. W artykule
autor przedstawił zagadnienie testowania warunków skrajnych w kontekście zarządzania ryzykiem kredytowym. Zaprezentowane podejście oparte zostało na teorii wartości ekstremalnych.
Omówiono wyniki badań, ilustrując tym samym możliwy sposób implementacji przytoczonej
teorii w ramach procesu oceny ryzyka kredytowego należności detalicznych. Uzyskane rezultaty
wskazują, że potencjalne straty powstałe w wyniku tzw. scenariuszy szokowych mogą istotnie
przewyższać wartość odpowiadającą stracie nieoczekiwanej wynikającej z zapisów Nowej Umowy Kapitałowej.
Słowa kluczowe: stress test, prawdopodobieństwo niewypłacalności, ryzyko kredytowe

Wstęp
Komitet Bazylejski, przyjmując Nową Umowę Kapitałową1, umożliwił
bankowcom szacowanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
Basel Committee on Banking Supervision, International convergence of capital measurement
and capital standards: A revised framework, comprehensive version, 2006.
1
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z wykorzystaniem metod statystycznych. W ramach podejścia zaawansowanego
IRB (Internal Ratings Based Apporach) banki nie tylko zaczęły szacować poziom
strat nieoczekiwanych według metody VaR (Value at Risk), ale przede wszystkim
zaczęły utrzymywać poziom kapitałów własnych odpowiadający potencjalnym
stratom mogącym zaistnieć raz na 1000 lat. Podejście takie wydaje się słuszne,
ponieważ zapewnia poziom kapitału, który ze znacznym prawdopodobieństwem
chroni bank przed niewypłacalnością.
Kryzys finansowy, którego początek datuje się na rok 2008, obnażył jednak słabe strony metody IRB. Przede wszystkim okazało się, że metoda rekomendowana przez Komitet Bazylejski, wykorzystująca model jednoczynnikowy, może w pewnych warunkach nie doszacowywać poziomu ryzyka. Zjawisko to
może mieć swoją genezę zarówno w braku wystarczającej ilości historycznych
obserwacji umożliwiających oszacowanie „ogonów” rozkładu, jak również może
wynikać chociażby ze wzrostu korelacji między czynnikami ryzyka powstającymi zwykle w trakcie kryzysów finansowych. Potencjalnie niebezpieczne dla sektora bankowego skutki niedoszacowania ryzyka stały się impulsem do publikacji
przez Komitet Bazylejski kolejnego dokumentu traktującego o problemie ryzyka
kredytowego2. Komitet Bazylejski odniósł się w nim do zagadnienia testowania
warunków skrajnych (stress testing). W ramach tego podejścia banki powinny
uwzględniać w procesie oceny ryzyka kredytowego zdarzenia rzadkie, ale wciąż
prawdopodobne. Celem testowania warunków skrajnych jest zatem m.in. określenie potencjalnych strat banku powstających w okresach szoków obejmujących
kryzysy finansowe.
W celu określenia skali ryzyka, na jakie narażony jest bank w wyniku niekorzystnych zmian makroekonomicznych, powstało szereg metod statystycznych.
Spośród wykorzystywanych podejść należy wymienić metody oparte na scenariuszach historycznych wykorzystujących obserwowane dotąd załamania gospodarcze. Inną grupę metod reprezentują modele umożliwiające tworzenie hipotetycznych scenariuszy na podstawie prawdopodobnego rozwoju zdarzeń szokowych.
Wykorzystuje się tu modele prawdopodobieństwa, gdzie zmiennymi objaśniającymi są czynniki makroekonomiczne, takie jak stopa bezrobocia czy produkt krajowy brutto. Niezmiernie obiecująca wydaje się ponadto metoda oparta na teorii
wartości ekstremalnych, która umożliwia określenie rozkładu strat powstałych
w wyniku zdarzeń rzadkich.
Problematyka testowania warunków skrajnych była przedmiotem analizy
wielu opracowań z dziedziny bankowości i finansów. Wpływem koniunktury
gospodarczej na poziom ryzyka kredytowego zajmowali się m.in. Linda Allen
Basel Committee on Banking Supervision, Principles for sound stress testing practices and
supervision, Bank for International Settlements Consultative Document, 2009.
2
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i Anthony Saunders3. Wrażliwością poziomu wymogów kapitałowych w kontekście fluktuacji prawdopodobieństw niewypłacalności oraz wartości stóp odzysku
zajmowała się również Antonella Foglia4 oraz Tom Pak-Wing Fong5. Obszerny opis
swoich badań w odniesieniu do analizy warunków skrajnych przedstawił Michael
Boss6, który wykorzystał w tym celu dane Narodowego Banku Austrii. Daniel Rosch oraz Harald Scheule7 przedstawili swoją koncepcję analizy warunków skrajnych w kontekście kredytów detalicznych udzielonych w USA. W swojej pracy
autorzy rozważali stosowanie przytoczonych rozwiązań również w kontekście kredytów korporacyjnych. Interesujące wyniki badań opublikował Kimmo Virolainen8
na podstawie danych obejmujących kredyty korporacyjne udzielone w Finlandii.
Autor analizował wpływ czynników makroekonomicznych na ryzyko kredytowe.
Zauważył przy tym, że na poziom ryzyka kredytowego istotnie wpływają zmiana
PKB, poziom stóp procentowych oraz wskaźnik zadłużenia przedsiębiorstw.
Spośród publikacji poświęconych teorii wartości ekstremalnych i jej wykorzystaniu w procesie zarządzania ryzykiem należy wymienić pracę François Longina9. Autor poddał analizie straty powstałe w wyniku zdarzeń wysoce niekorzystnych dla banku. Dzięki temu podejściu zdołał modelować straty przy bardzo
małych poziomach prawdopodobieństwa ich zaistnienia.
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia testowania warunków skrajnych w odniesieniu do portfela kredytów detalicznych przez wykorzystanie teorii
wartości ekstremalnych. Zamierzam wskazać obszar wykorzystania wspomnianej
teorii w odniesieniu do procesu testowania warunków skrajnych. Aby osiągnąć
wspomniany cel, przedstawione zostaną wyniki badań, które przeprowadziłem
w oparciu o portfel kredytów samochodowych udzielonych przez komercyjny
bank działający na terytorium Polski.
Jednocześnie pragnę zweryfikować zasadność działań podjętych w ostatnich
latach przez Komitet Bazylejski, które zmierzają w kierunku obligatoryjnego
L. Allen, A. Saunders, Incorporating Systemic Influences Into Risk Measurements: A Survey
of the Literature, „Journal of Financial Services Research” 2004, t. 26, nr 2.
4
A. Foglia, Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities Approaches Banking and
Financial Supervision, Bank of Italy, Rome 2009.
5
T. Pak-Wing Fong, W. Chun-shan, Stress testing banks’credit risk using mixture vector
autoregressive models, „Hong Kong Monetary Authority Working Paper” 2008, nr 13.
6
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 11, 2006.
7
D. Rosch, H. Scheule, Stress-Testing Credit Risk Parameters: An application to retail loan
portfolios, „Journal of Risk Model Validation” 2007, nr 1, s. 55-75, FSI Award – 2008 Winning
Paper 57, 2007.
8
K. Virolainen, Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland,
„Bank of Finland, Discussion Paper” 2004, nr 18.
9
F.M. Longin, From value at risk to stress testing: The extreme value approach, „Journal of
Banking & Finance” 2000, nr 24.
3
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wdrażania przez banki testów warunków skrajnych. Weryfikacji tej hipotezy zamierzam dokonać na podstawie uzyskanych wyników obrazujących wysokość
potencjalnych strat, jakie może ponieść bank w drodze realizacji niekorzystnych
warunków (stress test).
Artykuł składa się ze wstępu zawierającego opis wyników badań poświęconych testowaniu warunków skrajnych w bankowości. W dalszej części przedstawiono koncepcję oceny ryzyka kredytowego odnoszącego się do zdarzeń rzadkich,
ale wciąż prawdopodobnych. W tym celu zaprezentowano metodę wykorzystującą teorię wartości ekstremalnych oraz podejście oparte na koncepcji warunkowego rozkładu strat portfela. Przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej dla
portfela kredytowego o określonym prawdopodobieństwie niewypłacalności oraz
korelacji aktywów kredytobiorców. Wnioski z przeprowadzonych badań zawarte
zostały w zakończeniu.

1. Teoria wartości ekstremalnych i jej wykorzystanie
w procesie oceny ryzyka kredytowego
Zagadnienie analizy stress test może być rozpatrywane z punktu widzenia
modelowania ryzyka ekstremalnego10, które charakteryzuje się małym prawdopodobieństwem wystąpienia oraz może prowadzić do znacznych strat. W ramach
tego podejścia analizie poddawany jest rozkład maksymalnej straty portfela kredytowego, jak również może być analizowany warunkowy rozkład przekroczenia
określonej wielkości straty. Uzyskane wyniki umożliwiają wyznaczenie oczekiwanej wartości straty w warunkach wysoce niekorzystnych dla banku. Stąd też
ich wykorzystanie w procesie testowania warunków skrajnych powinno stanowić
uzupełnienie tradycyjnych metod oceny ryzyka.
Podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych w odniesieniu do ryzyka
kredytowego polega na wyznaczeniu straty wynikającej z jej maksymalnej realizacji w określonym horyzoncie czasu. W odróżnieniu od metod określanych
mianem VaR możliwe jest modelowanie strat charakterystycznych dla okresów
załamania koniunktury będących następstwem kryzysów gospodarczych. Teoria
wartości ekstremalnych skupia się bowiem na badaniu rozkładu strat maksymalnych, co jest szczególnie pożądane w analizie stress test.
Zgodnie z teorią wartości ekstremalnych analizie poddawane są minimalne
oraz maksymalne straty określone dla n niezależnych zmiennych losowych X1,
X2, ..., Xn o jednakowej dystrybuancie rozkładu F11. Jakkolwiek z praktycznego
10
11

K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, WN PWN, Warszawa 2007.
F.M. Longin, op. cit.
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punktu widzenia wybiera się zwykle analizę wartości maksymalnych, natomiast
przejście do wartości minimalnych uzyskuje się przez proste przemnożenie uzyskanych obserwacji przez –1. Stąd przedmiotem zainteresowania analityków
bankowych jest statystyka postaci:
(1)

Mn = max(X1, X2, ..., Xn).
Rozkład zmiennej Mn możemy przedstawić według następującej formuły:

(2)

P(Mn ≤ x) = P(X1 ≤ x, ..., Xn ≤ x) = (F(x))n.

Prawdopodobieństwo zaobserwowania wartości maksymalnej poniżej pewnej
wartości progowej w wyniku n eksperymentów oznaczone zostanie przez pmax.
Wartość tego prawdopodobieństwa w oczywisty sposób jest zależna od liczby
obserwacji n. Prawdopodobieństwo zaobserwowania wartości straty dla jednej
obserwacji poniżej wartości progowej oznaczone zostanie natomiast przez p.
Można zauważyć zależność pomiędzy tymi prawdopodobieństwami postaci
pmax = pn. Ponadto dla rosnących n obserwujemy zjawisko degeneracji rozkładu
z uwagi na spadek prawdopodobieństwa pmax dla zadanej wartości progowej. Stąd
wprowadza się parametry skali an oraz położenia bn, aby rozkład zmiennej postaci
(Mn – bn)/an nie ulegał degeneracji. Wówczas na mocy EVT (extreme value theorem) możliwe jest wyznaczenie dystrybuanty rozkładu granicznego G:
.

(3)

Funkcja G przyjmuje wówczas jedną z następujących postaci:
Typ I
.

(4)

.

(5)

Typ II

Typ III
.

(6)

Typ I nazywany jest rozkładem Frecheta. Jest on charakterystyczny dla
obserwacji pochodzących z rozkładów o grubych ogonach, takich jak np. rozkład Studenta. Typ II pochodzi od rozkładu Weibulla. Jest on uzyskiwany, gdy
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wartości ekstremalne wyznaczamy na podstawie wartości pochodzących z rozkładu „bez ogona”, co oznacza, że nie jest możliwe zaobserwowanie wartości
poniżej pewnego progu granicznego. Typ III (rozkład Gumbela) jest charakterystyczny dla rozkładów o cienkich ogonach, takich jak np. rozkład normalny.
Alternatywnie rozkład wartości ekstremalnych przy G(x) = H((x – b)/a) można przedstawić w postaci ogólnej formuły12:
(7)

,

gdzie ξ, μ ∈ R, σ > 0. W przypadku, gdy ξ > 0, mamy do czynienia z rozkładem
Frecheta, natomiast gdy ξ < 0, wówczas otrzymujemy rozkład Weibulla. Dla ξ = 0
uzyskujemy natomiast rozkład Gumbela.
Funkcję gęstości przedstawia następująca formuła:
.

(8)

Rysunek 1 przedstawia trzy przykładowe rozkłady straty maksymalnej uzyskane dla różnych wartości parametru ξ. Rozkład Frecheta otrzymano dla ξ = 0,75,
rozkład Weibulla dla ξ = –0,75, natomiast rozkład Gumbela dla ξ = 0.

Rysunek 1. Prezentacja rozkładów wartości ekstremalnych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
12
P. Embrechts, S. Resnick, G. Samorodnitsky, Extreme Value Theory as a Risk Management
Tool, „North American Actuarial Journal” 1999, t. 3, nr 2.
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Na podstawie oszacowanego rozkładu maksymalnej wartości straty dla portfela kredytowego możliwe jest wyznaczenie jej wartości przy z góry zadanym
prawdopodobieństwie przekroczenia. Podejście takie przy założeniu pewnego
horyzontu prognozy pozwala ocenić skalę potencjalnych strat, na jakie może być
narażony bank.
Dla dalszych rozważań przyjmijmy, że dystrybuanta rozkładu strat portfela
jest zgodna z rekomendowanym przez Komitet Bazylejski13 modelem jednoczynnikowym. Stąd jej rozkład przedstawia się następująco14:
(9)
gdzie L jest stratą portfela rozumianą jako odsetek kredytów przechodzących
w stan niewypłacalności w horyzoncie 12 miesięcy. PD jest przeciętnym prawdopodobieństwem wystąpienia niewypłacalności w portfelu kredytowym, ρ jest
wartością korelacji aktywów kredytobiorców w portfelu. Ponadto N() oznacza
funkcję dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego, a N–1 jej funkcję odwrotną.
Uwzględniając przyjętą postać rozkładu straty portfela, można wykazać, że
dystrybuanta rozkładu wartości maksymalnej jest postaci:
(10)
Ciągi liczbowe an oraz bn wyznacza się wówczas na podstawie następujących
równań15:
(11)
oraz
(12)

Basel Committee on Banking Supervision, International convergence...
R.C. Merton, On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, „Journal
of Finance” 1974, nr 29, s. 449-470.
15
M. Czekała, Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym. Wybrane problemy,
Wyd. AE, Wrocław 2001.
13
14
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gdzie F jest dystrybuantą strat portfela, zaś n jest liczbą zmiennych losowych, na
podstawie których szacowana jest wartość maksymalna straty. Parametr n można
interpretować jako horyzont prognozy, w ramach którego analizujemy rozkład
wartości straty ekstremalnej. Z uwagi na fakt, że rozkład strat portfela dotyczy
horyzontu jednego roku, n wyznacza liczbę lat, w trakcie których rozpatrujemy
maksymalną stratę. Stąd im bardziej „poszerzymy” horyzont prognozy, tym częściej obserwować będziemy wysokie (ekstremalne) wartości strat.
Rysunek 2 przedstawia przykładowe dystrybuanty rozkładu wartości maksymalnej straty przy różnych długościach rozpatrywanego horyzontu prognozy.
Parametry rozkładu strat portfela przyjęte zostały na poziomie wynikającym
z wcześniej przeprowadzonych badań i wyniosły odpowiednio PD = 4,86% oraz
ρ = 2,79%.

Rysunek 2. Dystrybuanty rozkładu wartości maksymalnej uzyskane dla modelu jednoczynnikowego,
gdzie PD = 4,86%, ρ = 2,79%
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Przedstawione wyniki symulacji dotyczą portfela kredytów udzielonych na
zakup samochodów osobowych. Należy przy tym nadmienić, że kredytobiorcami
były osoby fizyczne, które nie wykorzystywały pojazdów do celów działalności
gospodarczej. Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że niezależnie od horyzontu (n) prognozy przeciętnej wartości straty maksymalnej wynikające z dystrybuanty wykraczają poza oczekiwaną wartość PD. W istocie jest
to zrozumiałe, ponieważ modelowaniu podlega maksymalna wartość uzyskana
w drodze n eksperymentów. W miarę wzrostu horyzontu prognozy oczekiwana
strata maksymalna przyjmuje coraz większe wartości, co pozostaje w zgodzie
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z intuicyjnym postrzeganiem zjawiska strat ekstremalnych. Tabela 1 przedstawia
oszacowane wartości oczekiwanej straty maksymalnej dla badanego portfela przy
różnych horyzontach prognozy.
Tabela 1. Przeciętne wartości straty maksymalnej dla portfela kredytów samochodowych
przy różnych horyzontach prognozy
Horyzont prognozy w latach
Wartość przeciętna
maksymalnej straty w %

n = 10

n = 20

n = 50

n = 100

n = 200

n = 500

7,47

8,39

9,41

10,15

10,86

11,82

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wartość oczekiwana straty maksymalnej badanego portfela kredytowego dla
horyzontu 10 lat wynosi 7,47%. W przypadku wydłużenia horyzontu prognozy
do 100 lat maksymalna wartość straty powinna oscylować wokół 10,15%. Rysunek 3 przedstawia w sposób graficzny uzyskane wyniki dla różnych horyzontów
prognozy straty maksymalnej.

Rysunek 3. Przeciętne wartości straty maksymalnej uzyskane dla portfela kredytów samochodowych
przy horyzontach prognozy wynoszących odpowiednio 10, 20, 50, 100, 200 i 500 lat
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na rysunku 3 można zauważyć, że w wyniku wydłużania horyzontu prognozy wartość maksymalna podlega rozkładowi o coraz mniejszej dyspersji. Właściwość ta jest widoczna w postaci coraz bardziej „stromych” dystrybuant w miarę
wzrostu parametru n. Oznacza to, że badając rozkład strat maksymalnych w portfelu kredytowym, dłuższy horyzont prognozy powoduje węższy przedział ufności
dla straty oraz wyższą przeciętną jej wartość.
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Nieco odmiennym podejściem do zagadnienia ryzyka ekstremalnego charakteryzuje się metoda wykorzystująca modelowanie wartości straty, która zachodzi w przypadku przekroczenia pewnego ustalonego z góry krytycznego progu.
W kontekście analizy stress test wartość tego progu ustalana jest zwykle na poziomie wynikającym z oszacowania VaR (Value at Risk). Biorąc pod uwagę standardy przyjęte w bankowości oraz rekomendowane przez Komitet Bazylejski zasady
kalkulacji VaR, obserwowanie empirycznych strat powyżej wartości progowej
jest niezwykle rzadkie, choć wciąż prawdopodobne16.
Rozkład straty L pod warunkiem przekroczenia przez nią wartości progowej v
określa dystrybuanta Fv postaci:
Fv(l) = P(L – v ≤ l | L > v).

(13)

Oszacowanie powyższej dystrybuanty umożliwia sformułowanie odpowiedzi
na pytanie o wielkość powstałej straty w przypadku, gdy zachodzą wyjątkowo
niekorzystne warunki dla banku. Im wyżej postawiony zostanie próg v w analizie
stress test, tym warianty rozpatrywanej straty będą bardziej ekstremalne.
Znając rozkład straty portfela kredytowego F, możliwe jest przedstawienie za
jego pomocą dystrybuanty warunkowego przekroczenia progu v, w następującej
formie:
(14)
Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe funkcje gęstości zmiennej obrazującej przekroczenie przez stratę progowej wartości wynoszącej kolejno 5, 8
oraz 15%. Postać rozkładu straty portfela przyjęta została zgodnie z modelem
jednoczynnikowym rekomendowanym przez Komitet Bazylejski. We wszystkich
trzech przypadkach przyjęto, że prawdopodobieństwo niewypłacalności portfela
wynosi 4,8%, natomiast korelacja aktywów kredytobiorców jest równa 3%.
Przedstawione na rysunku rozkłady potwierdzają tezę, że w miarę przesuwania granicy straty v coraz więcej strat gromadzi się w jej okolicy. Tabela 2
zawiera szacunki warunkowego prawdopodobieństw przekroczenia przez stratę
granicznej wartości v o nie więcej niż 2%. Innymi słowy, analiza ta sprowadza się
do oceny prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że strata portfela
po przekroczeniu progu v nie wzrośnie do poziomu wyższego niż v + 2%. Na
podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w badanym portfelu, gdy
strata przekroczy wartość 5%, prawdopodobieństwo jej wzrostu o kolejne 2% nie
przekroczy 0,72. Natomiast gdy strata przekroczy próg 15%, wówczas możemy
przyjąć z prawdopodobieństwem 0,858, że strata ta nie przekroczy progu 17%
(tj. 15% + 2%).
16

K. Jajuga, op. cit.
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Rysunek 4. Prezentacja funkcji gęstości rozkładów dla przekroczeń progu v
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 2. Prawdopodobieństwa poniesienia strat nieprzekraczających wartości progowej v
o więcej niż 2% pod warunkiem przekroczenia progu v
Próg straty (%)
Prawdopodobieństwo poniesienia straty
w przedziale od v do v + 2%

v = 5%

v = 8%

v = 15%

72,02

80,80

85,84

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Uzyskane w drodze przeprowadzonych symulacji rezultaty pozwalają
stwierdzić, że straty z tytułu ryzyka kredytowego mogą podlegać znacznym
wahaniom w wyniku niekorzystnych dla banku zdarzeń. Zwykle powodem drastycznych zmian poziomu ryzyka w bankach są zdarzenia natury makroekonomicznej. Ich występowanie jest niezwykle rzadkie, jednak skutki finansowe,
które niosą ze sobą, bywają niezmiernie dotkliwe. Określenie potencjalnych
strat powstałych w wyniku rzadkich, ale wciąż prawdopodobnych zdarzeń stanowi dla współczesnej bankowości jedno z podstawowych wyzwań. Możliwość
oszacowania skali ryzyka, przed jakim stoi bank, pozwala na przygotowanie się
do jego pokrycia kapitałem własnym. Istotne jest również opracowanie właściwych planów płynności na wypadek zaistnienia zdarzeń rzadkich, w tym kryzysów finansowych.
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Zakończenie
W artykule przedstawione zostało zagadnienie szacowania ryzyka kredytowego w kontekście testowania warunków skrajnych. Zaprezentowano dwie metody
umożliwiające ocenę potencjalnych strat powstałych w wyniku niekorzystnych
dla banku zdarzeń. Pierwsza z przytoczonych metod oparta została na klasycznej
teorii wartości ekstremalnych, która umożliwia oszacowanie rozkładu strat maksymalnych w zadanym horyzoncie czasu. Druga z metod skupia się na zagadnieniu określenia skutków strat w momencie, gdy wartość progowa (np. wyznaczona
z wykorzystaniem modelu VaR) została przekroczona w wyniku niekorzystnych
zdarzeń rynkowych. Podejście to umożliwia ocenę skali potencjalnych strat, gdy
bank znajdzie się już w sytuacji kryzysowej.
Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań można wnioskować, że
ryzyko kredytowe podlega istotnym wahaniom w wyniku zdarzeń rzadkich, ale
wciąż prawdopodobnych. Tym samym hipoteza postawiona we wstępie co do
zasadności działań podjętych przez Komitet Bazylejski w obszarze implementacji testów warunków skrajnych wydaje się być potwierdzona. Potencjalne straty
stanowić mogą istotne zagrożenia dla kondycji finansowej każdego banku. Stąd
starania Komitetu Bazylejskiego w kwestii wprowadzenia obowiązkowego przeprowadzania testów warunków skrajnych przynajmniej raz w roku należy ocenić
jako właściwy krok w kierunku stabilizacji bezpieczeństwa systemu bankowego.
Warto przy tym wspomnieć, że procedura stress test powinna stanowić integralną
część kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w banku. Oznacza to, że
proces wyznaczania wymogów kapitałowych powinien uwzględniać wyniki analizy warunków skrajnych. Plany płynności oraz prognozy rozwoju ryzyka również należy wzbogacić o wyniki przeprowadzonych analiz warunków skrajnych.
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Stress testing according to extreme value theory
Summary. The financial crisis which started in 2008 showed that many banks were not properly prepared for the turbulences of financial market. The crisis also exposed the fact that many banks
did not perform stress tests, and in those institutions where the tests were carried out this procedure
usually was not an integral part of a comprehensive credit risk management system. In this article
the author discusses the problem of stress testing in the context of credit risk management in the
bank. The presented approach is based on extreme value theory. The article presents the results of
research and illustrates the implementation of the theory into the retail credit portfolio. The results
indicate that potential losses caused by the so-called shock scenarios may substantially exceed the
value corresponding to the unexpected loss resulting from the provisions of the New Basel Capital
Accord.
Key words: stress-test, probability of default, credit risk
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z sektorów niefinansowych w Polsce
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Streszczenie. Artykuł poświęcony jest ocenie poziomu realizacji celów właścicieli przedsiębiorstw z sektorów niefinansowych w Polsce. Badania obejmują okres od 2007 do 2012 r., a więc
ilustrują, czy i w jakim stopniu na stopień realizacji celów właścicieli wpłynął kryzys finansowy.
Do oceny płynności i rentowności wykorzystano analizę wskaźnikową, natomiast wycenę wartości dokonano metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz zdyskontowanych zysków
rezydualnych. Uzupełnieniem oceny był indeks tworzenia wartości, będący ilorazem wskaźnika
rentowności kapitałów własnych i kosztu kapitału własnego.
Słowa kluczowe: cele właścicieli, płynność, rentowność, wartość, sektory niefinansowe

Wstęp
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw odbywa się w trzech podstawowych
obszarach:
– obszarze decyzji finansowych, dotyczących doboru źródeł finansowania
majątku,
– obszarze decyzji inwestycyjnych, określających kierunki inwestowania lub
przedmioty dywestycji,
– obszarze decyzji krótkoterminowych, zajmujących się aktywami obrotowymi i źródłami ich finansowania.
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Efektem zarządzania finansami przedsiębiorstw powinna być maksymalizacja korzyści właścicieli, uwzględniająca akceptowany przez nich poziom ryzyka.
Cele właścicieli można podzielić na krótkoterminowe i długoterminowe. Celami
krótkoterminowymi są:
– maksymalizacja zysku i/lub rentowności,
– płynność finansowa warunkująca przetrwanie.
Celem długoterminowym jest maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Ponieważ rentowność i płynność są kategoriami wzajemnie sprzecznymi, kunszt zarządzających powinien przejawiać się w odnajdywaniu kompromisu
między maksymalizacją zysku a utrzymywaniem bezpiecznego poziomu płynności. Kolejny konflikt interesów dotyczyć może krótkoterminowej maksymalizacji
korzyści i długoterminowej wartości przedsiębiorstwa. Zbyt wysoka konsumpcja zysków i tym samym niski poziom reinwestycji zysków w przedsiębiorstwie
mogą być sygnałem dla otoczenia negatywnie wpływającym na jego wycenę.
Celem artykułu jest ocena stopnia realizacji wymienionych celów w sektorach
niefinansowych w Polsce. Do oceny stopnia realizacji celów krótkoterminowych
wykorzystana zostanie analiza wskaźnikowa, natomiast odchylenie standardowe
posłuży do identyfikacji sektorów o największym i najmniejszym ryzyku finansowym. Wycena wartości poszczególnych sektorów dokonana zostanie z wykorzystaniem metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metody
zdyskontowanych zysków rezydualnych (DRI). Ponieważ badania obejmują lata
2007-2012, artykuł pokaże zależność badanych kategorii finansowych od cyklu
koniunkturalnego.

1. Płynność finansowa
Wskaźnik płynności finansowej pierwszego stopnia lub wskaźnik natychmiastowej płynności (WNP), albo wskaźnik wypłacalności gotówkowej1 w liczniku
zawiera tylko te aktywa, których zdolność do regulowania zobowiązań jest natychmiastowa. Określa on zatem tę część zobowiązań, która może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się one nagle wymagalne. Wartość normatywna dla
tego wskaźnika to 0,2-0,3. Konstrukcję wskaźnika przedstawia wzór 1:
WNP = środki pieniężne/zobowiązania bieżące.

(1)

Wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia, określany również jako
wskaźnik szybkiej płynności (WSP), zawiera w liczniku środki pieniężne, płynne
papiery wartościowe oraz należności. Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia
zobowiązań krótkoterminowych aktywami o wysokim stopniu płynności. WskaźM. Hamrol, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, Wyd. AE w Poznaniu,
Poznań 2004, s. 149.
1
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Tabela 1. Wartości średnie wskaźników płynności w latach 2007-2012 w sektorach niefinansowych
Sektor

WBP

WSP

WNP

Budownictwo
Chemiczny

1,2
1,4

1,0
1,0

0,3
0,4

Deweloperski

2,5

0,8

0,6

Drzewny

1,1

0,6

0,1

Elektromaszynowy

1,5

1,1

0,2

Energetyka

1,4

1,1

0,6

Farmaceutyczny

1,2

0,9

0,2

Handel

1,2

0,7

0,2

Hotele i restauracje

0,9

0,9

0,5

Informatyka

1,6

1,5

0,5

Mat. budowlanych

1,6

1,1

0,4

Media

1,9

1,6

0,7

Metalowy

2,1

1,5

0,8

Motoryzacyjny

1,6

1,1

0,3

Paliwowy

1,4

0,7

0,2

Spożywczy
Telekomunikacja

1,5
0,6

0,8
0,6

0,2
0,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.rsg.pl [5.03.2013].

nik szybki wynoszący 1,0 uważany jest za zadowalający i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom. Konstrukcję tego
wskaźnika przedstawia wzór 2:
WSP = płynne środki obrotowe/zobowiązania bieżące.

(2)

Wskaźnik płynności finansowej trzeciego stopnia lub po prostu wskaźnik bieżącej płynności (WBP) zawiera w liczniku łączne aktywa obrotowe i informuje,
ile razy pokrywają one bieżące zobowiązania. Zadowalający poziom wskaźnika
płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2-2,0, co oznacza, że zachowanie
równowagi finansowej przedsiębiorstwa wymaga, aby wielkość aktywów bieżących była ok. dwukrotnie większa niż kwota bieżących zobowiązań2. Konstrukcję
tego wskaźnika przedstawia wzór 3:
WBP = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące.

(3)

Wartości średnie wskaźników płynności w sektorach niefinansowych z lat
2007-2012 prezentuje tabela 1.
M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, Analiza przykładów
i przypadków, WN PWN, Warszawa 2007, s. 81.
2
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W 12 na 17 badanych sektorów średnia wartość wskaźnika bieżącej płynności zawierała się w dopuszczalnym przedziale 1,2-2,0. W sektorach deweloperskim i metalowym występowała nadpłynność, a średnie wartości wskaźnika
niższe od dolnej granicy przedziału pojawiły się w sektorach: telekomunikacyjnym, hotelach i restauracjach oraz w sektorze drzewnym. Sektory: drzewny
i telekomunikacyjny cechowały się również najniższą średnią wartością wskaźnika szybkiej płynności. Najwyższe średnie wartości tego wskaźnika odnotowały sektory: medialny, informatyczny i metalowy. Wskaźnik natychmiastowej płynności uzyskał optymalne wartości w sektorach: telekomunikacyjnym,
spożywczym, paliwowym, motoryzacyjnym, handlowym, farmaceutycznym,
elektromaszynowym i budowlanym. Najwyższy poziom nadpłynności gotówkowej cechował sektory: metalowy, medialny i energetyczny, natomiast najniższy poziom pokrycia zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi występował
w sektorze drzewnym.
Do oceny poziomu ryzyka w finansach stosuje się miary zmienności, czyli
inaczej rozproszenia. Mierzą one stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości
pod względem badanej cechy. Jedną z najczęściej stosowanych miar zmienności
jest odchylenie standardowe. Jest ono miarą rozproszenia i przyjmuje wartości
nieujemne3. Informuje o tym, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych wyników od wyniku oczekiwanego, którym może być np. wartość średnia4. Ryzyko
płynności oznacza możliwość utraty płynności, jak również możliwość wystąpienia stanu nadpłynności, który również oceniany jest negatywnie. Rysunek 1
zawiera informację o odchyleniu standardowym wskaźnika szybkiej płynności
poszczególnych sektorów od wartości średniej tego wskaźnika dla wszystkich
sektorów.
Do oceny poziomu ryzyka płynności wybrano wskaźnik szybkiej płynności,
ponieważ, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Dariusza Wędzkiego, to
wskaźnik szybkiej płynności (drugiego stopnia) cechuje najwyższa skuteczność
w przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw5. Jak wynika z rysunku 1, najwyższy
poziom ryzyka płynności cechował sektory: metalowy, medialny i informatyczny,
a najniższy sektory: materiałów budowlanych, chemiczny, budowlany i elektromaszynowy.
Rysunek 2 zawiera informację o wartościach średnich wskaźników płynności
dla wszystkich sektorów niefinansowych w latach 2007-2012.

T. Dudycz, Analiza finansowa. Wyd. AE Wrocław, Wrocław 1999, s. 85.
S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 62.
5
D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość
dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 284.
3
4
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Rysunek 1. Odchylenie standardowe wskaźników szybkiej płynności
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.rsg.pl [5.03.2013].
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Rysunek 2. Wartości średnie wskaźników płynności dla wszystkich sektorów niefinansowych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.rsg.pl [5.03.2013].
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Obserwując wartości średnie wskaźników płynności wyliczone dla wszystkich sektorów niefinansowych, można zauważyć ich silny związek z fazami cyklu
koniunkturalnego. W latach najsilniejszej recesji (2008, 2009) wszystkie wskaźniki osiągają niższe wartości niż w okresach koniunktury.

2. Rentowność
Do pomiaru rentowności sprzedaży można wykorzystać wskaźnik rentowności sprzedaży (WRS), którego konstrukcję przedstawia wzór 4:
WRS = (zysk ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży) × 100.

(4)

Wskaźnik ten informuje, jaką część przychodów ze sprzedaży stanowi zysk,
czyli inaczej – jaka jest marża zysku na sprzedaży. Wskaźnik ten jest w dużej
mierze zdeterminowany branżą lub charakterem prowadzonej działalności. Im
wskaźnik jest wyższy, tym lepiej dla przedsiębiorstwa, ponieważ przychód ze
sprzedaży wypracowuje większe zyski6.
Do pomiaru rentowności finansowej wykorzystuje się najczęściej wskaźnik
rentowności kapitałów własnych (WRKW). Konstrukcję tego wskaźnika zaprezentowano we wzorze 5:
WRKW = (zysk netto/średni stan kapitału własnego) × 100.

(5)

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 właścicieli7.
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 całkowitego8. Wskaźnik rentowności
operacyjnej majątku (WROM) ma postać jak we wzorze 6:
WROM = (zysk operacyjny/kapitał całkowity) × 100.

(6)

WROM pokazuje właścicielom i wierzycielom (ponieważ zysk operacyjny
zawiera w sobie niezapłacone odsetki od kapitałów obcych), ile zarabia ich kapitał zaangażowany w aktywa przedsiębiorstwa. Wartości średnie wskaźników
rentowności w sektorach niefinansowych z lat 2007-2012 prezentuje tabela 2.
D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Kraków
2006, s. 501.
7
B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa
2007, s. 95.
8
Ibidem, s. 414.
6
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Tabela 2. Wartości średnie wskaźników rentowności w latach 2007-2012
w sektorach niefinansowych (%)
Sektor

WRS

WRKW

WROM

Budownictwo

3,8

10,9

4,8

Chemiczny

7,9

13,3

9,1

25,1

5,0

4,8

Drzewny

6,9

5,7

5,9

Elektromaszynowy

8,2

9,9

6,7

11,8

9,3

6,2

Farmaceutyczny

1,0

–7,2

–4,1

Handel

4,1

0,6

3,0

Hotele i restauracje

5,3

4,3

5,1

Informatyka

10,3

7,8

6,2

Mat. budowlanych

10,5

7,1

6,9

Media

19,9

13,4

11,8

Metalowy

22,7

29,0

23,0

Motoryzacyjny

7,8

11,2

9,8

Paliwowy

4,9

6,8

4,0

Spożywczy

9,0

14,9

11,3

15,4

9,2

7,4

Deweloperski

Energetyka

Telekomunikacja

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.rsg.pl [5.01.2013].

Najwyższą średnią wartością wskaźnika rentowności sprzedaży w badanym
sześcioletnim okresie mógł pochwalić się sektor deweloperski (ponad 25%).
Prawie 23% rentowntowność sprzedaży cechowała sektor metalowy, który osiągnął najwyższe wartości wskaźnika rentowności kapitałów własnych (29%) oraz
rentowności operacyjnej majątku (23%). Najgorzej w badanym okresie wypadł
sektor farmaceutyczny, w którym wszystkie trzy wskaźniki osiągnęły najniższe
wartości wśród wszystkich siedemnastu sektorów.
Ryzyko rentowności oznacza zagrożenie osiągnięcia rentowności niższej niż
oczekiwana i szansy wypracowania rentowności wyższej niż oczekiwana. Rysunek 3 zawiera informację o odchyleniu standardowym wskaźników rentowności
kapitałów własnych dla poszczególnych sektorów niefinansowych od wartości
średniej tego wskaźnika dla wszystkich sektorów.
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Rysunek 3. Odchylenie standardowe wskaźników rentowności kapitałów własnych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.rsg.pl [5.03.2013].
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Rysunek 4. Wartości średnie wskaźników rentowności dla wszystkich sektorów niefinansowych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.rsg.pl [5.03.2013].
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Do oceny ryzyka rentowności wybrano wskaźnik rentowności kapitałów własnych, ponieważ dla właścicieli jest to najbardziej czytelna i syntetyczna miara korzyści wynikających z zaangażowania w przedsiębiorstwie kapitałów. Najwyższym
poziomem ryzyka rentowności w badanym sześcioletnim okresie charakteryzowały
się sektory: farmaceutyczny, handlowy i metalowy. Najmniejszy poziom ryzyka
cechował sektory informatyczny i energetyczny z odchyleniem na poziomie 3 p.p.
Rysunek 4 zawiera informację o wartościach średnich wskaźników rentowności dla wszystkich sektorów niefinansowych w latach 2007-2012.
Wskaźniki rentowności, podobnie jak wskaźniki płynności finansowej, cechuje silna zależność od faz cyklu koniunkturalnego. W okresach koniunktury
wszystkie wskaźniki osiągają wyższe wartości niż w okresach recesji, jednak największa amplituda wahań (oznaczająca największą wrażliwość) cechuje wskaźnik
rentowności kapitałów własnych, a najmniesza wskaźnik rentowności sprzedaży.

3. Wycena wartości
Podstawową 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 kapitału9.
Wynika stąd, że RI informuje, czy opodatkowany zysk operacyjny „pokrywa”
koszt zaangażowanych 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 przyszłości10.
Model DCF służy do wyznaczania wartości firmy poprzez dyskontowanie
kosztem kapitału prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych11. 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 zwrotu12. Prognozowane stopy zwrotu wyznaczone metodą DRI i metodą DCF dla sektorów niefinansowych w Polsce wyznaczone
w grudniu 2012 r. przedstawia tabela 3.
9
10
11
12

T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s. 164.
www.rsg.pl [15.12.2012].
B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 82.
www.rsg.pl [15.12.2012].
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Tabela 3. Wycena metodami DRI i DCF sektorów niefinansowych
Sektor

DRI

DCF

Budownictwo

10,16

13,48

Chemiczny

13,77

16,95

Deweloperski

6,19

3,45

Drzewny

5,52

5,87

Elektromaszynowy

8,64

8,88

Energetyka

9,93

11,10

Farmaceutyczny

–4,22

–4,74

Handel

–2,58

–3,06

Hotele i restauracje

3,73

4,30

Informatyka

7,92

9,44

Mat. budowlanych

6,41

7,63

Media

8,14

8,52

Metalowy

22,85

24,33

Motoryzacyjny

10,20

11,11

7,80

8,78

Spożywczy

15,31

16,56

Telekomunikacja

13,12

12,93

Paliwowy

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.rsg.pl [15.12.2012].

Bezkonkurencyjny był sektor metalowy, którego oczekiwane stopy zwrotu
DRI i DCF były wyższe od 20%. Stopami zwrotu wyższymi od 10% cechowały
się sektory: budowlany, chemiczny, motoryzacyjny, spożywczy i telekomunikacyjny. Najgorzej wypadły w wycenach dokonanych obydwoma metodami sektory: farmaceutyczny i handlowy.
Kolejną miarą, która zostanie poddana ocenie, jest indeks tworzenia wartości
(ITW), będący ilorazem wskaźnika rentowności kapitałów własnych (WRKW)
i kosztu kapitału własnego13. Wynik powyżej 1 świadczy o prawidłowym zarządzaniu wartością, ponieważ stopa zwrotu przewyższa koszt kapitału14. Informację
o średniej wartości indeksów tworzenia wartości z lat 2009-2011 przedstawia rysunek 5.
13
A. Uziębło, Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa w opiniach specjalistów
z zakresu rachunkowości i finansów, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2011, nr 27, s. 50.
14
www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip21-2011/SiP-21-9.pdf, s. 131 [15.12.2012].
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Rysunek 5.Wartości średnie indeksów tworzenia wartości
w sektorach niefinansowych w latach 2009-2011
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.rsg.pl, www.mf.gov.pl/web/wp/dlug publiczny/publikacje/strategie-zarzadzania-dlugiem, www.pages.stern.nyu.edu/~adamodar, www.bankier.pl/fo/kredyty/components/elw/index.html [15.01.2013].

Tylko w sektorze metalowym indeks tworzenia wartości osiągał poziom wyższy od jedności (ponad 1,5). Na drugim miejscu z wartością indeksu bliską jedności plasował się sektor spożywczy. Najgorzej przedstawiała się sytuacja w sektorach farmaceutycznym i handlowym, gdzie indeks osiągał wartości ujemne.

Zakończenie
W większości sektorów średnia wartość wskaźnika bieżącej płynności zawierała się w dopuszczalnym przedziale 1,2-2,0. W sektorach deweloperskim i metalowym występowała nadpłynność, a średnie wartości wskaźnika niższe od dolnej
granicy dopuszczalnego przedziału wystąpiły w sektorach: telekomunikacyjnym,
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hotelach i restauracjach oraz w sektorze drzewnym. Sektory: telekomunikacyjny
i drzewny cechowały się również najniższą średnią wartością wskaźnika szybkiej płynności. Najwyższe średnie wartości tego wskaźnika odnotowały sektory:
medialny, informatyczny oraz metalowy i były to sektory o najwyższym ryzyku
płynności (nadpłynności) mierzonym odchyleniem standardowym. Wskaźnik natychmiastowej płynności uzyskał optymalne wartości z przedziału 0,2-0,3 w sektorach: telekomunikacyjnym, spożywczym, paliwowym, motoryzacyjnym, handlowym, farmaceutycznym, elektromaszynowym i budowlanym.
Najwyższą średnią wartością wskaźnika rentowności sprzedaży w badanym
okresie mogły pochwalić się sektory: deweloperski i metalowy. Sektor metalowy
osiągnął również najwyższe wartości wskaźnika rentowności kapitałów własnych
oraz rentowności operacyjnej majątku. Najgorzej w badanym okresie wypadł sektor farmaceutyczny, w którym wszystkie trzy wskaźniki osiągnęły najniższe wartości spośród wszystkich siedemnastu sektorów
Obserwując wartości średnie wskaźników płynności i rentowności, wyliczone dla wszystkich sektorów niefinansowych, można zauważyć ich silny związek
z fazami cyklu koniunkturalnego. W okresach koniunktury wszystkie wskaźniki
osiągają wyższe wartości niż w okresach recesji.
Wyceny sektorów dokonane metodami DRI i DCF wytypowały sektor metalowy jako najbardziej rentowny. Najgorzej wypadły w wycenach dokonanych obydwiema metodami sektory: farmaceutyczny i handlowy. Indeks tworzenia wartości
tylko w sektorze metalowym osiągał wymaganą wartość wyższą od jedności. Na
drugim miejscu z wartością indeksu bliską jedności plasował się sektor spożywczy.
Najgorzej przedstawiała się sytuacja w sektorach farmaceutycznym i handlowym,
co potwierdzało wycenę dokonaną metodami DRI i DCF. Interpretując wyniki
przeprowadzonych obliczeń, należy mieć na uwadze, że wyniki analiz i sformułowane wnioski mają charakter bardzo ogólny, ponieważ odnoszą się do sytuacji
całych sektorów i nie identyfikują indywidualnej sytuacji poszczególnych spółek.
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Goals of owners of non-financial sectors enterprises in Poland
over the years 2009-2012
Summary. The paper is devoted to evaluating the realization of goals of owners of non-financial sectors enterprises in Poland. The research covers the period from 2007 to 2012 and illustrates
whether and to what extent the financial crisis had an impact on the realization of the owners’ goals.
The ratio analysis is used to evaluate liquidity and profitability. However, the valuation of the value
is performed by means of discounted cash-flow method and discounted residual income method.
The evaluation is supplemented by value creation index which is a quotient of the equity profitability
ratio and the cost of equity.
Key words: goals of owners, liquidity, profitability, value, non-financial sectors

