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Wstęp

Ostatni światowy kryzys gospodarczy ujawnił słabości nauki ekonomii. Dotyczy to zarówno opisu rzeczywistości gospodarczej, jak i zdolności ekonomii do
formułowania predykcyjnych wniosków i modelowania przyszłych zdarzeń gospodarczych. Głównymi mankamentami paradygmatu ekonomii głównego nurtu,
który uniemożliwiał wręcz dokładny opis rzeczywistości gospodarczej, były:
– stosowanie indywidualizmu metodologicznego w badaniach rzeczywistości
gospodarczej i pomijanie holizmu metodologicznego, co nie pozwalało uwzględnić wszystkich aspektów gospodarki kraju, regionu czy świata. Hamowało to prace nad predykcją w ekonomii;
– nieuwzględnianie w badaniach osiągnięć ekonomii instytucjonalnej, behawioralnej i ewolucyjnej;
– nieuwzględnianie w badaniach wpływu ekologii i kultury na procesy gospodarowania;
– oparcie racjonalności gospodarowania na koncepcji homo oeconomicus bez
kontekstu: społecznego, historycznego i kulturowego.
Przedkładany czytelnikom tom w pierwszej części prezentuje artykuły dotyczące:
– przekształceń w gospodarce i finansach światowych (3 artykuły),
– racjonalnych zachowań w gospodarce: ujęcie modelowe, podejście behawioralne i podejście socjoekonomiczne (4 artykuły),
– nowych aspektów gospodarki lokalnej, samorządowej i sektora niefinansowego (4 artykuły).
Oczywiście prezentowane czynniki badań w tych artykułach są problemami
naukowymi wymagającymi rozwiązania. Na pewno sprzyjają modyfikacji paradygmatu ekonomii głównego nurtu, choćby w tym aspekcie, że holizm metodologiczny nie jest substytutem indywidualizmu metodologicznego, ale metodą badawczą wobec niego komplementarną. Takie ujęcie metod badawczych w opisie
rzeczywistości gospodarczej pozwala na wyciąganie predykcyjnych wniosków co
do przyszłych zdarzeń gospodarczych.
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Wstęp

Kryzys gospodarczy bez wątpienia ma wpływ nie tylko na charakter ekonomicznej deskrypcji i interpretacji procesów gospodarczych w skali makro, ale też
koryguje postrzeganie priorytetów gospodarczych w skali mikro wśród podmiotów podejmujących decyzje w przedsiębiorstwach. W okresie kryzysu w większym stopniu niż w czasach prosperity przedsiębiorcy są motywowani do analizy
racjonalności ponoszonych wydatków, choć uważa się, że stała troska o poziom
kosztów charakteryzuje dobre przedsiębiorstwa, które czynią to niezależnie od
uwarunkowań sytuacyjnych. Przejawem wagi i znaczenia myślenia kategoriami
racjonalności ekonomicznej są prace poświęcone optymalizacji funkcji logistycznej przedsiębiorstwa (artykuły 12 i 13). Racjonalności rozumianej głównie przez
pryzmat kosztów dotyczy także artykuł traktujący o zasadzie konkurencyjności
w wydatkowaniu środków publicznych (22). Na tym przykładzie widać, jak typowo biznesowy normatyw oszczędności w działaniu wykorzystywany jest także
w sektorze publicznym. Kryzys oprócz koncentracji na kosztach powoduje też
zwykle zmiany w strukturze rynku – duże, silne, dobrze zarządzane podmioty pozostają, wchłaniając mniejsze i przyczyniając się tym samym do wzrostu poziomu
koncentracji rynku. Podmioty te wychodzą często z kryzysów silniejsze i w ogólnie lepszej kondycji ekonomicznej. Ich zasoby, w tym intelektualne, pozwalają im
na poszukiwanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, do których zalicza się
dysponowanie zasobami niematerialnymi, a także innowacyjne rozwiązania organizacyjne. Tematy te podnoszone są w kilku artykułach prezentowanych w tym
tomie, poświęconych organizacjom uczącym się i inteligentnym (15), lojalności
nabywców (16) czy budowaniu marki (19). Tradycyjnie też, niezależnie od tematu kryzysu gospodarczego, można w nim odnaleźć artykuły dotyczące turystyki
(14, 20) oraz wybranych funkcji przedsiębiorstwa – finansów (24) i marketingu
(18, 21). Redaktorzy tomu życzą Czytelnikom pożytecznej z praktycznego i ogólnopoznawczego punktu widzenia lektury.
prof. zw. dr hab. Marian Noga
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos
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Lech Bartosik
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Kryzys światowy: Rosja – życie po Cyprze

Streszczenie. Od początku lat 90. ubiegłego wieku Cypr jest ulubioną strefą offshore i jednym
z największych partnerów Federacji Rosyjskiej w zakresie inwestycji zagranicznych. Jest to spowodowane zarówno sprzyjającymi warunkami prowadzenia biznesu na Cyprze, jak i ograniczeniami
w Rosji. Kryzys finansowy zmusił Cypr do szukania pomocy w Unii Europejskiej i Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Środki na restrukturyzację sektora bankowego Cypr musiał znaleźć we
własnym zakresie. Zrobił to m.in. poprzez „strzyżenie” (haircut) depozytów bankowych, co może
odstraszyć klientów banków. Czy odstraszy także inwestorów zagranicznych? Zdaniem autora po
pewnym okresie zmniejszenia „aktywności cypryjskiej” nastanie status quo ante.
Słowa kluczowe: Cypr, Federacja Rosyjska, kryzys, offshore, inwestycje zagraniczne

Wprowadzenie
Obecny kryzys gospodarczy i finansowy, który – o czym warto pamiętać –
rozpoczął się w USA, ujawnia pewne powiązania między krajami, na które wcześniej nie zwracano uwagi lub robili to nieliczni.
Na początku tego roku w centrum zainteresowania znalazł się Cypr. Problemy
systemu finansowego w połączeniu ze złą sytuacją gospodarczą zmusiły tamtejsze władze do zwrócenia się o pomoc zewnętrzną. Troika1 (Komisja Europejska,
1
Utworzona 25 marca 2010 r. decyzją szefów państw strefy euro w celu koordynacji pomocy
finansowej dla Grecji, a później także dla Irlandii, Portugalii i Cypru. Zob. J. Pisani-Ferry, A. Sapir, G. Wolff, EU-IMF assistance to euro-area countries: An early assessment, Bruegel Blueprint
Series, t. XIX, Brussels 2013, s. 20 i nn. Cypr wystąpił o pomoc w czerwcu 2012 r., ostateczne
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Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny) zgodziła się
na udzielenie jej pod warunkiem wniesienia przez Cypr „wkładu własnego”. Miał
on być pozyskany m.in. przez opodatkowanie depozytów bankowych. Takie rozwiązanie, narzucone przez Troikę, wywołało głośny sprzeciw na Cyprze, czemu
trudno się dziwić biorąc pod uwagę fakt, że wcześniejsza pomoc dla innych krajów (na wielokrotnie wyższe kwoty) nie zawierała takiego warunku. Spowodowało też bardzo emocjonalne i krytyczne wypowiedzi przedstawicieli władz Rosji,
w tym prezydenta i premiera. Padły słowa o naruszaniu prawa własności, bezprecedensowej konfiskacie, grabieży, niesprawiedliwej i nieprofesjonalnej decyzji,
o zamiarze zniszczenia cypryjskiego systemu bankowego, było porównanie do
ZSRR, do słonia w składzie porcelany. Sprawą zajmowano się na posiedzeniu
rządu i rady bezpieczeństwa pod przewodnictwem prezydenta2. Co spowodowało, że najwyższe władze kraju z pierwszej dziesiątki pod względem wielkości
PKB zaangażowały się w problemy niewielkiego kraju spoza pierwszej setki?3
Szczególne zaangażowanie w walkę o prawa własności? Wątpliwe, biorąc pod
uwagę fakt, że prawo własności w samej Rosji wciąż w wielu przypadkach jest
czymś iluzorycznym, w znacznym stopniu zależnym od woli władz, a jeśli chodzi
o klientów banków, to do tej pory nie została np. rozwiązana trwająca od wielu lat
sprawa depozytów, które pod koniec ZSRR i na początku reformy lat 90. znajdowały się w Sbierbanku4.
zasady i warunki jej udzielenia (Economic Adjustment Programme) zostały ustalone na początku
kwietnia 2013 r., zaakceptowane przez kraje członkowskie strefy euro pod koniec czerwca, a przez
IMF w maju 2013 r. Program pomocy dotyczy lat 2013-2016, a kwota to 10 mld euro. Por. http://
ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/cyprus/index_en.htm [16.05.2013].
2
Interwju Dmitrija Miedwiediewa ewropejskim SMI, 21.03.2013, stenogram, http://premier.
gov.ru/news/item/23432/ [22.03.2013]; Nałog na wkłady, „Expert” 18.03.2013, http://expert.
ru/2013/03/18/nalog-na-vkladyi/ [20.03.2013]; Miedwiediew: ES i własti Kipra dejstwujut po uregulirowaniu dołgowoj problemy kak „słon w posudnoj ławke”, „Gazeta” 20.03.2013, http://www.
gazeta.ru/business/news/2013/03/20/n_2808833.shtml [20.03.2013]; Medvedev lambasts EU over
Cyprus levy, „Financial Times” 20.03.2013, http://www.ft.com/cms/s/0/a2fbfe3a-9180-11e2-b4c9-00144feabdc0.html#axzz2UPGfEb2q [20.03.2013]; L. Kelly, A. Anishchuk, Russia wants future
involvement on Cyprus after ‘dangerous’ levy, Reuters 18.03.2013, http://www.reuters.com/article/2013/03/18/russia-cyprus-idUSL6N0CA22520130318 [21.03.2013]. Według prasy podczas narady z wicepremierami Miedwiediew użył dwuznacznego określenia, że tam „grabią nagrabione”.
Por. Kipr razbłokirował ubytki, „Kommersant” 26.03.2013, http://kommersant.ru/doc/2154727?isSearch=True [26.03.2013].
3
PKB w 2012 r.: Rosja – 2,015 bln USD (8. miejsce na świecie), Cypr – 23 mld USD (101),
natomiast liczony z uwzględnieniem siły nabywczej waluty krajowej: Rosja – 2,513 bln USD (6),
Cypr – 23,613 mld USD (119). Por. World Economic Outlook Database, IMF, http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx [10.07.2013.]
4
Chodzi m.in. o depozyty, które w 1991 r. zostały „zamrożone” i wykorzystane przez władze
m.in. na spłatę zadłużenia wewnętrznego, a w okresie hiperinflacji na początku lat 90. utraciły swoją
wartość; państwo zobowiązało się do wypłaty deponentom rekompensaty, co po prawie 20 latach
od przyjęcia stosownej ustawy nie zostało jeszcze zakończone. Dotyczy to także ubezpieczeń w Ro-
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie powiązań między oboma krajami, ich źródeł oraz dalszych perspektyw w kontekście cypryjskiego kryzysu, co
może także w pewnym stopniu wyjaśnić emocjonalną reakcję w FR.

1. Cypr – greckiej tragedii ciąg dalszy?
Cypr (oficjalnie Republika Cypryjska) jest położony na wyspie o tej samej
nazwie, znajdującej się we wschodniej części Morza Śródziemnego, na przecięciu
szlaków komunikacyjnych między Europą, Bliskim Wschodem (Azją) i Afryką.
Taka lokalizacja zapewniała zawsze wysokie profity. Powierzchnia wyspy wynosi ok. 9,3 tys. km2, ale od 1974 r. część północna o powierzchni ok. 3,4 tys. km2
znajduje się pod kontrolą zależnej od Turcji i w zasadzie tylko przez nią uznawanej Tureckiej Republiki Cypru Północnego5. Kraj liczy 840 tys. mieszkańców6,
z czego 667 tys. to Cypryjczycy, 173 tys. – obcokrajowcy7. Od 1960 r. Cypr jest
niepodległym państwem.
W chwili uzyskania niepodległości Cypr był ubogim krajem rolniczo-przemysłowym. Udział rolnictwa w PKB wynosił 16%, przemysłu – 12,4%, przy
czym przemysł opierał się przede wszystkim na niewielkich przedsiębiorstwach
produkujących na potrzeby rolnictwa; zapotrzebowanie na pozostałe artykuły
przemysłowe było zaspokajane przez import. Turystyka była rozwinięta słabo
i koncentrowała się przede wszystkim w ośrodkach górskich, podczas gdy turyści
zagraniczni preferowali ośrodki nadmorskie. W początkowym okresie rozwoju
podstawowym źródłem waluty wymienialnej był eksport towarów i usług, z bardzo dużym udziałem produktów rolnych i metali, ale zmienność popytu i cen
na te ostatnie powodowała niestabilność wpływów. Dochód na osobę wynosił
syjskiej Państwowej Kompanii Ubezpieczeniowej Rosgosstrah oraz obligacji państwowych ZSRR
i RFSSR. Zob. W. Wisłoguzow, Za czetyre rossijskih rubla dajut odin sovetskij, „Kommersant”
10.07.2013, http://kommersant.ru/doc/2230318 [10.07.2013].
5
Od drugiej połowy XVI w. Cypr należał do Imperium Osmańskiego; po 300 latach zajęła
go Wielka Brytania; niepodległość uzyskał w 1960 r. Nasiliły się wtedy konflikty między Grekami
i Turkami cypryjskimi (mniejszość etniczna) co do dalszych losów kraju, które z czasem doprowadziły do wojny. Walki ustały po wprowadzeniu w 1964 r. sił pokojowych ONZ. W lipcu 1974 r. paramilitarna organizacja Greków cypryjskich, zwolenników przyłączenia wyspy do Grecji, przeprowadziła zamach stanu. Kilka dni później Turcja, powołując się na konieczność ochrony mniejszości
tureckiej, dokonała inwazji na wyspę. Od tego czasu jest ona podzielona na dwie części, chociaż
społeczność międzynarodowa uznaje tylko Republikę Cypryjską. Podejmowane co jakiś czas rozmowy na temat połączenia nie przynoszą rezultatów.
6
Cypr Północny w 2006 r. liczył 265 tys. mieszkańców. Por. The final Results of TRNC General Population and Housing Unit Census, State Planning Organization, http://nufussayimi.devplan.
org/index-en.html [25.05.2013].
7
Population and social condition. Key Figures, Statistical Service of Cyprus, http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_22main_en/populationcondition_22main_
en?OpenForm&sub=2&sel=2 [20.05.2013].
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290 euro8. W 2012 r. podstawą gospodarki były usługi, których udział w PKB
wynosił 78%, w zatrudnieniu – 75%, podczas gdy rolnictwa odpowiednio: 2%
i 4%, a przemysłu – 20% i 21%9. PKB wynosił 17,89 mld euro, co stanowi realny spadek o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego10. PKB na osobę wynosił
20 tys.11 euro, co stanowi 80% średniej UE (w 2009 – 89%), inflacja CPI – 2,4%
(HICP – 3,1%), średni roczny poziom bezrobocia – 11,9% (bez uwzględnienia sezonowości). Dług publiczny (krajowy i zagraniczny) przekroczył 23,3 mld euro,
tzn. 130% PKB. Całkowite zadłużenie zagraniczne Cypru sięgnęło prawie 81 mld
euro (450% PKB)12, przy czym od wstąpienia do Unii Europejskiej, tj. w ciągu 8 lat, wzrosło ponad trzykrotnie. Tak wysoki poziom zadłużenia jest przede
wszystkim wynikiem napływu depozytów zagranicznych, które odpowiadają za
ok. 50% długu (zobowiązania monetarnych instytucji finansowych to 70% zadłużenia całkowitego). Deficyt budżetowy (6,3% PKB) od kilku lat utrzymuje się
na tym samym poziomie. Znaczny ujemny bilans obrotu towarami jest w dużym
stopniu rekompensowany wysokim dodatnim saldem obrotu usługami. Tendencja
do ograniczania importu w ostatnich latach spowodowała, że w 2012 r. bilans
handlu zagranicznego był dodatni. Od kilku lat w szybkim tempie maleją nakłady
brutto sektora prywatnego na środki trwałe (w 2012 r. stanowiły niespełna 10%
PKB wobec 20% PKB w 2008 r.)13. Liczba turystów zagranicznych i dochody
z turystyki, po spadku w początkowym okresie kryzysu światowego, szczególnie
w 2009 r., rosną w szybkim tempie (w 2011 r. – liczba turystów o 3%, dochodów o 10%, w 2012 r. odpowiednio: o 10% i 13%)14. Skumulowane inwestycje
zagraniczne na Cyprze osiągnęły wielkość 15,9 mld euro i zmniejszyły się o 1%
w stosunku do 2011 r. Ponadto pierwszy raz od kilku lat cypryjskie inwestycje za
8
The Cyprus Economy. Historical Review, Prospects, Challenges, red. A. Orphanides, G. Syrichas, Central Bank of Cyprus, Nicosia 2012, s. 1, 8-9.
9
World Development Indicators 2012, World Bank, Washington 2012, s. 218; World Bank
Database, http://data.worldbank.org/country/cyprus [24.05.2013].
10
Zarówno na spadek PKB, jak i wzrost deficytu wpływ miała także poważna awaria elektrowni Vassilikos w lipcu 2011 r., dostarczającej połowę energii wytwarzanej na wyspie. Jej przyczyną
była eksplozja nieprawidłowo przechowywanej amunicji i materiałów wybuchowych w sąsiadującej z nią bazie wojskowej. W 2009 r. w Zatoce Adeńskiej zatrzymano statek należący do zarejestrowanej na Cyprze rosyjskiej firmy spedycyjnej, podejrzewając, że przewożony ładunek przeznaczony jest dla terrorystów; został on skonfiskowany i złożony w bazie wojskowej na Cyprze. Łączne
koszty strat z powodu awarii oceniono na 2 mld euro.
11
Od 2009 r. widać realny spadek, w ciągu 4 lat o ponad 12%.
12
W 2009 r. zadłużenie wynosiło 91,7 mld euro, tj. 545% PKB. Por. Annual Economic Indicators, Bank of Cyprus, http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=11247 [20.05.2013].
13
Bazy danych: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_
database; Statistical Service, Ministry of Finance, Republic of Cyprus, http://www.cystat.gov.cy/
mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument; Central Bank of Cyprus, http://www.
centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1 [24.05.2013].
14
Statistical Service, http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/services_71main_en/
services_71main_en?OpenForm&sub=1&sel=2 [24.05.2013].
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granicą przewyższyły, i to znacznie, inwestycje napływające15. Utrzymanie się tej
tendencji byłoby o tyle niebezpieczne, że deficyt rachunku bieżącego w 2/3 finansowany jest napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich16.
Wykresy 1-5 przedstawiają kształtowanie się w czasie wybranych danych
makroekonomicznych Cypru. W zasadzie nie widać w nich niczego nadzwyczaj
złego, nawet w 2012 r., pomijając zadłużenie zagraniczne zarówno publiczne, jak
i banków; jednak gdyby nie wcześniejszy kryzys w Grecji i sposób jej ratowania,
nie byłoby ono przyczyną kłopotów Cypru, a przynajmniej jeszcze nie teraz17.
Zresztą zadłużenie zagraniczne banków, podobnie jak całkowity dług zagraniczny, zmniejszyło się w porównaniu do maksymalnego poziomu w 2009 r. o 25%
(całkowite tylko o 12% ze względu na znaczny przyrost zadłużenia publicznego).
Do połowy lat 90. gospodarka rosła realnie w tempie 5-7% rocznie18, z wyjątkiem lat 1974 i 1975, gdy nastąpił znaczny, kilkunastoprocentowy spadek19
w wyniku inwazji tureckiej na wyspę. W latach następnych wzrost był znacznie
niższy, ale i tak przekraczał średnią dla UE, np. w latach 2001-2010 średnioroczny
realny wzrost wynosił 2,8%, przy średniej unijnej 1,3%.
Jakie czynniki leżały u podstaw rozwoju Cypru? Jest to pytanie o tyle istotne,
że część z nich stała się przyczyną obecnych kłopotów wyspy. Najważniejsze
z nich to: sprzyjające warunki klimatyczne, umożliwiające rozwój turystyki20;
nieźle rozwinięte instytucje prawne, dobrze wyszkolona kadra urzędnicza, znajomość języka angielskiego, przynajmniej przez część ludności, jako pozostałość
po okresie kolonialnym; umiejętność wykorzystywania, zarówno przez władze,
Balance of Payments, Bank of Cyprus, http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_
id=11104 [24.05.2013].
16
The Cyprus Economy..., op. cit., s. 60.
17
W połowie 2011 r. rating zadłużenia publicznego Cypru został obniżony do poziomu „śmieciowego”, co skutkowało ogromnymi utrudnieniami w pozyskiwaniu środków na międzynarodowych rynkach finansowych. Udało się jednak pozyskać w Rosji 2,5 mld euro kredytu na 4 lata na
4,5%. We wrześniu 2013 r. Rosja zgodziła się na obniżenia oprocentowania do 2,5% i zmianę sposobu spłaty – zamiast jednorazowo w 2015 r. będzie spłacany w 8 półrocznych ratach, poczynając
od 2016 r. Por. The Economic Adjustment Programme for Cyprus, Occasional Papers 149, European
Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels, May 2013, s. 35;
W. Wisłoguzow, Biełyj dom postawił toczku w kiprskom kreditie, „Kommersant” 30.08.2013, http://
www.kommersant.ru/doc/2268593 [1.08.2013].
18
W początkowym okresie wzrost był jeszcze wyższy, np. w latach 1960-1973 wynosił średnio
7,4% rocznie. Por. The Cyprus Economy..., op. cit., s. 32; Europe in figures. Eurostat yearbook 2012,
European Union 2012, s. 41; World Bank Database, http://data.worldbank.org [24.05.2013].
19
Realny PKB spadł w 1974 r. o 17%, w następnym o 19%, bezrobocie w 1974 r. wynosiło
10%, w 1975 r. – 17%, natomiast w kolejnym – niecałe 9%, co było wynikiem zarówno działań
podjętych przez władze, jak i emigracji. Por. The Cyprus Economy..., op. cit., s. 19, 32.
20
Jej rozwój miał nie tylko pozytywne efekty – rentowność i wysokie wynagrodzenie w branży
powodowało „wysysanie” zasobów (finansowych, ludzkich) z rolnictwa i przemysłu, będąc jednym
z czynników zmniejszania się ich konkurencyjności i regresu (można zauważyć pewne analogie do
„choroby holenderskiej”).
15

16

Lech Bartosik
Wykres 1. Cypr – PKB
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Wykres 2. Cypr – bilans budżetu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych banku centralnego Cypru.
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Wykres 3. Cypr – handel zagraniczny i rachunek bieżący
11 000
9 000
7 000
5 000
3 000
1 000
–1 000

2012

2011

2009

2010

2008

2007

2005

2006

2004

2002

2003

2001

1999

2000

1998

1996

1997

1995

–3 000

import (mln euro)
bilans rachunku bie¿¹cego (mln euro)

eksport (mln euro)
bilans handlu zagranicznego (mln euro)

Źródł o: opracowanie własne na podstawie danych urzędu statystycznego i banku centralnego Cypru.

Wykres 4. Cypr – bezrobocie, inflacja i turystyka
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Wykres 5. Cypr – zadłużenie i inwestycje zagraniczne
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jak i członków społeczeństwa, szans stwarzanych przez sprzyjające czynniki zewnętrzne. Można do nich zaliczyć21:
– wzrost popytu w Europie (m.in. w następstwie okresowo niesprzyjających
warunków klimatycznych) na produkty rolne, co pozwoliło na zwiększenie eksportu i umocnienie ich pozycji na rynku europejskim;
– wzrost siły nabywczej krajów arabskich eksportujących ropę naftową – firmy cypryjskie potrafiły to wykorzystać, zwiększając eksport wyrobów własnych
i występując jako pośrednicy (udział wyrobów przemysłowych w eksporcie towarów wzrósł z prawie 38% w 1975 r. do 55% w 1985 r.), co przełożyło się na wzrost
liczby miejsc pracy;
– wojna domowa w Libanie w 1976 r. i związana z tym utrata przez niego
statusu centrum usługowego na Bliskim Wschodzie – Cypr zaczął zastępować
go w tej roli, budując powoli swoją pozycję międzynarodowego centrum handlowego (spedycja morska, przeładunek, reeksport), także finansowego, usługowego (w tym usługi dla biznesu); pomagał w tym niewątpliwie fakt, że wiele
firm i uchodźców libańskich znalazło schronienie na Cyprze, przynosząc ze sobą
know-how; nadmierny i niekontrolowany rozwój sektora bankowego stał się jedną
z przyczyn obecnych kłopotów;
The Cyprus Economy..., op. cit., s. 18-22; Cyprus: A Long-Term Development Perspective,
A World Bank Country Study, World Bank, Washington 1987, s. 1, 6.
21
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– gwałtowny wzrost popytu na usługi turystyczne w Europie i wykorzystująca to umiejętnie przeprowadzona promocja cypryjskiego przemysłu turystycznego; w latach 80. sektor turystyczny zaczął stawać się głównym motorem wzrostu;
niestety, branża turystyczna była rozwijana według tradycyjnego modelu „słońce
i morze”, bez oferowania bardziej wyszukanych (zdywersyfikowanych) produktów, mimo wzrostu konkurencji ze strony innych krajów22; stagnację w branży turystycznej, czy też relatywny spadek jej znaczenia, widać w jej wkładzie w PKB:
ok. 20% w 2000 r. i 10% w 2010 r.23;
– zagraniczna pomoc finansowa po inwazji tureckiej dla uchodźców, która
była wykorzystywana nie tylko na zaspokojenie ich potrzeb, ale także częściowo
finansowała deficyt budżetu i rachunku bieżącego;
– znaczne kwoty przekazywane do kraju przez emigrantów cypryjskich.
Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi była także protekcjonistyczna polityka
państwa, mająca na celu ochronę gospodarki przed konkurencją zewnętrzną. Miało to jednak negatywne konsekwencje po wejściu w życie w 1988 r. unii celnej ze
Wspólnotami Europejskimi. Z jednej strony, wraz z upływem okresu przejściowego, zmniejszały się bariery w dostępie do rynku cypryjskiego i jego ochrona,
szczególnie przemysłu, z drugiej – unia otwierała dostęp do nowych rynków dla
firm cypryjskich. Niestety, wcześniejsze „cieplarniane warunki” spowodowały, że
nie tylko nie były one w stanie podbić rynków zagranicznych, ale nawet sprostać
konkurencji na własnym. W ciągu 4 lat od wejścia w życie umowy deficyt handlowy zwiększył się o 30%24.
Cypr stał się jednym z największych centrów usług morskich w zakresie zarządzania jednostkami pływającymi (w tym należącymi do osób trzecich) i rejestracji
statków pod własną banderą. Konkurencyjny system opodatkowania firm, niskie
koszty rejestracji jednostek pływających i niewysoki podatek tonażowy oraz dobrze wyszkolony personel miejscowy spowodowały, że wiele firm z całego świata
utworzyło na Cyprze spółki zależne świadczące usługi w tym zakresie. Flota handlowa Cypru liczy prawie 1900 jednostek pełnomorskich o łącznej pojemności
brutto przekraczającej 21 mln, co daje jej 3. miejsce w UE i 10. na świecie. Na
Cyprze działa ok. 60 firm zarządzających statkami, wiele z nich zaliczanych jest
do największych na świecie. Udział tych usług w PKB wynosi ok. 6%25.
22
Zwracał na to również uwagę szef Międzynarodowej Organizacji Turystycznej w czasie pobytu na Cyprze na początku czerwca 2013 r. Por. Kiprskij turizm – nie dla ekonomnych, „Westnik
Kipra” 7.06.2013, http://vkcyprus.com/cyprus_news/obshestvo1/kiprskiy-turizm-ne-dlya-ekonomnykh/ [8.06.2013].
23
The Cyprus Economy..., op. cit., s. 53.
24
Ibidem, s. 26.
25
Department of Merchant Shipping Ministry of Communication and Works, http://www.
mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/index_en/index_en?OpenDocument [20.05.2013]; Strong Foundation for Growth, Cyprus Profile, http://www.cyprusprofile.com/en/sectors/maritime-and-shipping,
[20.05.2013].
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W 1975 r., poszukując nowych źródeł walut obcych po inwazji tureckiej,
przyjęto zmiany w prawie podatkowym, które stwarzały przywileje dla korporacji
międzynarodowych. Podatek CIT ustalono na poziomie 4,5%, a podmioty zagraniczne kontrolowane i zarządzane przez nie zostały z podatku zwolnione. Posunięcie to, odwrotne do wywołanych szokiem naftowym działań w innych krajach, przyciągnęło na Cypr wiele firm. Kolejne kroki mające na celu stworzenie
przyjaznych dla biznesu warunków gospodarczych i administracyjnych, takie jak:
prosta i szybka rejestracja firmy, łatwość uzyskiwania zezwoleń i licencji, ograniczenie procedur związanych z prowadzeniem biznesu, ograniczenie biurokracji,
liczne zwolnienia podatkowe lub zerowe albo bliskie zeru stawki, wysoki stopień
konfidencjonalności, wyszukany system prawny, w tym bazujące na anglosaskim
prawo korporacyjne, w połączeniu z niezłą infrastrukturą (także technologiczną),
dostępnością dobrze wyszkolonego personelu i zwiększającą się liczbą podpisanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania26, spowodowały, że Cypr stał
się atrakcyjnym miejscem rejestracji firm z różnych branż27. W związku ze wstąpieniem w 2004 r. do Unii Europejskiej pewne przepisy zostały dostosowane do
wymogów unijnych, podwyższono także podatek korporacyjny28, ale Cypr pozostał miejscem bardzo atrakcyjnym, także pod względem podatkowym, dla biznesu
międzynarodowego. Można powiedzieć, że wejście do UE, a później przyjęcie
wspólnej waluty przyczyniło się do umocnienia statusu Cypru jako międzynarodowego centrum finansowego. Kolejnym posunięciem w celu przyciągnięcia
kapitału zagranicznego była nowelizacja w marcu 2012 r. ustawy regulującej
działalność międzynarodowych firm powierniczych; dokonane zmiany ponownie
wprowadziły Cypr do „pierwszej ligi” ustawodawstwa powierniczego29. Z punktu
26
Cypr ma podpisanych 40 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, drugie tyle jest
negocjowane. Por. The Cyprus Economy..., op. cit., s. 265.
27
Na koniec maja 2013 r. na Cyprze było zarejestrowanych przeszło 270 tys. firm. Por. Department of the Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry
and Tourism, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/company_statistics_en/company_statistics_en?OpenDocument# [9.06.2013]. Ani rejestr, ani inne władze nie dyponują informacjami na
temat ostatecznych beneficjentów/właścicieli firm. Por. Special Assessment of the Effectiveness of
Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus, Committee of Experts on the
Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL),
24.04.2013, s. 25, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/CY_eurogroup_
rep2013.pdf [17.06.2013].
28
Najpierw do 10%, a od 2013 r. do 12,5%. Na temat kwestii podatkowych na Cyprze zob.:
Cyprus Tax Facts 2013, Deloitte, February 2013, http://www.deloitte.com/view/en_CY/cy/insights/
Publications/cy-pubs-13/cy-pubs-13-tax/ad3d5b4b839dc310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
[22.05.2013].
29
Flexible Legal Structures for Estate and Assets Protections, Cyprus Profile, http://www.cyprusprofile.com/en/sectors/cyprus-trusts [20.05.2013]; E. Neocleous, T. Graham, The amendments
to the Cyprus International Trusts Law: Finally enacted, „Trusts & Trustees” 2012, t. 18, nr 5,
s. 415-429, http://tandt.oxfordjournals.org/content/18/5/415.full.pdf?keytype=ref&ijkey=qaOY1el
qItNeIzY [20.05.2013].
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widzenia biznesu cypryjski „adres” ma jeszcze takie zalety, że kraj jest członkiem
UE (co wiąże się m.in. ze swobodą przepływu kapitału, towarów i usług) i strefy
euro, a oferując bardzo korzystne warunki działania, ma mniej negatywnych konotacji niż np. Brytyjskie Wyspy Dziewicze czy Republika Vanuatu. Fiskus „przyjaźnie” odnosi się także do osób fizycznych. Należy podkreślić, że Cypr, zgodnie
ze stosowanymi na świecie kryteriami, nie jest rajem podatkowym30, natomiast
w niektórych krajach może znajdować się na liście państw stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową, np. w Federacji Rosyjskiej dopiero od 1 stycznia 2013 r.
został z takiego wykazu wykreślony31.

2. System bankowy Cypru
System bankowy jest dominującym elementem systemu finansowego Cypru
– ma on 90-procentowy udział w pośrednictwie finansowym, zaś pozostałe instytucje finansowe, łącznie z giełdą32, odgrywają marginalną rolę. System tworzą 42
banki komercyjne, nadzorowane przez bank centralny, i około 100 banków spółdzielczych, od sierpnia 2013 r. także nadzorowanych przez bank centralny33. Te
ostatnie są wprawdzie znaczącym graczem na rynku, ich udział w aktywach sysOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jako raj podatkowy klasyfikuje kraj spełniający cztery kryteria: brak podatku dochodowego lub jego nominalny charakter; brak przejrzystości w działaniach legislacyjnych, prawnych i administracyjnych; prawo i procedury administracyjne utrudniające efektywną wymianę informacji podatkowych z innymi krajami; brak wymogu
prowadzenia rzeczywistej działalności. Według ostatniego opublikowanego w 2012 r. wykazu do
rajów podatkowych zaliczono tylko Nauru i Niue. Natomiast poszczególne kraje publikują własne wykazy państw stosujących szkodliwą konkurencje podatkową. W Polsce taki wykaz publikuje
Ministerstwo Finansów, zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. Por. Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, Organisation for Economic Co-Operation and Development, Paris
1998, s. 22-24; A Progress Report on the Jurisdictions Surveyed by the OECD Global Forum in
Implementing the Internationally Agreed Tax Standard OECD, 5.12.2012 r., http://www.oecd.org/
tax/transparency/progress%20report%205%20december%202012.pdf [20.05.2013]; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U.
z 2013 r., poz. 949.
31
Prikaz ot 21 awgusta 2012 g. N 115n o wniesenii izmenenija w piereczen gosudarstw i territorij, predostawlajuszczich lgotnyj reżim nałogoobłożenia i (ili) nie predusmatriwajuszczich raskrytia
i predostawlenija informacii pri prowedenii finansowych operacii (ofszornyje zony), utwierżdennyj
prikazom Ministerstwa Finansow Rossijskoj Federacii ot 13 nojabra 2007 g. N 108n, „Rossijskaja
Gazeta” 31.10.2012.
32
Na banki przypada 60% kapitalizacji giełdy. W związku z kryzysem sektora bankowego
kapitalizacja giełdy (bez obligacji) spadła z 5,2 mld euro na koniec 2010 r. do 2,7 mld euro w marcu
2012. Por. Annual Report 2011/2012, Association of Cyprus Banks, s. 7.
33
Banki spółdzielcze są zrzeszone w Centralnym Banku Spółdzielczym; wcześniej nadzór nad
sektorem spółdzielczym sprawowała Authority for the Supervision and Development of Cooperative Societies. Por. Financial Sector Reform Programme. On the way to restoring and enhancing
30
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temu wynosi ok. 10%, w depozytach i kredytach 20%, ale swoją działalność ograniczają do oferowania konwencjonalnych usług bankowych na rynku lokalnym34.
Pośród banków komercyjnych można wyróżnić 6 banków z kapitałem krajowym
i 36 z kapitałem zagranicznym35, w tym 8 spółek-córek (z tego 5 z krajów członkowskich UE), 27 oddziałów banków zagranicznych (11 z krajów członkowskich
UE) i jedno przedstawicielstwo36. Liczba banków komercyjnych i ich struktura
utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. Zatrudnienie w instytucjach
kredytowych wynosi ok. 12,8 tys., co stanowi 3% siły roboczej; wkład pośrednictwa finansowego w PKB to ok. 7,7%, zaś przed kryzysem było to odpowiednio:
4% i ponad 8%.
System bankowy jest „przerośnięty” w stosunku do wielkości gospodarki,
co jest rezultatem budowy pozycji Cypru jako centrum finansowego. Aktywa
banków na koniec 2012 r. wynosiły 128 mld euro, tj. stanowiły siedmiokrotność
PKB, i od kilku lat zmniejszają się, podobnie jak ich relacja do PKB37 (w porównaniu do 2009 r. o 110 p.p.). Na mocy porozumienia z Troiką Cypr ma zredukować swój sektor bankowy do średniej w UE trzyipółkrotności PKB. Około
70% aktywów kontrolowanych jest przez kapitał krajowy. Sieć bankowa liczy
900 placówek, a więc na 100 tys. mieszkańców przypada ich prawie trzykrotnie
więcej od średniej dla UE, co z jednej strony umożliwia poprawę jakości obsługi
i nawiązywanie bliskich relacji z klientami, z drugiej – znacznie zwiększa koszty funkcjonowania banków. Cypryjski system bankowy cechuje się stosunkowo
wysoką koncentracją (dla aktywów HHI przekracza 1000, CR5 powyżej 60%),
financial stability in Cyprus, Central Bank of Cyprus, 1.08.2013, http://www.centralbank.gov.cy/
nqcontent.cfm?a_id=12906 [1.09.2013].
34
Banki te również mają kłopoty z powodu złych kredytów, będących wynikiem nadzwyczaj
„przyjaznych” praktyk kredytowych wobec klientów (stosowanych także w bankach komercyjnych); ich potrzeby finansowe oceniane są na 1,5 mld euro. Por. Press release: Τhe capital needs of
the cooperative credit sector, Central Bank of Cyprus, 14.06.2013, http://www.centralbank.gov.cy/
nqcontent.cfm?a_id=12849 [15.06.2013].
35
Część banków zagranicznych ma spółkę zależną/oddział na Cyprze, by obsługiwać swoich klientów międzynarodowych, mając niewielkie kontakty z gospodarką krajową, ale pozyskują
one duże kwoty depozytów zagranicznych, szczególnie rosyjskich. Por. Interim report, Independent
Commission on the future of the Cyprus Banking Sector, June 2013, s. 21.
36
Według stanu na koniec maja 2013 r. Register of banks operating in Cyprus, Central Bank of
Cyprus, http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=8154 [30.05.2013].
37
W UE są też inne małe kraje, w których ta relacja jest większa, np. Luksemburg – 2200%,
Malta – 800%, ale w tych krajach, w odróżnieniu od Cypru, do kapitału zagranicznego należy 80-90% aktywów sektora bankowego, przy czym działają tam przede wszystkim duże międzynarodowe instytucje finansowe, którym łatwiej jest pozyskiwać środki. Por. Final Report, High-level
Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Brussels, 2.10.2012, s. 17. Ponadto w przeciwieństwie do Cypru, zarówno na Malcie, jak i w Luksemburgu zagraniczne pasywa
banków krajowych tylko w ograniczonym stopniu były wykorzystywane do finansowania ich krajowych aktywów. Small Countries, Big Banking Systems: How Malta And Luxembourg Differ From
Cyprus, Standard & Poor’s Financial Services LLC, 23.04.2013, s. 2 i nn.
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z przeszło 60% udziałem trzech największych banków zarówno w depozytach,
jak i kredytach. Należy przy tym mieć na uwadze to, że o ile jeszcze niedawno
były trzy duże banki, o tyle teraz, po przejęciu Cyprus Popular Bank przez Bank
of Cyprus, ten ostatni ma pozycję dominującą, posiadając prawie połowę rynku,
następny Hellenic Bank jest zdecydowanie mniejszy.
Wykresy 6-8 przedstawiają podstawowe charakterystyki cypryjskiego systemu bankowego od 2005 r.
Wykres 6. System bankowy Cypru – aktywa, kredyty i depozyty
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Źródł o: opracowanie własne na podstawie danych ECB.

Przyczyny obecnego kryzysu cypryjskiego systemu bankowego są zróżnicowane, ale można powiedzieć, że znalazł się on w tej sytuacji na własne życzenie.
Bezpośrednią przyczyną było nadmierne zaangażowanie w Grecji, przede wszystkim Cyprus Popular Bank i Bank of Cyprus. Ponieważ rynek krajowy nie dawał
zbyt wiele możliwości rozwoju, banki rozpoczęły ekspansję zagraniczną już w latach 90. ubiegłego wieku38. Od wielu lat panował pogląd, że Grecja jest krajem,
38
W pierwszej dekadzie XXI w. trzy największe banki cypryjskie zaczęły na szeroką skalę ekspansję w Grecji, później w Europie Południowo-Wschodniej. W 2008 r. Bank of Cyprus kupił za 576
mln USD 80% akcji rosyjskiego Uniastrum Bank, wchodzącego do Top 30 w Rosji. Przejęcie zakończyło się jesienią, zaraz po upadku Lehman Brothers. W tym samym roku przejął także ukraiński
AvtoZAZbank, a w następnym wydał 58 mln euro na prawie 10% akcji rumuńskiego Banca Transilvania. Cyprus Popular Bank także podejmował działalność za granicą, m.in. w Serbii, Rosji (2008 r.,
zakup kontrolnego pakietu akcji RPB-Holding, właściciela Rosprombanku), na Malcie. Por. The

24

Lech Bartosik
Wykres 7. System bankowy Cypru – kredyty według sektorów
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Wykres 8. System bankowy Cypru – depozyty według sektorów
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w którym każdy ambitny bank cypryjski powinien prowadzić działalność. Jego
przesłanki były następujące: silne więzi kulturowe, bliskość położenia, członkostwo w UE (i strefie euro), a więc dostęp do jednolitego rynku, boom gospodarczy,
który rozpoczął się w pierwszych latach XXI w. Dwa ww. banki podjęły fatalną
decyzję zakupu greckich obligacji skarbowych na kwotę 5,7 mld euro w latach
2009-2010, chociaż boom gospodarczy się skończył, a zaczął się kryzys. Mimo że
rating obligacji był stopniowo obniżany, banki dalej się w nie angażowały, twierdząc, że dopóki Grecja je obsługuje, mogą one stanowić dochodową inwestycję39
(wykres 9).
Wykres 9. System bankowy Cypru – zaangażowanie w greckie papiery wartościowe
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Źródł o: opracowanie własne na podstawie danych ECB.

Mało tego, gdy na początku 2010 r. rating obligacji został obniżony do poziomu „śmieciowego”, banki, aby uniknąć wykazywania strat (a więc także tworzenia rezerw na utratę ich wartości), przedstawiały je jako papiery trzymane do
terminu zapadalności, to znaczy, że zostaną wykupione przez emitenta według
pełnej wartości. Niestety, program pomocowy dla Grecji przewidywał m.in. spiCyprus Economy..., op. cit., s. 270; http://www.bankofcyprus.com/en-GB/Start/About/Group-history/ [1.07.2013]; http://www.rosprombank.ru/pages/page_0.php?id_page=10 [1.07.2013]; Interim
report, op. cit., s. 23.
39
Szczególnie, że banki finansowały ich zakup tanimi środkami z ECB i cypryjskiego banku
centralnego.
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sanie 80% ich wartości, co nastąpiło w 2011 r., a banki cypryjskie kosztowało to
4,5 mld euro (25% PKB Cypru!). Dodatkowo w kwietniu Cyprus Popular Bank
przekształcił swoją grecką spółkę zależną w oddział, co spowodowało przeniesienie odpowiedzialności za jej działalność i wyniki z Grecji na Cypr. W miarę pogłębiania się kryzysu w Grecji tamtejsze operacje banków cypryjskich przynosiły
coraz większe straty (większe niż biznes krajowy), nastąpił też odpływ depozytów
(blisko 10 mld w latach 2008-2012), zmuszając banki do transferu środków z Cypru do Grecji, co spowodowało wzrost stóp procentowych na Cyprze w okresie
bardzo niekorzystnym dla krajowej gospodarki40. Nie należy także zapominać
o kredytach udzielanych greckim kredytobiorcom, które na koniec pierwszego
kwartału 2013 r. wynosiły 1,1 mld euro w porównaniu do 2,3 mld euro na koniec
2009 r.; znaczna część z nich została już stracona, część będzie w przyszłości.
Z „grecką przygodą” łączą się błędy w zarządzaniu bankami, zwłaszcza dwoma największymi, wynikające w dużej mierze z rywalizacji i rozpaczliwego dążenia do generowania dochodów dla finansowania gwałtownie rosnących operacji.
Stosowane były różnego rodzaju „zachęty” dla kadry zarządczej powodujące, że
liczył się wzrost (wynik) krótkoterminowy. Bardzo częstą praktyką było udzielanie kredytów „pod zabezpieczenie” (przeważnie nieruchomości lub osobowe),
przy traktowaniu zdolności kredytowej jako czynnika mniej istotnego. Gdy pękła
„bańka nieruchomości” i wartość zabezpieczeń gwałtownie spadła, banki stosowały różnego rodzaju triki, by nie wykazać wzrostu ryzyka. Problemem jest także waga relacji personalnych w cypryjskiej bankowości – zażyłość może bardzo
utrudniać podejmowanie trafnych decyzji41. Bardzo słaby był nadzór właścicielski.
Wobec tego powstaje pytanie o nadzór bankowy, który powinien stać na straży bezpieczeństwa systemu bankowego i poskramiać chciwość bankowców. Otóż
był (jest) on bardzo słaby, nieefektywny, niekonsekwentny, zarówno na poziomie makro, jak i mikro, nienadążający za rozwojem sektora42. Sygnały o błędach
w funkcjonowaniu banków były albo lekceważone, albo ukrywane, co mogło
wynikać m.in. z niechęci do ograniczania systemu, której podstawą było ukształtowane w pierwszej dekadzie XXI w. przekonanie, że jest to kura znosząca złote
jajka (napędza gospodarkę i przynosi znaczne wpływy walutowe). Cypryjski nadzór jest wieloinstytucjonalny, a sytuację dodatkowo komplikowały jawnie nieprzyjazne relacje między Ministerstwem Finansów i bankiem centralnym oraz
Interim report, op. cit., s. 24, 25.
Ibidem, s. 5, 23.
42
Na przykład bank centralny wysłał do banków pismo w sprawie zaangażowania w obligacje
greckie, ale nie podjął żadnych dalszych działań. Nie tylko nie reagował na nietworzenie przez
banki rezerw na utratę wartości przez te obligacje, mimo coraz gorszej sytuacji Grecji, ale w ocenie
stabilności finansowej za 2010 r. zgodził się z takim podejściem. Przekształcenie greckiej spółki zależnej Cyprus Popular Bank w oddział nie mogło nastąpić bez wiedzy i zgody nadzoru. Por. Interim
report, op. cit., s. 26; Financial Stability Conditions, w: Economic Bulletin, Central Bank of Cyprus,
December 2010, s. 150.
40
41
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brak efektywnych mechanizmów koordynacji działań, na różnych poziomach,
odnośnie do stabilności finansowej. Brak także polityki narodowej, która by jasno
określała oczekiwane korzyści z posiadania dużego systemu bankowego, związane z tym ryzyko i sposób jego minimalizacji43.
Wkład w taki rozwój sytuacji wniosły także czynniki zewnętrzne. Wejście do
strefy euro pociągnęło za sobą zmianę przepisów i przyniosło bankom 10-procentowy wzrost płynności44. Niższe stopy procentowe spowodowały spadek kosztu
kredytów w okresie bardzo silnego popytu na kredyt; nastąpił wzrost akcji kredytowej (o 30% dla sektora niefinansowego), natomiast adekwatnych działań władz,
w tym nadzorczych, nie było. Ten zastrzyk płynności umożliwił także dodatkową ekspansję w Grecji. I, last but not least, globalny kryzys, który rozpoczął się
w 2007 r. Banki cypryjskie były w znacznym stopniu zabezpieczone przed jego
bezpośrednim wpływem krajową bazą depozytową i konwencjonalnym modelem
biznesu. Niestety, wzrastająca ekspozycja zagraniczna i problemy innych gospodarek przeważyły i sytuacja zaczęła się pogarszać45. Oczywiście, wszystkie wyżej
wymienione czynniki miały wpływ na rozwój sytuacji kryzysowej w systemie
bankowym Cypru, ale grzechem pierworodnym były błędne decyzje kredytowe
banków; kryzys powstał po stronie aktywnej, nie pasywnej bilansu.
Według oceny PIMCO efekt tych nierozsądnych działań banków, ale także
nadzoru, to 14 mld euro strat46 systemu i potrzeby kapitałowe w wysokości ok.
6 mld euro (do 2015 r.). W scenariuszu pesymistycznym (ale bardziej prawdopodobnym), odpowiednio: 18,5 mld euro47 i 8,9 mld euro48. Ponieważ system bankowy sam nie jest w stanie takich środków pozyskać, a państwo ich udostępnić
(samo ma zresztą problemy z regulowaniem swoich zobowiązań), konieczne było
poszukiwanie pomocy za granicą, w tym w UE, ECB i IMF. Całkowite potrzeby
finansowe Cypru oceniono na 23 mld euro (początkowo 17,5 mld euro)49. Poprzez
Interim report, s. 10, 25-26.
Obowiązujące przed wejściem wymogi płynnościowe odnośnie do depozytów w walutach
obcych, w tym w euro (lokowanie 70% w aktywa bezpieczne, np. obligacje rządowe lub banku
centralnego), zostały zastąpione przez łagodniejsze, dotyczące depozytów w walucie krajowej. Por.
T. Alexander, The Cyprus Deposits Haircut, 9.05.2013, http://tonyalexander.co.nz/wp-content/uploads/2013/05/The-Cyprus-Haircut-May-2013.pdf [6.06.2013].
45
Na przykład znaczący spadek napędzanego przede wszystkim przez nierezydentów popytu
na nieruchomości cypryjskie doprowadził do spadku ich cen i wartości zabezpieczeń, pogorszyła się
jakość portfela kredowego; spadek aktywności w branży nieruchomości (zarówno w budownictwie,
jak i obrocie) przełożył się na spowolnienie, a z czasem na zastój i kurczenie się całej gospodarki;
obniżyły się też dochody z turystyki.
46
W 2011 r. trzy największe banki poniosły łączne straty w wysokości 6,5 mld euro. Por. Interim report, op. cit., s. 30.
47
Więcej niż PKB Cypru.
48
Independent Due Diligence of the Banking System of Cyprus, PIMCO Europe, London,
March 2013, s. 16.
49
Eurogrupa dała zielone światło pomocy dla Cypru, 12.04.2013, http://www.forbes.pl/
eurogrupa-dala-zielone-swiatlo-pomocy-dla-cypru,artykuly,146873,1,1.html [21.04.2013].
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przyjęcie unijnego programu pomocowego pod koniec kwietnia 2013 r. Cypr zapewnił sobie pomoc w wysokości 10 mld euro pod warunkiem, że pozostałe środki, w tym na rekapitalizację dwóch największych banków, pozyska z innych źródeł. Mają one pochodzić przede wszystkim z restrukturyzacji sektora bankowego,
czyli z opodatkowania (haircut – „strzyżenie”) depozytów powyżej 100 tys. euro
(pod koniec pierwszego kwartału dostęp do środków na rachunkach bankowych
został czasowo ograniczony50). Pozostałe źródła to wzrost podatków, prywatyzacja i sprzedaż części rezerw złota51. „Restrukturyzacja” dotyczy tylko Bank of
Cyprus i Cyprus Popular Bank52; ten pierwszy przejmie także dobre cypryjskie
aktywa i pasywa drugiego banku53, który zostanie zlikwidowany (akcjonariusze
banku, obligatariusze i deponenci powyżej kwoty gwarantowanej stracą zainwestowane środki); część depozytów powyżej 100 tys. euro zostanie przekształcona
w akcje banku54 w celu jego rekapitalizacji. Taki sposób ratowania banków – poOd 16 do 27.03 placówki bankowe były zamknięte, można było w ograniczonym zakresie
wypłacić środki w bankomatach. 28.03 banki wznowiły pracę, ale zostały nałożone ograniczenia
na realizowane operacje (w tym wypłaty, przelewy krajowe i zagraniczne). Por. The Enforcement
of Restrictive Measures on Transactions in case of Emergency Law of 2013 (unofficial translation),
Central Bank of Cyprus, 28.03.2013, http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=12588
[29.03.2013]. Część klientów zdołała wcześniej wyprowadzić środki poza Cypr. Bank centralny
przekazał parlamentarnej komisji etyki listę osób, które w tym czasie wypłaciły duże kwoty ze
swoich rachunków; oczywiście nie należy jej traktować jako listy tych, „którzy wiedzieli” o planowanych ograniczeniach, co najwyżej „tych, którzy mogli wiedzieć”. Szef komisji stwierdził, że
są tam „dziwne przypadki”, ale odmówił podania nazwisk. Grecka gazeta „Proto Theme” opublikowała listę ponad stu klientów, którzy w okresie 1-15.03 przelali z rachunków Popular Bank setki
milionów euro. Pojedyncze kwoty były stosunkowo nieduże (2-3 mln euro), maksymalna – 24 mln
euro. Na liście była m.in. firma prawnicza związana z rodziną prezydenta Cypru, także niektórzy jej rosyjscy i ukraińscy klienci oraz inne firmy, nie tylko z WNP, ale i z innych krajów. Por.
R. Szlejnow, Kto wowremja zabrał dengi s Kipra, „Wedomosti” 29.03.2013, http://www.vedomosti.
ru/library/news/11651691/rastoropnye_vkladchiki?full#cut [30.03.2013]; N. Rajbam, E. Winogradowa, M. Owerczenko, Predprawlenija Gazprombanka zakrył scziot w Laiki 6 marta, „Wedomosti”
3.04.2013, http://www.vedomosti.ru/finance/news/10721451/financial_times_prezident_gazprombanka?full#cut [3.04.2013].
51
The Economic Adjustment..., op. cit.; Cyprus: Letter of Intent, Memorandum of Economic
and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, IMF, 29.04.2013, http://
www.imf.org/external/np/loi/2013/cyp/042913.pdf [15.05.2013].
52
Był on szczególnie popularny wśród rosyjskich klientów, m.in. z powodu łatwości otwarcia
rachunku (można to było zrobić bezpośrednio z Moskwy).
53
Greckie aktywa i pasywa obu banków zostaną sprzedane greckiemu Pireus Bank.
54
47,5% depozytów powyżej 100 tys. euro. Proces ten został zakończony w lipcu 2013 r., co
jednocześnie oznacza zakończenie restrukturyzacji Bank of Cyprus. Por. Recapitalisation through
Bail-in and Resolution Exit Bank of Cyprus Announcement, Bank of Cyprus 31.07.2013, http://
www.bankofcyprus.com/en-GB/Start/News/ Recapitalisation-through-Bail-in-and-Resolution-ExitBank-of-Cyprus-Announcement/ [1.07.2013]. Znacząca część tych akcji może znaleźć się w rękach
Rosjan, co – przynajmniej teoretycznie – będzie oznaczać przekazanie im kontroli nad największym
bankiem jednego z krajów strefy euro. Byłby to dość nieoczekiwany i surrealistyczny efekt pomocy,
biorąc pod uwagę zarzuty dotyczące prania pieniędzy.
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przez obciążenie stratami ponoszonymi przez banki akcjonariuszy i wierzycieli,
w tym deponentów – został zaakceptowany w UE jako sposób wspierania banków w przyszłości, pozwalający zmniejszyć pomoc publiczną czy też w ogóle jej
uniknąć55. Wzbudza on jednak obawy, że gwarancje depozytów stają się iluzoryczne, bo następnym krokiem będzie sięgnięcie po środki objęte gwarancjami,
co na pewno nie przyczynia się do wzrostu zaufania do banków. Ponadto brak ze
strony organów unijnych równolegle wprowadzanych działań dyscyplinujących
niesolidnych bankowców, by zrównoważyć zwiększenie odpowiedzialności deponentów za złe funkcjonowanie banków, na które mają oni bardzo niewielki lub
żaden wpływ56.
Zwrócenie się o pomoc zewnętrzną wywołało, oficjalnie, temat prania pieniędzy na Cyprze. Ostatni, z kwietnia 2013 r., raport Moneyval57 dotyczący zwalczania tego procederu wyraźnie stwierdza, że są znaczące niedociągnięcia w tym
względzie, szczególne jeśli chodzi o wdrożenie i przestrzeganie przepisów prawa.
We wcześniejszych raportach tego nie było58. Na początku 2013 r. firma Deloitte
na zlecenie UE zbadała klientów, przepływy pieniężne, depozyty i kredyty oraz
stosowane procedury w sześciu największych cypryjskich bankach i stwierdziła,
że prawdopodobieństwo prania pieniędzy jest bardzo wysokie59. Jeszcze dalej pohttp://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm [1.07.2013].
Ponieważ wszystko wskazuje na to, że „samooczyszczenie” środowiska bankowego nie
wchodzi w grę, to zewnętrzne dyscyplinowanie i – w razie konieczności – pociąganie bankowców
do odpowiedzialności, w świetle ich zachowań podczas obecnego, ale i przeszłych kryzysów, wydaje się niezbędne do odbudowy zaufania klientów do banków. Trawestując Georges’a Clemenceau
można powiedzieć, że bankowość jest zbyt poważną sprawą, by pozostawić ją tylko bankowcom.
57
Komitet ekspertów Rady Europy zajmujący się oceną sytuacji w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due
Diligence..., op. cit.
58
Także Basel Institute on Governance uznał, że na Cyprze jest mniejsze ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu niż np. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii czy Kanadzie. W świetle
raportów Moneyval i Deloitte może to być kolejny dowód na różnicę między badaniem na papierze
i w rzeczywistości. Por. Basel AML Index 2013, Basel Institute on Governance, http://index.baselgovernance.org/index/Index.html#ranking [20.07.2013].
59
Cyprus – effective implementation of customer due diligence measures. Level of implementation of preventive measures by financial institutions. Summary report of main findings by Moneyval and the independent auditor, 10.05.2013, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFj AB&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%
2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Fpublicaties%2F2013%2F05%2F15%2Fcyprussummary-report-of-main-findings-by-moneyval-and-the-independent-auditor%2Fcyprus-summaryreport-of-main-findings-by-moneyval-and-the-independent-auditor.pdf&ei=M5vyUab0MsvTsg
bvw4BY&usg=AFQjCNHkXQCydBtYwU-x8LEFClWcH6nByw&bvm=bv.49784469,d.Yms
[20.05.2013]; Third Party Anti-Money Laundering (AML) Assessment of the Effective Implementation
of Customer Due Diligence (CDD) Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans, Deloitte,
14.06.2013, http://www.eerstekamer.nl/overig/20130618/deloitte_third_party_anti_money/document [30.06.2013]. Natomiast D. Kar i S. Freitas z Global Financial Integrity w swoim raporcie na
temat nielegalnych przepływów pieniężnych z/do Rosji wprost stwierdzają, że Cypr jest główną
55
56

30

Lech Bartosik

szedł wywiad niemiecki (BND), który w swoim tajnym raporcie z 2011 r. wprost
mówi, że z pomocy udzielonej bankom skorzystają przede wszystkim rosyjscy
oligarchowie, biznesmeni i mafiosi, którzy zainwestowali swoje nielegalne pieniądze na Cyprze60.

3. „Odrobinę Rosji na Cyprze...”
Według ocen Moody’s rosyjskich pieniędzy na Cyprze na początku 2013 r.
było 31 mld euro, z czego 19 mld to depozyty, a 12 mld euro – środki banków
rosyjskich ulokowane w bankach cypryjskich. Ponadto ok. 40 mld euro pożyczono rosyjskim firmom zarejestrowanym na Cyprze. Według banku centralnego
Rosji roszczenia banków rosyjskich wobec rezydentów cypryjskich na 1 kwietnia
2013 r. wynosiły 55,9 mld USD (ok. 43,7 mld euro), co stanowi 3,5% aktywów
systemu bankowego FR61. Szef cypryjskiego banku centralnego uważa, że (w zależności od sposobu liczenia) depozytów jest od 4,9 do 10,2 mld euro, przy czym
bardziej prawdopodobna jest dolna wartość. Podawane były także inne wielkości,
nawet 40 mld euro depozytów, ale należy je raczej traktować jako przesadzone62.
Na Cyprze żyją i pracują nie tylko Rosjanie i nie wszystkie firmy mają pochodzenie „rosyjskie”63; z drugiej strony – rzeczywistych właścicieli wielu firm (również zarejestrowanych na Cyprze) i rachunków bankowych władze nie są w stanie
określić, a wiele operacji bankowych jest zlecanych przez pośredników64.
rosyjską pralnią pieniędzy. D. Kar, S. Freitag, Russia: Illicit Financial Flows and the Role of the
Underground Economy, Global Financial Integrity, Washington, February 2013.
60
M. Dettmer, C. Reiermann, Bailing Out Oligarchs: EU Aid for Cyprus. A Political Minefield for Merkel, „Spiegel Online International” 5.11.2012, http://www.spiegel.de/international/
europe/german-intelligence-report-warns-cyprus-not-combating-money-laundering-a-865451.html
[6.06.2013].
61
Obzor finansowoj stabilnosti, Centralnyj bank Rossijskoj Federacii, ijul 2013, s. 15.
62
E. Young, Russian money in Cyprus: Why is there so much?, BBC News, 18.03.2013,
http://www.bbc.co.uk/news/business-21831943 [25.03.2013]; E. Krawczenko, Interwju – Panikos Dimitriadis, predsedatel Centrobanka Kipra, Wedomosti 21.03.2013, http://www.vedomosti.
ru/library/news/10274251/10_mlrd_evro_eto_potolok_panikos_dimitriadis_predsedatel?full#cut
[21.03.2013].
63
Ocenia się, że na wyspie mieszka ok. 50 tys. Rosjan; spośród zarejestrowanych firm 70-80
tys. to firmy rosyjskie. Por. W. Nantaj, Kipr wychodit iz ofszora, „Kommersant” 25.07.2011, http://
kommersant.ru/doc/1685236 [20.05.2013]; E. Kowalewa, Ostrow nielikwidnosti, „Kommersant
Dengi” 22.04.2013, http://kommersant.ru/doc/2166453 [22.04.2013].
64
„Ale łatwość z jaką Rosjanie mogą osiedlać się i zakładać lokalne firmy na Cyprze zaciemnia obraz. Pewien finansista z Moskwy mówi, że kwota 20 mld euro trzymanych przez firmy rosyjskie na Cyprze była znacząco niedoszacowana”. P. Devitt, K. Golubkova, Big Russian money
out of Cyprus; crisis endangers flows, Reuters 22.03.2013, http://uk.reuters.com/article/2013/03/22/
cyprus-russia-money-idUKL6N0CE44I20130322 [22.03.2013].
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Największe rosyjskie firmy (także będące na liście FT Global 500), zarówno
prywatne, jak i państwowe, mają wśród swoich właścicieli lub partnerów spółki
zarejestrowane na Cyprze65 lub w innych strefach offshore66. Za pośrednictwem
tych firm przeprowadzają większość operacji, także dotyczących kupna/sprzedaży praw własności67. Według niektórych ocen 9 z 10 dużych transakcji przeprowadzanych przez duże korporacje, w tym z udziałem państwa, nie podlega
prawu rosyjskiemu68. Władze o tym wiedzą69 i nie przeciwdziałają temu w sposób
65
34% wszystkich działających w Rosji spółek-córek firm zagranicznych stanowią córki firm
cypryjskich. Por. B. A. Chejfec, Deofszorizacija rossijskoj ekonomiki: wozmożnosti i predeły, Institut ekonomiki RAN, Moskwa 213, s. 18.
66
M.in. państwowy Gazprom; państwowy bank VTB – drugi pod względem wielkości aktywów; Rosneft – największa rosyjska firma naftowo-gazowa, państwowa, przejęła aktywa JUKOS;
Nornikiel – kompania górniczo-metalurgiczna, największy na świecie producent niklu i palladium,
jeden z największych – miedzi i platyny, także innych metali rzadkich, prywatna; Meczel – jedna
z największych rosyjskich kompanii górniczo-metalurgicznych (m.in. węgiel, metalurgia, ruda żelaza, wyroby walcowane, żelazostopy, energia elektryczna i cieplna; jeden z największych na świecie
producentów węgla koksującego), prywatna; Bazowyj element – grupa przemysłowo-finansowa,
branża energetyczna, górnicza, metalurgiczna (m.in. Rusal – jeden z największych na świecie producentów aluminium), maszynowa, lotnicza, rolnicza, budowlana, finansowa, aktywa grupy należą
do Basic Element Ltd., zarejestrowanej na Jersey (dependencja Korony Brytyjskiej), która z kolei
jest 100% własnością A-Finance z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, należącej do rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski; NLMK – kompania metalurgiczna, w skład której wchodzi m.in. trzeci co
do wielkości kombinat metalurgiczny w Rosji, kontroluje liczne zakłady metalurgiczne w Europie
i USA, 85% akcji należy do zarejestrowanej na Cyprze Fletcher Group Holdings Ltd. (właściciel
– W. Lisin, obywatel FR). Większościowym akcjonariuszem (88%) zajmującego 9. miejsce pod
względem aktywów Promswjazbanku jest zarejestrowana w Holandii Promsvyaz Capita B.V., której
właścicielem jest zarejestrowana w Curacao (terytorium zależne Holandii) Peters International Investment N.V. Należy ona do dwóch osób rezydentów FR. Por. http://www.psbank.ru/psbank/Bank/
About/Shareholders [1.08.2013]. Także państwowy bank VEB, pełniący rolę rosyjskiego banku rozwoju, powiązany jest z firmami zarejestrowanymi na Cyprze.
67
Państwowy Gazprom większą część swojej działalności prowadzi poprzez firmy zarejestrowane w krajach z bardziej przychylnym opodatkowaniem. Poprzez holenderską córkę w 2005 r.
została przeprowadzona operacja zakupu kompanii naftowej Sibneft (obecnie Gazprom Neft). Niedawno Gazprom sprzedał część swoich udziałów w drugim w Rosji producencie gazu ziemnego Novatek firmie Gunvor Group (zarejestrowanej na Cyprze), zajmującej się m.in. obrotem ropą naftową
i gazem, której współwłaścicielem jest bliski przyjaciel Putina (według pogłosek on także jest udziałowcem GG). Sprzedaż została przeprowadzona przez powiązane firmy irlandzkie i luksemburskie.
W listopadzie 2012 r. państwowy holding Rostech sprzedał (pozostawiając sobie pakiet blokujący)
cypryjskiej spółce Nordcom akcje największego na świecie producenta tytanu WSMPO-Avisma
(kontroluje 30% rynku). Nordcom posiada 50% +1 akcja WSMPO-Awisma, jego udziałowcami są
menedżerowie – 75% +1 akcja i Gazprombank – 25% –1(zabezpieczenie udzielonego na zakup akcji kredytu). Por. A. Wasiliewna, Ofszornaja triewoga, „Kommersant Dengi” 4.02.2013, http://kommersant.ru/doc/2115665 [5.02.2013]; VSMPO-AVISMA world titanium giant gets back its shares,
27.11.2012, http://rt.com/business/russian-technologies-avismo-titanium-693/ [5.02.2013].
68
B. A. Chejfec, op. cit., s. 18.
69
Mówił o tym W. Putin w ubiegłorocznym wystąpieniu przed zgromadzeniem narodowym.
W. Putin, Posłanije federalnomu sobraniju, 12.12.2012, http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/новости/
17118 [15.06.2013].
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skuteczny. Powstaje pytanie: po co firmom państwowym te spółki? Czy tylko
dla optymalizacji podatku, co już samo w sobie jest kuriozalne, czy też dla ukrycia struktury własnościowej?70 Jeśli państwo nie prowadzi działalności biznesowej w swoim kraju, to trudno oczekiwać tego od firm prywatnych. Wielki biznes
w Rosji funkcjonuje według następującego schematu: rosyjska firma należy do
jakiegoś holdingu zarejestrowanego pod „dobrym” adresem gdzieś w Europie
(np. Cypr, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania – wszystkie one mają swoje
strefy offshore), a właścicielem holdingu jest firma zarejestrowana w typowym
wyspiarskim raju podatkowym. Do kogo ona należy, czyli kto jest właścicielem
rosyjskich aktywów? W wielu przypadkach można się tylko domyślać, w wielu
– nie wiadomo. Dlaczego najbogatsi (ale nie tylko) Rosjanie przerzucili swoje
aktywa do stref offshore71, często przekazując zarejestrowanym tam firmom także
posiadane ruchomości i nieruchomości? „Jest to główny sposób rosyjskich przedsiębiorców ochrony swojego majątku przed państwem, konkurencją i wrogim
przejęciem”72.
„Ofszoryzacja” gospodarki jest oczywiście problemem globalnym, dotykającym wielu krajów. Ale jej mechanizm w Rosji różni się od mechanizmów w rozwiniętych krajach zachodnich. W Europie nie więcej niż 4% dużych i bardzo
dużych firm kontrolują właściciele ze stref offshore, w USA – 2%, w Rosji –
wielokrotnie więcej73. W krajach rozwiniętych „wyprowadza” się zysk, w Rosji
– i zysk, i aktywa. Według takiego mechanizmu w Rosji funkcjonuje nie tylko
średni i duży biznes prywatny, ale także firmy państwowe czy z przeważającym
udziałem państwa. Zachodni wariant stwarza problemy natury fiskalnej, rosyjski
– stwarza zagrożenie dla narodowej gospodarki (jej utraty, przynajmniej znacz70
A że można to robić skutecznie, świadczy chociażby przypadek – prywatnego wprawdzie,
ale nie zmienia to postaci rzeczy – jednego z moskiewskich portów lotniczych Domodiedowo, największego w Rosji i Europie Wschodniej. Po zamachu terrorystycznym w styczniu 2011 r., który
spowodował śmierć 37 osób, nikt nie był w stanie powiedzieć, kto jest właścicielem lotniska. Mimo
polecenia ówczesnego prezydenta RF, D. Miedwiediewa, do dzisiaj tego nie ustalono. Akcje pierw
należały do spółki zarejestrowanej na Wyspie Man, później zostały przeniesione na spółkę cypryjską. Podczas wyjaśniania sprawy (m.in. przez prokuraturę generalną) okazało się, że właściciel tego
strategicznego obiektu zmieniał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat już 13 razy, bez wiedzy władz.
Por. E. Sobol, Własti naszli sposób raskryt władelcew Domodiedowo, „Wedomosti” 4.07.2013,
http://www.vedomosti.ru/companies/news/13809371/ot-koncessii-skrytsya-ne-udastsya?full#cut
[4.07.2013]
71
W ocenie Boston Consulting Group udział należących do rosyjskich milionerów i miliarderów aktywów finansowych trzymanych w strefach offshore na koniec 2008 r. wynosił 38% ich aktywów, podczas gdy w Japonii i USA było to 2-3%, średnia dla świata – poniżej 8%. Por. B. A. Chejfec, op. cit. s. 18.
72
R. LaFranco, A. Sazonov, Russia’s 20 Biggest Billionaires Keep Riches From Putin, Bloomberg.com, 1.05.2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-05-01/russia-s-20-biggest-billionaireskeep-riches-from-putin.html [1.05.2013]
73
W. Katasonow, U Rossii niet swojej ekonomiki, „Swobodnaja Pressa” 19.06.2013, http://
svpressa.ru/economy/article/69640/ [20.06.2013]
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nej części) czy szerzej – dla państwa, np. gdy okazuje się, że najwyżsi urzędnicy
Ministerstwa Obrony czy państwowego holdingu skupiającego firmy high-tech,
w tym działające na rzecz obronności kraju, są właścicielami lub są powiązani
z firmami ze stref offshore aktywnie współpracującymi ze wspomnianym ministerstwem czy holdingiem74.
Dlaczego tak się dzieje? Co „wypycha” rosyjski biznes do stref offshore? Odpowiedź znajduje się m.in. w raporcie przygotowanym na początku roku w zespole ekspercko-analitycznym administracji prezydenta FR75 – nieelastyczność i nieprzejrzystość prawa cywilnego i korporacyjnego, słaba ochrona prawa własności,
globalna niekonkurencyjność rosyjskiego systemu arbitrażowego, niedorozwój
rynku kapitałowego i brak środków długoterminowych. Jednym z podstawowych
problemów jest brak swobody zawierania umów i ich ochrony76. Autorka raportu
podkreśla, że w rosyjskim prawie swoboda umów jest de facto tylko deklaracją,
niezapisane wprost warunki umowne nie będą przez sąd uwzględnione, co stwarza ogromne ryzyko dla zawarcia praktycznie dowolnej dużej transakcji według
prawa rosyjskiego i powoduje wykorzystywanie w tym celu innych jurysdykcji77.
Śledztwo przeprowadzone przez ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists)
pokazało, że klientami stref offshore są nie tylko firmy prywatne i ich właściciele, ale także najwyżsi menedżerowie największych rosyjskich firm państwowych (w tym związanych z obronnością
kraju), urzędnicy wysokiej rangi, parlamentarzyści i ich krewni. Por. R. Szlejnow, Dannyje o władielcach ofszorow obesceniwajut prizywy Putina, „Wedomosti” 4.04.2013, http://www.vedomosti.
ru/politics/news/10786721/dannye_o_vladelcah_ofshorov_obescenivayut_prizyvy_putina?full#cut
[4.04.2013].
75
M. Denisowa, W ofszory biznes wytałkiwajut deficit likwidnosti i niekompetentnyje sudy,
15.02.2013, http://opec.ru/1459794.html [20.02.3013]. Wspomniany raport K. Judajewoj Powyszenie priwlekatelnosti rossijskoj jurisdikcii dla wiedienija biznesa nie został upubliczniony.
76
Podobnie uważa A. Zacharow, partner w firmie doradczej Paragon Advice Group (doradzającej także w kwestii prowadzenia biznesu w strefach offshore): „Dla rosyjskich biznesmenów
w latach 90. ubuegłego wieku strefy offshore stały się systemem kontroli nad swoimi aktywami
i ochrony przed bandytami. Teraz też chodzi o ochronę, ale nie przed bandytami, tylko przed wywłaszczeniem i deprywatyzacją [...]. Ochrona przed rejderami [osoby, które chcą dokonać wrogiego
przejęcia firmy, bardzo często z naruszeniem prawa, w tym prawa karnego – L. B.] i państwem to
pierwsza przyczyna korzystania przez rosyjskich biznesmenów ze stref offshore. [...] Druga przyczyna – dostęp do systemu prawnego. Uważa się, że sądy w Rosji chronią interesy tej grupy, która
jest u władzy. [...] Trzecia – rosyjskie instytucje finansowe nie zapewniają tak szybkiej realizacji
transakcji, jak w strefach offshore. Czyli strefy offshore to kwestia wygody. I dopiero ostatnia przyczyna to optymalizacja podatkowa. Niestety, strefy te wykorzystywane są także jako mechanizm
wręczania łapówek urzędnikom – jest powszechnie wiadome, że o wiele łatwiej przekazać komuś
udział w spółce w strefie offshore niż gotówkę”. R. Szlejnow, Raskryty władielcy 100 000 ofszorow, „Wedomosti” 17.06.2013, http://www.vedomosti.ru/politics/news/13147731/raskryty_vladelcy_100_000_ofshorov?full#cut [17.06.2013].
77
12% spraw przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Londynie dotyczy firm rosyjskich; akcje firm rosyjskich dają 18% obrotu giełdy londyńskiej; w latach 2010-2012 80% emisji
akcji rosyjskich spółek odbyło się za granicą, podczas gdy w USA – 5%, w Niemczech – 11%,
w Wielkiej Brytanii – 15%, średnia dla BRICS bez Rosji – 14,5%. Por. M. Denisowa, op. cit.
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Sytuację dodatkowo komplikuje nieformalna wprawdzie, ale stosowana zasada
„domniemania winy” biznesu, „zamawianie” w sądach spraw kryminalnych jako
sposób rozwiązywania sporów biznesowych78 i wybiórcza polityka władz wobec
przedsiębiorców, w tym wymuszanie na nich różnych decyzji biznesowych.
Od początku lat 90. ubiegłego wieku Cypr jest ulubionym i największym
zagranicznym centrum finansowym Rosji. Co przyciąga rosyjski kapitał? Do
czynników tych należą: bardzo liberalne regulacje, w tym podatkowe (z niskimi
lub zerowymi stawkami) i dotyczące inwestycji zagranicznych, system prawny
bazujący na prawie anglosaskim, silna ochrona prawa własności, wysoka konfidencjonalność (w tym odnośnie do praw własności, zlecanych operacji finansowych), zawarta z FR i wieloma innymi krajami umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania, niewielki w porównaniu z Rosją poziom korupcji, rozbudowana
infrastruktura (także finansowa, w dodatku o niskiej przejrzystości), teraz jeszcze
członkostwo w UE i strefie euro. Do tego dochodzą związki religijne – prawosławie. Rosja od przeszło dwóch dekad odgrywa kluczową rolę w obronie interesów Greków cypryjskich, postrzegana przez nich jako ważny i stabilny partner79,
z kolei Cypr jest żarliwym głosem Rosji w UE i stara się budować mosty między
UE i FR; z punktu widzenia Rosji to bardzo użyteczny orędownik jej interesów
w UE80. Częste są spotkania przedstawicieli obu krajów, w tym na najwyższym
szczeblu. Na Cyprze funkcjonuje bardzo rozbudowana „rosyjska” infrastruktura
w postaci rosyjskojęzycznych środków masowej informacji, restauracji, sklepów,
firm usługowych, ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb Rosjan. Nastawienie
zarówno władz, jak i Cypryjczyków do Rosjan jest bardzo pozytywne, czemu
trudno się dziwić – według niektórych ocen wkład rosyjskiego biznesu w PKB
Cypru wynosi 12%81.
Te cieplarniane warunki oferowane rosyjskiemu kapitałowi przyczyniły się
do tego, że Cypr stał się jednym z największych partnerów FR, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne. Według Federalnej Służby Statystyki Państwowej FR na
koniec pierwszego kwartału 2013 r. skumulowane inwestycje napływające wyW. Putin, op. cit.
Chodzi nie tylko o współpracę gospodarczą, ale także wojskową, np. Rosja będzie mogła
korzystać z bazy lotniczej w Pathos, a już teraz rosyjskie okręty wojenne mogą wpływać do portu
w Limasol po zaopatrzenie (m.in. paliwo), co jest szczególnie ważne w związku z niepewną sytuacją w Syrii (gdzie Rosja ma bazę morską w Tartus). Por. Кipr razreszit Rossii ispolzowat awiabazu
w Pafose, piszut SMI, „RIA Nowosti” 23.06.2013, http://ria.ru/world/20130623/945182590.html
[23.06.2013].
80
J. Ker-Lindsay, H. Faustmann, F. Mullen, An Island in Europe: The EU and the Transformation of Cyprus, I. B.Tauris & Co., London – New York 2011 s. 125.
81
Wkład rossijskowo biznesa w WWP Kipra sostawliajet 12%, 22.03.2011, http://cyprusrussianbusiness.com/pub/investments_pub/vklad_rossijskogo_biznesa_v_vvp_kipra_sostavlyaet_12/
[24.05.2013].
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niosły 364,6 mld USD82, z czego na Cypr przypadało 68 mld USD, czyli 18,6%.
Kolejne miejsca zajęły: Holandia – 63 mld USD (17,3%) i Luksemburg – 47,4
mld (13%)83. Inwestycje rosyjskie za granicą wyniosły 175,2 mld USD, z czego
najwięcej przypadło na Brytyjskie Wyspy Dziewicze84 – 61,4 mld (35,1%), Holandię – 30,7 mld USD (17,5%), Cypr – 29,7 mld USD (17%)85. Udział Cypru
w ostatnim czasie maleje, ponieważ na koniec 2012 r. w skumulowanych inwestycjach napływających wynosił 76,7 mld USD, co stanowiło 21,2% inwestycji
ogółem (362,4 mld USD), w inwestycjach RF za granicą – 29,6 mld USD, co
stanowiło 25,1% skumulowanych inwestycji (117,8 mld USD) i dawało Cyprowi
1. miejsce.
Znaczenie Cypru jako inwestora dla gospodarki rosyjskiej wynika także
z tego, że prawie 70% stanowią inwestycje bezpośrednie, a ich udział w skumulowanych inwestycjach bezpośrednich wynosi 38%, podczas gdy w przypadku
Holandii odpowiednio: 32% i 17%, a Luksemburga – 3% i 1%. W tych dwóch
ostatnich krajach mamy do czynienia przede wszystkim z inwestycjami w postaci kredytów (Holandia – 67%, Luksemburg – 97%). Jednocześnie, podobnie jak
w przypadku inwestycji ogółem, w 2012 r. zmniejszyła się wartość cypryjskich
fdi w Rosji (o 9,7 mld USD w porównaniu do 2011 r.). Wygląda na to, że środki
z Cypru były już wcześniej przekazywane do innych jurysdykcji, ale nie do Rosji.
Cypr jest również największym kredytodawcą – w latach 2007-2011 napłynęły
stamtąd do Rosji 203 mld USD w postaci kredytów, 1/4 zaciągniętych w tym
czasie za granicą86.
Oczywiście określenie „inwestycje cypryjskie”, podobnie jak holenderskie,
luksemburskie czy irlandzkie, należy traktować w sposób umowny – są to bowiem w większości środki rosyjskie, wcześniej „wyprowadzone” za granicę, które wracają do Rosji w postaci inwestycji zagranicznych (i wyprane w przypadku
82
Nie obejmują banków komercyjnych; Ob inostrannych inwesticjach w I kwartale 2013
goda, Federalna Służba Statystyki Państwowej, 28.06.2013, http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d01/106inv24.htm [1.07.2013]. Autor opiera się na danych banku centralnego
Rosji, które różnią się – i to znacznie – od danych publikowanych przez bank centralny Cypru.
Różnice są pochodną różnego sposobu klasyfikacji napływających środków. Por. K. Kalotay, The
2013 Cyprus bailout and the Russian foreign direct investment platform, “Baltic Rim Economies
Quarterly Review” 2013, nr 3, s. 58-59.
83
Kolejne: Chiny – 30 mld USD (8,2%), Wielka Brytania – 24,7 mld USD (6,8%), Niemcy –
22,4 mld USD (6,2%). Ibidem.
84
Pierwsze miejsce dała im jedna operacja – kupno przez państwową spółkę naftową Rosneft akcji TNK-BP (spółka BP i rosyjskiego konsorcjum ARR, zarejestrowana w BWD), środki zostały przekazane na BWD, gdzie zarejestrowane są firmy sprzedające akcje TNK-BP. Por. A. Szapowałow, Rosstat nabludajet inostrannyje inwesticii, „Kommersant” 22.08.2013, http://kommersant.
ru/doc/2261308 [22.08.2013].
85
Kolejne: Szwajcaria – 8 mld USD (4,6%), USA – 6,9 mld USD (3,9%), Luksemburg – 6,6
mld USD (3,7%). Ibidem.
86
P. Devitt, K. Golubkova, op. cit.
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nielegalnego pochodzenia). Przyczyny takiego postępowania zostały już przedstawione, ale należy podkreślić „ułomność” prawa własności w Rosji – nielojalność (bardzo szeroko rozumiana) wobec władzy (na różnym poziomie) może
prowadzić do ponownego zdefiniowania tych praw z pominięciem dotychczasowych posiadaczy. Takie postępowanie wobec aktywów zagranicznych jest o wiele
trudniejsze. Ogromnym problemem Rosji jest także odpływ środków za granicę.
Według raportu Global Financial Integrity87 w latach 1994-2011 z Rosji nielegalnie przekazano za granicę 782 mld USD (chodzi zarówno o środki przekazywane
z wykorzystaniem machinacji z dokumentami, jak i bez dokumentów), z czego
211 mld USD to środki pochodzące z „czarnej” strefy (działalności przestępczej,
korupcji itd.). Do Rosji w tym czasie napłynęły 553 mld USD nielegalnych środków. Te nielegalne strumienie pieniędzy zapewniają funkcjonowanie gospodarki,
w tym „szarej”/„czarnej” strefy, której wartość, według szacunków autorów raportu, doszła do 46% PKB. W ocenie Federalnej Służby Monitoringu Finansowego, zajmującej się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, wartość wątpliwych
operacji związanych z przekazywaniem środków za granicę w pierwszej połowie
2013 r. wyniosła 1,5 bln rubli (34 mld USD) wobec 1 bln rubli w całym 2012 r.88
„Wyprowadzanie” środków za granicę powoduje więc ogromne straty budżetu89.

Podsumowanie – co dalej?
Trudno dzisiaj wydawać ostateczne i kategoryczne oceny – upłynęło zbyt
mało czasu, nie minął też jeszcze szok po przyjętym programie ratunkowym dla
Cypru. Można natomiast zarysować prawdopodobny wpływ kryzysu na dalszy
rozwój powiązań rosyjsko-cypryjskich.
Niewątpliwie Cypr utracił dla kapitału rosyjskiego (i nie tylko) część swojego
uroku jako bezpieczne miejsce prowadzenia działalności. Ale czy jakiś inny kraj/
obszar jest w stanie zaoferować przynajmniej takie same warunki i go zastąpić?
Wątpliwe. „Dobry adres” i różnego rodzaju ulgi dotyczące prowadzenia działalności, w tym przez kapitał zagraniczny, oferowały także inne kraje UE (np. Austria, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia), ale cypryjskie warunki
były cenione najwyżej. „Strzyżenie” depozytów? Można oczekiwać, że będzie to
standardowe narzędzie restrukturyzacji banków w UE, po które władze będą sięgać w razie potrzeby, a niewykluczone, że kraje pozaunijne także pójdą tą drogą.
D. Kar, S. Freitas, op. cit.
A. Aleksiejewskich, Objom finoperacij po wywodu sredstw za rubież dostig 1,5 trln rublej,
„Izwiestia” 9.07.2013, http://izvestia.ru/news/553286 [10.07.2013].
89
Według byłego prezesa banku centralnego FR S. Ignatiewa straty budżetu związane z wątpliwymi operacjami zagranicznymi wynoszą 450 mld rubli rocznie (ok. 10 mld euro), a jeśli uwzględnić związaną z nimi zamianę środków bezgotówkowych na gotówkę – ok. 600 mld rubli (ok. 13,5
mld euro). A. W. Chejfec, op. cit., s. 25.
87
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Po zablokowaniu środków na Cyprze i opodatkowaniu depozytów (przypomnijmy, tylko w restrukturyzowanych bankach) rosyjskie firmy zapowiedziały
przeniesienie się do innych jurysdykcji. Gdy emocje trochę opadły (i zmniejszyło
się ryzyko wyjścia ze strefy euro), zaczęło pojawiać się coraz więcej wypowiedzi, z których wynikało, że nie podjęto jeszcze żadnych działań w tym kierunku,
nie określono żadnych terminów, że po rozpatrzeniu sprawy wydaje się to mało
celowe, że firma zostanie, ale środki przeniesie do banku w innym kraju. Według
specjalistów z firm doradczych90, m.in. PwC, nie ma uniwersalnej alternatywy
dla Cypru, można co najwyżej rozpatrywać konkretne warianty w każdym konkretnym przypadku, ale nie należy oczekiwać, że będą one lepsze. Nawet jeśli
warunki opodatkowania (w tym dywidend, dochodów odsetkowych, także wypłat
typu royalties, np. za korzystanie z praw autorskich, patentów, marki handlowej)
nie będą gorsze, pozostaje kwestia kosztów przekazywania środków do/z Rosji
i innych krajów (w tym typowych rajów podatkowych) czy prowadzenia działalności (w tym utworzenia i zarządzania firmą). Uzyskanie w niektórych sytuacjach
efektywności zbliżonej do cypryjskiej będzie wymagać o wiele bardziej skomplikowanej struktury biznesu, co wiąże się z większymi kosztami i większym ryzykiem. Ponadto przeniesienie firmy (czy firm, ponieważ np. bank VTB ma ich zarejestrowanych na Cyprze 57, a Sbierbank – 2091), a więc i działalności, do innej
jurysdykcji nie jest takie proste. Na korzyść Cypru przemawia również czynnik,
którego oddziaływanie trudno nie tylko zmierzyć, ale i przecenić – pozytywne
nastawienie do Rosjan, także administracji i urzędników.
Dla kapitału rosyjskiego Cypr był jednym z najważniejszych „dwukierunkowych przejść” między Rosją i innymi krajami. Od pewnego czasu duży rosyjski
biznes (i część średniego) nie uważał go za miejsce przechowywania środków, ale
centrum tranzytowe, do którego pieniądze napływają i odpływają92. Można z tego
wnioskować, że bezpośrednie straty firm spowodowane kryzysem na Cyprze będą
niewielkie (w odróżnieniu od strat osób fizycznych). O wiele większe mogą być
pośrednie straty biznesu (i całej gospodarki rosyjskiej) wynikające z czasowej
blokady środków oraz spadku inwestycji cypryjskich w Rosji. Jasne jest, że Cypr
stanowi ważne ogniwo w organizacji przepływów finansowych rosyjskich firm
i ich właścicieli i wszelkie zaburzenia w działaniu tego mechanizmu mogą mieć
wpływ na rosyjską gospodarkę. Jeśli więc rzeczywiście zostanie zdestabilizowane
funkcjonowanie Cypru jako raju podatkowego, to należy założyć, że pojawią się
– czasowe – zgrzyty w sprawnym przepływie „kapitał tam, kredyty tutaj”, przy
D. Kaźmin, Kuda bieżać s Kipra, „Wedomosti” 15.04.2013, http://www.vedomosti.ru/library/news/11130471/est_chto_otnyat?full#cut [15.04.2013].
91
I. Kuzniecow, D. Ładygin, J. Orłowa, K. Dementjewa, W stranach dalniego zarubjeża,
„Kommersant” 15.04.2013, http://kommersant.ru/doc/2170611 [15.04.2013].
92
A. Kokszarow, S. Sumlennyj, D. Jakowienko, Sztoby sami uszli, „Ekspert” 25.03.2013,
http://expert.ru/expert/2013/12/chtobyi-sami-ushli/ [25.03.2013].
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czym wydaje się, że z przepływem kapitału „tam” będzie o wiele mniej problemów, niż z przepływem „tutaj” (nawet, jeśli będą to tylko kredyty). Taki scenariusz, moim zdaniem mało prawdopodobny, spowoduje przynajmniej chwilowe
zmniejszenie inwestycji w gospodarkę rosyjską, co odbije się na PKB. W takiej
sytuacji najbardziej ucierpiałyby elektroenergetyka, przemysł spożywczy i nieruchomości, w których cypryjskie inwestycje są największe. Należy jednak podkreślić, że w przypadku zamknięcia via ciprinia kapitał bardzo szybko znajdzie
inną drogę, więc ewentualne perturbacje z przepływami nie będą długotrwałe.
Co się tak naprawdę zmieni w wyniku kryzysu? Nastąpi czasowe ograniczenie
aktywności na „kierunku cypryjskim”, przez pewien czas większym wzięciem
będą cieszyły się inne strefy offshore, a później – o ile oczywiście nie zdarzy się
kolejna „tragedia grecka” z udziałem Cypru – nastąpi powrót do status quo ante,
przy możliwym niewielkim spadku znaczenia wyspy. Wszystko temu sprzyja, nawet rosyjsko-cypryjskie porozumienie o wzajemnej wymianie informacji o transakcjach handlowych na żądanie służb podatkowych, w którym nie określono ani
zakresu udostępnianej informacji, ani terminu, ani trybu jej przekazywania93.
Po prostu, jak stwierdził główny prawnik jednego z holdingów z branży surowcowej po przeanalizowaniu możliwych wariantów, „lepszy od Cypru jest tylko poprzedni Cypr”94.
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World crisis: Russia – life after Cyprus
Summary. Since the beginning of 1990s Cyprus has been a favourite offshore zone and one of
the biggest partners of the Russian Federation in the field of foreign investment. This is caused by
both propitious conditions of conducting business in Cyprus and restrictions in Russia. The financial
crisis forced Cyprus to seek help from the European Union and the International Monetary Fund.
Cyprus had to find resources for restructuring the banking sector on its own. One of the means applied to do that was a deposit haircut, which can deter bank clients. Will it also deter foreign investors? According to the author after a period of diminished “Cyprian activity” status quo ante will
return.
Key words: Cyprus, the Russian Federation, crisis, an offshore zone, foreign investments
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A reshaped Economic and Monetary Union –
still attractive, but hardly legitimate?

Summary. This article seeks to shed some light on the institutional implications of the latest
economic governance at EU level and democratic concerns that stem from the applied decisionmaking modality. The author points to the relevance of legitimacy in financial and sovereign debt
crisis management, including its potential correlation with levels such as effectiveness and efficiency. Various factors of potential attractiveness of common monetary union are explored, ranging
from the prospect of inclusion in the financial assistance under the conditional umbrella of solidarity,
to a somewhat questionable concept of “freedom to join” in normative terms, the avenues for which
de lege lata remain closed.
Key words: Economic and Monetary Union, legitimacy in economic governance, democratic
accountability

Introduction
The financial and sovereign debt crisis which broke up in 2009 and is still lingering has put the Economic and Monetary Union (hereinafter EMU) to a “stress
test”1 not exclusively with regard to the regulatory framework that underpins the
single currency, but also the raison d’être of the monetary union as such. In the
aftermath of the crisis the euro has considerably lost on its popularity, at least
in the country like Germany,2 and is regarded by some as a source of the prob1
M. Buti, N. Carnot, The EMU Debt Crisis: Early Lessons and Reforms, “Journal of Common
Market Studies” 2012, vol. 50, no. 6, p. 899.
2
Cf. O. Issing, Die Währungsunion im Spannungsfeld von Politik und Ökonomie, in: Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und Perspectiven der Europäischen Währungsunion, eds. E. Pache,
K.-A. Schwarz, Nomos, Baden-Baden 2012, p. 53.
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lem rather than a commonly accepted tool of enhanced economic integration. The
governance reforms which have been undertaken within EMU with a view to safeguard the stability of the common currency are frequently criticised not only for
their limited effectiveness and efficiency, but also insufficient legitimisation of the
governance as such and missing democratic accountability of the key decisionmakers.3

1. The convergence criteria
In order to join EMU and use the euro as an official currency, EU member
states need to fulfil specific convergence criteria, (also known as the Maastricht
criteria due to their being specified by the Treaty of Maastricht), which involve the
following requirements:
– price stability, i.e. the inflation rate should not exceed 1.5 percentage points
above the rate for the 3 EU states with the lowest inflation over the previous year,
– budget deficit must be lower than 3% GDP,
– national debt should be lower than 60% GDP,
– the long-term interest rate should not exceed 2 percentage points above the
rate in the 3 EU states with the lowest inflation over the previous year,
– exchange rate stability, i.e. the exchange rate of the national currency should
have stayed within certain pre-set margins of fluctuation for 2 years.4
Initially the euro area was composed of eleven states, namely: Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Portugal and Finland which, following the Council’s Decision5 as to the fulfillment
by those states of the convergence criteria, adopted the euro on 1 January 1999.
Greece and Sweden were granted the status of member states with a derogation,
just like the ten Central and Eastern European states which joined the European
Union on 1 May 2004; subsequently also Bulgaria and Romania which joined
the EU on 1 January 2007, and most recently Croatia (accession on 1 July 2013).
In the meantime, following the Council’s favourable decision on the fulfillment
of the necessary conditions to adopt euro, Greece became EMU member as of
1 January 2001, Slovenia as of 1 January 2007, Cyprus and Malta as of 1 January
2008, Slovakia as of 1 January 2009 and finally Estonia as of 1 January 2011.
Pursuant to Article 140(1) of the Treaty on the Functioning of the European
Union (TFEU), at least once every two years or at the request of a member state
Resolution of the European Parlament of 12.12.2013, P7_TA-PROV(2013)0598.
For a more comprehensive account on the matter, see Articles 126 and 140 Treaty on the
Functioning of the European Union (TFEU) and Protocol no. 13 on the convergence criteria annexed to the EU Treaties.
5
Decision 1998/317/EC, OJ L 139, 11.05.1998, p. 30.
3
4
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with a derogation, the European Commission and the European Central Bank
(ECB) report to the Council on the progress made by member states with a derogation in the fulfillment of their obligations relating to the achievement of EMU.
In March 2013 Latvia submitted a request for a new convergence assessment with
a view to introduce the euro on 1 January 2014. In accordance with the procedure
laid down in Article 140(2) TFEU, on the basis of its Convergence Report (whereby the Commission concludes that Latvia fulfils the conditions for the adoption of
the euro) as well as that of the ECB, the Commission has adopted a proposal for
a Council decision to abrogate the derogation of Latvia with effect as of 1 January
2014.6
In the light of the fact that in the midst of the economic and financial crisis
new member states are willing to join the common monetary union (Estonia in
2011 and at present Latvia), a hypothesis may be put forth that despite somewhat
strained credibility of the euro, it remains attractive for those outside the system.

2. Between enhanced fiscal consolidation and remaining flaws
underlying the EMU governance system
According to the European Commission’s winter 2013 forecast,7 the aggregate
general government deficit for the eurozone fell from 4.2% of the gross domestic product (GDP) in 2011 to 3.5% of GDP in 2012. The reduction in the budget
deficit was primarily attributed to the higher government revenues stemming from
higher taxes on income and wealth. In turn, the eurozone average gross general
government debt ratio increased from 88.1% in 2011 to 93.1% in 2012. The increase is said to be “a result of a large “snowball” effect of 2.5% GDP (which
captures the impact of interest expenditure, real GDP growth and inflation on the
debt ratio) and a stock-flow adjustment of 2.2% of GDP, while the primary budget
balance of –0.4% of GDP contributed to the debt deterioration only marginally.”8
By way of comparison, the US federal budget deficit decreased from 8.7% of GDP
in 2011 to 7.0% in 2012, which in turn led to an increase in the level of federal
debt from 68% of GDP at the end of 2011 to 73% at the end of 2012.9
It is noteworthy that at the end of 2012, the debt ratio was above the reference
value of 60% of GDP in 12 out of 17 eurozone countries. Whilst most affected
were the states under the EU-IMF financial assistance programmes (Greece, Ireland and Portugal with the debt ratio of 161.6%, 117.2% and 120.6% respectively)
Proposal for a Council Decision on the adoption by Latvia of the euro on 1 January 2014,
COM(2013) 345 final, Brussels, 5.06.2013.
7
As cited by ECB Annual Report 2012, p. 64.
8
Ibidem.
9
ECB Annual Report 2012, p. 22.
6
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and Italy (127.1%), even such strong economies as Germany exceeded the accepted reference value (81.6%).
However, as rightly pointed out by Dariusz Adamski, the experience of the
crisis has shown that maintaining the agreed values of national debt below 60%
of GDP and of national deficit below 3% of GDP does not necessarily render
public finances sustainable.10 Indeed both Ireland and Spain had balanced budgets
in 2007 with the debt ratio much below the reference value. Moreover, also the
correlation between the two reference values appears unreliable, given that “[t]he
national debt position may deteriorate even when the country runs deficits below
the reference value, if rolling-over of the outstanding stock of debt is costly or the
GDP growth rate is small enough.”11
The fundamental flaws of EMU’s architecture are nonetheless of both economic and institutional nature. The Treaty of Maastricht established a monetary
union but left the issue of a sound system to govern the political economy by and
large unattended. This situation “allowed individual member states of the eurozone
to pursue their own distinctly national policies while they only paid lip-service to
the broad EU framework of macro-economic policy guidelines.”12 Beyond doubt
it is a certain paradox that “[t]he same ministers, who are responsible for drafting
national budgets, also have to decide whether they breach the 3 per cent criterion
and the medium term objective. This has to be considered as a severe weakness in
economic coordination both with regard to the multilateral surveillance and early
warning procedure as well as the excessive deficit procedure.”13
Last but not least, it would be illusive to construe the financial assistance to
the eurozone countries in distress as a pure gesture of solidarity lying at the heart
of the monetary union. A contrario, it was an inevitable intervention in order to
safeguard the stability of financial markets in euro area.14 Likewise, the further
political integration is now being recognised as a “product of necessity”15 in the
D. Adamski, National Power Games and Structural Failures in the European Macroeconomic Governance, “Common Market Law Review” 2012, vol. 49, p. 1322.
11
Ibidem; Proposal for a Council Decision...
12
A. Duff, On Governing Europe, “Policy Network” 24.09.2012, p. 17.
13
F. Amtenbrink, J. de Haan, Economic governance in the European Union: Fiscal policy
discipline versus flexibility, “Common Market Law Review” 2003, vol. 40, p. 1095; as cited by D.
Adamski, op. cit., p. 1361. It is noteworthy, though, that this weakness has now been partially overcome by the reversed majority voting agreed in the Six Pack.
14
Cf. in this respect e.g. Th. Silberhorn, Die Eurozone zwischen Solidarität und Eigenverantwortung – von der Währungsunion zur Fiskalunion?, in: Grundlagen, aktuelle Entwicklungen...,
p. 128f. The author states that „[d]ie Grenze zwischen Solidarität und Eigenverantwortung muss
dabei so gezogen werden, dass die Stabilität des Euro erhalten werden kann [the border line between
solidarity and responsibility of individual states must be established in such a way that the stability
of euro may be preserved – transl. I. J.].
15
Ph. de Schoutheete, S. Micossi, On Political Union in Europe: The changing landscape of
decision-making and political accountability, “Centre for European Political Studies’ Essay” 2013,
no. 4 (21), www.ceps.eu [25.05.2013].
10
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light of the fact that the strengthened macroeconomic governance within the EMU
impelled a higher degree of transfers of previously strictly national competences
(and thus also responsibility) to the European level. Philippe de Schoutheete and
Stefano Micossi conceive of political EMU as consisting in greater integration of
financial, fiscal and economic policies within the euro area, as well as the institutional consequences implied for the euro area and the European Union at large.16
According to the Commission’s “blueprint for a deep and genuine economic
and monetary union,”17 democratic legitimacy constitutes a corner stone of a genuine EMU and its materialisation should be based on two basic principles:
“First, in multilevel governance systems, accountability should be ensured at
the level where the respective executive decision is taken, whilst taking due account of the level where the decision has an impact. Second, in developing EMU
as in European integration generally, the level of democratic legitimacy always
needs to remain commensurate with the degree of transfer of sovereignty from
Member States to the European level.”
The following sections attempt to outline possible avenues towards enhanced
democratic legitimacy in the context of new governance system within the EMU.

3. Perspectives on the concept of legitimacy
Whenever the intricacies of economic governance in the EU, and notably eurozone are being explored, the theme of legitimacy tends to be overshadowed
by that of effectiveness and efficiency. Still, the relevance of legitimacy both for
global governing entities and for those governed has already attracted some attention in the contemporary literature on global governance. In very simple terms,
legitimacy may be explicated as “the sense that we are governed by the right
institutions, the right people, and the right norms.”18 The concept is nevertheless
much more complex and may be analysed from a normative and an empirical/
social perspective. From a normative standpoint, legitimacy relates to the validity
of a legal norm in regard of normative expectations of its addressees19 and thus is
relying on the democratic process (input / process legitimacy, not to be confused
with legality). From the empirical / social perspective, legitimacy designates the
degree of acceptance of a legal norm as being “the right thing to do.”20 The better
Ibidem.
H. van Rompuy, op. cit.
18
N. Hachez, J. Wouters, A Glimpse at the democratic legitimacy of private standards. Assessing the Public Accountability of GLOBAL G.A.P., “Journal of International Economic Law” 2011,
vol. 14, no. 3, p. 679.
19
Ibidem, p. 680. Whilst this definition is debatable in legal theory, it allows for a useful distinction for the purpose of the present article.
20
Ibidem.
16
17
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the results delivered (e.g. economic prosperity and stability), the higher the degree
of acceptance, and thus also the output / result legitimacy.21 When overall community acceptance of a legal norm or in general a mode of governance is given on the
basis of “a promise” of results that are to be delivered in the future, we may even
talk about telos legitimacy (or political messianism).22
The concept of a positive result, would that be already delivered or merely
expected, is the key factor to the perception of direct correlation between legitimacy of governance on the one hand and its effectiveness and efficiency on the
other. In short, efficiency of economic governance designates by and large economic calculation of the costs incurred and their translation into the expected
benefit. As regards effectiveness, it boils down to an ability to set specific objectives and strategies, to pursue them and verify the achieved results.23 For that purpose, a clear division of tasks within the structure, the exchange of information,
decision-makers’ accountability and monitoring the system are required.24 Exactly
these elements are recognised as deficient within the current economic governance system in the EMU and the EU at large and are designated to be subjected to
reforms under the aforementioned formula of political union.

4. Institutional consequences of crisis management
and relevant democratic concerns
Given that the Treaty of Lisbon was drafted and signed before the onset of the
crisis, a question arises whether the institutional framework under current Treaties is adequate to accommodate somewhat revolutionary developments in the EU
governance, notably vis-à-vis euro-area economic integration.
The fact that deserves attention is that the improved system of EMU governance has made the Union even more technocratic and less political than before
the outbreak of the crisis.25 The invisibility of those in charge paired with “behind-doors” politics contributed to compromising democratic legitimacy of crisis
decision-making in the name of effective governance.
21
For a more comprehensive account of the input and output legitimacy. See: K.-O. Lindgren,
Th. Persson, Input and output legitimacy: Synergy or trade-off? Empirical evidence from an EU
survey, “Journal of European Public Policy” 2010, vol. 17, no. 4, pp. 449-467.
22
J. H. H. Weiler, In the Face of Crisis: Input Legitimacy, Output Legitimacy and the Political Messianism of European Integration, “Journal of European Integration” 2012, vol. 34, no. 7,
pp. 825-841.
23
S. Cafaro, Democratising the Bretton Woods Institutions. Problems and tentative solutions,
2013, publication with the support of the Global Finance Coalition, available as e-book, p. 15.
24
Ibidem.
25
A. Duff, op. cit., p. 25.
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On the other hand, it would be unfair to claim that the need for more openness and transparency in the process towards a deeper EMU is not being recognised by the decision-makers26 and even more so by the world of academia.27 On
the contrary, it is gaining momentum and is being identified as an indispensable
component of “good” governance. It is also defensible that low-performance of
EU emergency governance in relation to democratic standards may be excused on
grounds of the “state of exception,” that is “evident necessity” of stabilisation of
economies and banking systems. In other words, under emergency government
theory, even if the executive’s emergency actions are contrary to the law, they are
thought to be justified in so far as they are necessary for protecting the “public
good.”28 In the context of the EU governance, it may be formulated as the necessity to protect citizens from the effects of unsound economic and fiscal policies,
and work towards the achievement of high level of growth and social welfare.
It is noteworthy that in the aftermath of the economic and financial crisis the
EU’s institutional architecture has undergone a significant modification. This
transformation may be concisely described as the emergence of new European
executive powers in economic policy-making. The European Council has taken
up a leading role in macroeconomic management at the level of the European
Union and thereby amounted to the European economic government29, even if
merely of provisional character. This development may be explained on two reasonable grounds. Firstly, under the pressure of the economic and financial crisis
and strengthened by the integration power of its elected permanent president, the
European Council has evolved into a new executive level within the Union since
the entry into force of the Lisbon Treaty (whereby it also gained the formal status
See e.g. H. van Rompuy, op. cit.; cf. also Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Towards a Deep and Genuine Economic and Monetary Union. The
introduction of a Convergence and Competitiveness Instrument, Brussels, 20.3.2013, COM(2013)
165 final, pp. 6-7.
27
Cf. inter alia Ch. Lord, No representation without justification? Appraising standards of
justification in European Parliament debates, “Journal of European Public Policy” 2013, vol. 20,
no. 2, pp. 243-259; J.-W. Müller, Defending Democracy within the EU, “Journal of Democracy”
2013, vol. 24, no. 2, pp. 138-149; Die Krise demokratisch überwinden. Reformansätze für eine
demokratisch fundierte Wirtschafts- und Finanzverfassung Europas [A Democratic Solution for the
Crisis. Reform Steps Towards a Democratically Based Economic and Financial Constitution for
Europe], ed. I. Pernice, Nomos, Baden-Baden 2012; P. Schiffauer, Die demokratische Grundsätze
des Vertrags von Lissabon. Rückkopplungen on der Praxis zur Theorie, in: Perspektiven der Unionsgrundordnung gewidmet Prof. Dr. dr. h.c. mult. Dimitris Th.Tsatsos zu seinem 75. Gerburtstag, ed.
P. Brandt, Berliner Wissenschafts Verlag, Berlin ROK, pp. 43-66.
28
M. de Wilde, Locke and the State of Exception: Towards a Modern Understanding of Emergency Government, “European Constitutional Law Review” 2010, vol. 6, no. 2, p. 266.
29
P. Schiffauer, Konstitutionelle Aspekte der Europäischen Wirtschaftsregierung. Gefahr oder
Chance für europäische Sympoliteia? Beitrag zum Gedenksymposion für Dimitris Th. Tsatsos, 6.-7.
Mai 2011, p. 9.
26
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of the Union’s institution). Secondly, the vacant political space which the European Commission was not able to fill under the given conditions has been taken
over by the European Council.30 Although both executive levels have in principle
a complementary function, this peculiar Verdoppelung (doubling) may lead to unnecessary frictions and conflicts.31
Another institution which has played a crucial role in the tackling of the economic and financial crisis is the European Central Bank. This institution, which
mirrors the model of the German Bundesbank, pursuant to Article 130 TFEU
“when exercising the powers and carrying out the tasks and duties conferred [...]
by the Treaties and the Statute” enjoys a far reaching independence from any political influence, would that be on the part of the Union and member states institutions
as well as any other bodies. In the context of the crisis management the ECB has
emerged as a powerful institution which can stand up to the European Council.
A somewhat problematic aspect pertaining to the institutional architecture of
EMU is the influential role of Eurogroup and Eurosummit, which do not have
a formal status in the system. Despite the de facto institutionalization of Eurogroup meetings and Euro Summits, the Eurogroup remains merely an informal
configuration of the Economic and Financial Affairs Council, just as the Eurosummit an informal configuration of the European Council. In other words, the Eurogroup and Euro Summit are “informal bodies for discussion and not institutions
for decision-making in the governance of the Economic and Monetary Union.”32
A question arises whether the said bodies run the chance of evolving into independent institutions in charge of EMU governance and whether it were desirable
that they do so?
Such a scenario may not be entirely ruled out given that the idea of creating
entirely separate institutional framework for the EMU has also its devoted proponents.33 The solution in question is, in the view of the author, not feasible and
should be rejected on two basic grounds. Firstly, under the crisis management the
relations between eurozone and non-eurozone Union members are already complex enough and not entirely unambiguous. With the regular Eurogroup meetings,
newly institutionalized euro area summits and other measures designed specifically for the euro-countries, a “Two-Speed EU” has already been by and large materialized. The establishment of fully fledged and independent euro area institutions would thus lead to irreversible breaking of the whole system.34 Irrespective
Ibidem, pp. 6, 8.
Ibidem, p. 8.
32
R. Gualtieri, R. Trzaskowski, The Report on constitutional problems of a multi-tier governance in the European Union (2012/2078(INI)), AFCO, European Parliament A7-0372/2013, par. 34.
33
J.-C. Piris, The Future of Europe. Towards a Two-Speed EU?, Cambridge University Press,
Cambridge 2012.
34
J. Emmanouilidis, Institutional Consequences of Differentiated Integration, Discussion Paper, Centre for Applied Policy Research, Munich 2007, p. 15.
30
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of its inevitably disruptive effect on the EU, a separate institutional framework
for eurozone would be unacceptable also on economic grounds. It goes without
saying that creating a separate parliamentary body, a new administrative authority distinct from the European Commission or even a new jurisdiction (tribunal)35
would involve additional expenses, which could legitimately raise objections on
the part of the citizens who are already forced to bear the costs of the financial
crisis which they did not induce.
A somewhat more plausible alternative solution could consist in setting up
a special euro-committee within the European Parliament, which would be composed of Members originating exclusively from euro area countries and endowed
with decision-making on euro-matters, potentially with a limited oversight by plenary by either endorsing or rejecting the committee’s decisions. Such a special
euro-committee was proposed by the Commission in its blueprint36 and the option
as such is also gaining ground in the EP’s debates, albeit only in mitigated forms
which leave the appointment to such a committee entirely to the political discretion of Parliament’s political groups, thus avoiding any possible legal discrimination on the grounds of nationality. Still such solutions meet strong opposition of
Members of the European Parliament elected in states wishing to join EMU but
not yet able to do it, including Poland. The opponents argue that such a development would further fuel the Two-Speed Europe and deepen the dividing lines
between the “ins” and the “outs.” Even more importantly, it is rightly claimed that
decisions taken by the euro-states not infrequently influence economically and
politically, even if indirectly, also non-members. Finally, given that for most noneuro Union members EMU remains a paramount political goal to be achieved in
a reasonable time frame, excluding those states from the decision-making process
shaping the design of EMU institutions also at the parliamentary level (by virtue
of Article 136 only members of the Council representing euro-states participate in
a vote relating to euro matters) could have negative political ramifications.
To cup it all, the pressing problem of limited democratic legitimacy of the
economic governance decision-making remains unsolved. In this context it should
J.-C. Piris, op. cit., p. 127. Interestingly, Piris admits himself that creating such new institutions or organs parallel to those of the EU could entail “political tensions and legal difficulties”
(p. 126). See also in this respect the statement by J. M. Barroso, La gouvernance européenne et
la méthode communautaire, discours d’ouverture par le président de la Commission européenne,
Séminaire sur la méthode communautaire organisé par Notre Europe et le Bureau des conseillers de
politique européenne (BEPA), in: Éléments de synthèse, eds. Y. Bertoncini, V. Kreilinger, Brussels,
28.02.2012, p. 44, who argues that such a move would endanger the integrity not only of the internal
market, but also of the European Union as a whole.
36
Ibidem; H. van Rompuy, op. cit. As stated in the blueprint, the said euro committee could
be granted “certain special decision-making powers beyond those assigned to other committees,
e.g. a greater weight in the preparatory parliamentary stages or even a possibility to perform certain
functions or to take certain acts in lieu of the plenary.”
35
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be emphasised that the alternative decision as to whether the measures and policies undertaken with a view to strengthening economic governance should be
effected through the EU’s (Community method) or intergovernmental channels37
is not purely ideological in nature. As rightly argued by Janis A. Emmanouilidis:
“Neither the EP nor national parliaments or representatives of civil society play
a role when intergovernmental cooperation is established and operated. If cooperation is based on a treaty between the “ins,” national parliaments have in most
cases merely the right to reject or to adopt the treaty in the context of ratification.
Experience has shown that governments aim to limit national parliamentary control in order to sustain their freedom of action. The role of national parliaments is
restricted to ex-post control, without an ability to form the content of the treaty/
agreement worked out by the participating governments. For equivalent regulations developed in the framework of the EU, (some) national parliaments are able
to exert (strong) influence on their governments and the EP is able to exert powers
attributed to it by the Union Treaties.”38
Furthermore, in the running of the cooperation established by an intergovernmental agreement, decisions are often taken in the form of administrative acts
which means that they are not subject to parliamentary scrutiny on neither the
EU nor the national level.39 However, some authors claim that the emergence of
new forms of governance does not occur upon the demise of Community method.
Judging from the number of “hard laws” it gives rise to, which de facto does not
seem to be on the decline,40 Community method proves quite resilient as a mode
of governance. Democratic legitimisation of decision-making bodies and their
activities is a very broad subject matter the exhaustive consideration of which
is beyond the scope of this paper. Therefore, the author takes the liberty to limit
herself to the following remarks:
– the economic governing by the European Council is not unproblematic
when measured according to the standards set for democratic legitimacy by the
Treaty of Lisbon.41 Under Article 17(8) TEU the Commission is collectively responsible to the European Parliament and subject to a vote of consent (Article
17(7)). It is therefore expected that the European Parliament will struggle to render also the European Council politically accountable;42
For a more comprehensive elaboration on the problem see: I. Jędrzejowska, op. cit.
J. A. Emmanouilidis, op. cit.
39
Ibidem.
40
L. Boussaguet, R. Dehousse, S. Jacquot, The ‘Governance Turn’ Revisited, in: The ‘Community Method’: Obstinane or Obsolate, ed. R. Dehousse, Palgrave Studies in European Union Politics
2011, p. 194ff.
41
P. Schiffauer, Konstitutionelle Aspekte..., op. cit., p. 9.
42
Ibidem. Cf. in this respect the resolution of the European Parliament of 9.12.2013 on the:
“relations between the European Parliament and the institutions representing the national governments” (Rapporteur: Alain Lamassoure) – P7_TA-PROV(2013)0599.
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– as the only democratically elected institution at EU level, the EP could also
be empowered with oversight of the ECB in its new enhanced role as prudential
financial supervisory body;43 the recent interinstitutional agreement between the
EP and the ECB concerning the SSM is a step into this direction;44
– apart from democratic accountability, an essential component of democratic
legitimisation of European economic executive is sufficient transparency of its activities. This effect may partly be achieved by way of “politicisation” of relevant
institutions. A plausible option would be establishing the office of a European
minister of finance and economy, which function could potentially be combined
with that of the chair of the Ecofin Council (the Council of Economic and Finance
Ministers). Together with the nomination of candidates for the office of the European Commission’s President by the European political parties for the EU-wide
elections of 2014,45 the nomination of candidates for this office could contribute to
giving the EU/ EMU executive a personal face widely known to citizens;
– if the person nominated as the President of the Commission would simultaneously hold the office of the President of the European Council, the somewhat
problematic Verdoppelung of the EU executive46 could be partly mitigated; the
said “double-hatted” President would give the EU a personal face47 and the accountability of his/ her office as the European Council’s President could potentially be facilitated through already existing accountability of the office of the
Commission’s President.

Concluding remarks
Governance is prima facie a means to better organise complex decision-making (in particular in the context of differenciated levels of authority), and thus
to render public intervention more effective and efficient. Thus construed ‘good’
Whilst the autonomy and independence of the ECB need to be respected, a parliamentary
oversight of the ECB in its current function is not excluded and could follow the example of the
powers of the US congress on such matters: The Federal Reserve is subject to oversight by Congress. Board governors and staff testify before Congress frequently (e.g. 35 times in 2008) to discuss
issues within the Federal Reserve’s purview.
44
The agreement approved by the EP on 9.10.2013 addresses inter alia issues such as: submission of an Annual Report to the EP, public hearings on the execution of the supervisory tasks, access
to information, responding to written questions by the EP (P7_TA-PROV(2013) 0404).
45
See in this regard European Parliament resolution of 4 July 2013 on improving the practical
arrangements for the holding of the European elections in 2014, P7_TA-PROV(2013)0323.
46
P. Schiffauer, Konstitutionelle Aspekte..., op. cit.
47
I. Pernice, What future(s) of democratic governance in Europe: Learning form the crisis, in:
Challenges of multi-tier governance in the European Union. Effectiveness, efficiency and legitimacy, Compendium of contributions to the seminar of 4 October 2012 organised by the Constitutional
Affairs Committee of the European Parliament, p. 9.
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governance does not need to stand in the opposition to the concept of legitimacy,
but those two levels should rather work on a complementary basis. Assuming this
stance as a point of departure, it may be preferable to conceive of the EU/EMU
governance as a hybrid system rather than perceive it in terms of “old” and “new”
patterns of governance, as those instruments not only coexist, but are at times purposefully designed to operate together (ibid). At any rate, “the deeper the legitimacy resources of a regime, the better able it is to adopt unpopular measures critical in the time of crisis where exactly such measures may be necessary.”48 In this
context, the remaining weaknesses of the economic governance at the European
level become evident and show a peculiar vicious circle: it either compromises
its output legitimacy due to deficiency in adequate powers and institutions to act
as they remain within the national governments, or it encroaches in the play-field
of national sovereigns thus raising justified concerns relating to legitimacy of the
centralisation process in economic and fiscal policy making, and consequently
also the issue of democratic accountability of decision-makers.
To sum up, the matter which deserves utmost priority is the following:
Firstly, decisions in the field of economic, fiscal and taxation policies touch
directly the individual concerns of the citizens. Good democratic practice requires
that under normal (as opposed to emergency governance) circumstances, both the
decision on the transfer of competences in these fields from national to supranational level, as well as concrete policy measures should be object of sufficiently
profound public debate including consultations with the civil society prior to their
implementation.49 In addition, the fact which should not be overlooked is that peer
pressure may be at times just as an effective means as “hard” laws, with the Euro
Group meetings and Euro area summits serving as a potentially good deliberative
environment for that purpose.
Secondly, it may not be excluded that the prospect of the EU’s excessive interference in national policy-making may potentially act as a deterrent to continue
to participate on a “voluntary” basis.50 More precisely, “freedom to join” is under
current circumstances more of a privilege of the “outs” as the “ins,” with all arrangements for the euro area being obligatory ones. In the light of the fact that
the Treaty of Lisbon opened the possibility for the member states to withdraw
from the EU (Article 50 TEU), a question arises whether the same should not be
possible with respect to the euro area. Normatively speaking, such option is not
provided for in the EU Treaties, albeit the logic would imply that states which
J. H. H. Weiler, op. cit., p. 827.
J. Habermas, Ein Pakt für oder gegen Europa, “Süddeutsche Zeitung” 2011, no. 81, p. 11.
50
For an interesting account of the disappearance of popular permissive consensus for the
process of European integration that characterized most of its history. Cf. R. Vilpišauskas, Eurozone
Crisis and European Integration: Functional Spillover, Political Spillback?, “Journal of European
Integration” 2013, vol. 35, no. 3, pp. 361-373.
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estimate that the benefits of their participation in the common monetary union are
outweighed by the losses should have the right to leave the euro area (which does
not change the fact that it would mean inevitable losses to the other members and
to the whole system). It could also be argued that forced membership contributes
to the loss of attractiveness of the monetary union for both its member states as
well as those remaining outside it51 (would that be for the reasons of not fulfilling the Maastricht criteria, such as Poland, or current limited attractiveness of the
membership despite the voiced commitment to enter, such as Sweden.52 Continuing risks and uncertainties surrounding euro entry are de facto likely to result in
crystallising a group of semi-permanent outsiders53).
However, Georg Menz and Mitchell Smith54 assess critically the option of
such a managed exit claiming it would inevitably lead to substantial political upheaval. The authors claim that the refusal of some member states to partake in
the single currency will result in stronger tensions for European governance than
already observable, but at the same time admit that the attraction of membership
in the euro area seems fairly undiminished amongst elites in central European
countries,55 which obviously has not only economic, but also political grounds.
Nevertheless, a divergent interpretation, namely: that the main incentive for seeking membership is and will be the euro area shelter function56, may not be ruled
out either.
For the time to come, what may be expected is the acceleration in the direction of European political union in order to parallel the developments in the monetary union and with a view to offer a “protective umbrella of solidarity” 57, albeit
merely strictly conditional. The ever increased delegation of sovereign powers
from national to European level should be accompanied by commensurate increase of financial means for these competences. For this purpose, a shift towards
a real EU own resources financing system based on e.g. a proper EU VAT (at 1%)
In this sense e.g. H. Dieter, Maastricht 2.0. Bei der Weiterentwicklung der Wärungsunion
hat Europa Alternativen zum Zentralisierungsfetisch, Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches
Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin 2012, p. 6.
52
Sweden has naturally fulfilled the requirements to enter the Eurozone, but despite the theoretical commitment, or more precisely obligation to become a member, under current political climate
exerting any pressure on Sweden is naturally unthinkable.
53
K. Dyson, ‘Euro’ Europe: ‘Fuzzy’ Boundaries and ‘Constrained’ Differentiation in Macro-Economic Governance, in: Which Europe?, eds. K. Dyson, A. Sepos, Macmillan, Palgrave 2010,
p. 232.
54
G. Menz, M. P. Smith, Kicking the Can Down the Road to More Europe? Salvaging the
Euro and the Future of European Economic Governance, “Journal of European Integration” 2013,
vol. 35, no. 3, p. 205.
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Ibidem. The accession of Estonia to the euro area on 1 January 2011 as well as the prospective membership of Latvia as of 1 January 2014 seem to confirm the shrewdness of this observation.
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or EU carbon tax58 (and not primarily on national contributions) seems, at least in
the long perspective, the only appropriate solution. Such a new system based on
own resources would not undermine the fiscal sovereignty of the member states
and at the same time provide substantial advantages in terms of its simplicity and
visibility, thus being more transparent for the EU citizens who may legitimately
claim the right to know what they pay for.59
The fact that top national politicians can effectively coordinate a policy which,
when enforced properly, must run counter to their (domestic) political calculations60 constitutes beyond doubt one of the major flaws of the institutional framework of EMU governance which is unlikely to be addressed in the foreseeable
time horizon. Still, the aforementioned conditional umbrella of solidarity provides for powerful enforcement of structural reform due to sanctions of withholding financial support. “But it is also – and quite rightly so – broadly perceived
as an assault on sovereignty justified only in the short term and by exceptional
circumstances.”61 However intrusive, it seems more of a solidarity gesture than
a forced exclusion of a bankrupt member state from the euro area, which option is
also making its way in some political and academic circles.62 A voluntary and responsibly managed exit, which would minimise the costs of other states partaking
in the system, remains a separate issue the possible consequences of which would
need to be properly explored.

Bibliography
Adamski D., National Power Games and Structural Failures in the European Macroeconomic Governance, “Common Market Law Review” 2012, vol. 49.
Barroso J. M., La gouvernance européenne et la méthode communautaire, discours d’ouverture par
le président de la Commission européenne, Séminaire sur la méthode communautaire organisé
par Notre Europe et le Bureau des conseillers de politique européenne (BEPA), in: Éléments de
synthèse, eds. Y. Bertoncini, V. Kreilinger, Brussels, 28.02.2012.
Boussaguet L., Dehousse R., Jacquot S., The ‘Governance Turn’ Revisited, in: The ‘Community
Method’: Obstinane or Obsolate, ed. R. Dehousse, Palgrave Studies in European Union Politics, Palgrave 2011.
Buti M., Carnot N., The EMU Debt Crisis: Early Lessons and Reforms, “Journal of Common Market Studies” 2012, vol. 50, no. 6._2
Cafaro S., Democratising the Bretton Woods Institutions. Problems and tentative solutions, 2013,
publication with the support of Global Finance Coalition, available as e-book.
58
J. Haug, A. Lamassoure, G. Verhofstadt, Europe for Growth. For a Radical Change in the
Financing the EU, with the collaboration of D. Gros, P. de Grauwe (CEPS), G. Ricard-Nihoul,
E. Rubio (Notre Europe), CEPS, 6.04.2011, notably p. 51 f.
59
Ibidem.
60
D. Adamski, op. cit., p. 1319.
61
Ibidem, p. 1363.
62
In this sense e.g. Th. Silberhorn, op. cit., p. 137 ff.

A reshaped Economic and Monetary Union – still attractive, but hardly legitimate?

57

Communication from the Commission: A blueprint for a deep and genuine economic and monetary
union. Launching a European Debate, Brussels 28.11.2012, COM(2012) 777 final.
Die Krise demokratisch überwinden. Reformansätze für eine demokratisch fundierte Wirtschaftsund Finanzverfassung Europas, ed. I. Pernice, Nomos, Baden-Baden 2012.
Dieter H., Maastricht 2.0. Bei der Weiterentwicklung der Wärungsunion hat Europa Alternativen
zum Zentralisierungsfetisch, Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin 2012.
Duff A., On Governing Europe, “Policy Network” 24.09.2012.
Dyson K., ‘Euro’ Europe: ‘Fuzzy’ Boundaries and ‘Constrained’ Differentiation in Macro-Economic Governance, in: Which Europe?, eds. K. Dyson, A. Sepos, Macmillan, Palgrave 2010.
Emmanouilidis J. A., Institutional Consequences of Differentiated Integration, Discussion Paper,
Centre for Applied Policy Research, Munich 2007.
European Central Bank’s Annual Report 2012, www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/index.en.html
[25.04.2013].
Habermas J., Ein Pakt für oder gegen Europa, “Süddeutsche Zeitung” 2011, no. 81.
Hachez N., Wouters J., A Glimpse at the democratic legitimacy of private standards. Assessing the
Public Accountability of GLOBALG.A.P., “Journal of International Economic Law” 2011, vol.
14, no. 3.
Haug J., Lamassoure A., Verhofstadt G., Europe for Growth. For a Radical Change in the Financing
the EU, with the collaboration of D. Gros, P. de Grauwe (CEPS), G. Ricard-Nihoul, E. Rubio
(Notre Europe), CEPS 6.04.2011.
Issing O., Die Währungsunion im Spannungsfeld von Politik und Ökonomie, in: Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und Perspectiven der Europäischen Währungsunion, eds. E. Pache, K.-A.
Schwarz, Nomos, Baden-Baden 2012.
Jędrzejowska I., Multi-tier governance in the EU: A dynamic and efficient response to the economic
crisis?, “Zeszyty Naukowe WSB” 2014, 3 (41).
Lindgren K-O, Persson Th., Input and output legitimacy: Synergy or trade-off? Empirical evidence
from an EU survey, “Journal of European Public Policy” 2010, vol. 17, no. 4.
Lord Ch., No representation without justification? Appraising standards of justification in European
Parliament debates, “Journal of European Public Policy” 2013, vol. 20, no. 2.
Menz G., Smith M. P., Kicking the Can Down the Road to More Europe? Salvaging the Euro and
the Future of European Economic Governance, “Journal of European Integration” 2013, vol.
35, no. 3.
Müller J.-W., Defending Democracy within the EU, “Journal of Democracy” 2013, vol. 24, no. 2.
Pernice I., What future(s) of democratic governance in Europe: Learning form the crisis, in: Challenges of multi-tier governance in the European Union. Effectiveness, efficiency and legitimacy,
Compendium of contributions to the seminar of 4 October 2012 organised by the Constitutional
Affairs Committee of the European Parliament.
Piris J.-C., The Future of Europe. Towards a Two-Speed EU?, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
Projet de rapport sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux, (2012/2034(INI))Commission des affaires constitutionnelles, Rapporteur: Alain Lamassoure.
Proposal for a Council Decision on the adoption by Latvia of the euro on 1 January 2014, COM(2013)
345 final, Brussels, 5.06.2013.
Report on constitutional problems of a multi-tier governance in the European Union (2012/2078(INI)),
Rapporteurs: R. Gualtieri and R. Trzaskowski, AFCO, European Parliament A7-0372/2013.
Resolution of the European Parliament of 12.12.2013, P7_TA-PROV(2013)0598.
Resolution of the European Parliament of 12.09.2013, P7_TA-PROV(2013)0399.

58

Izabela Jędrzejowska

Rompuy H. van, Towards a genuine Economic and Monetary Union 5 December 2012, in close
collaboration with: José Manuel Barroso, President of the European Commission, Jean-Claude
Juncker, President of the Eurogroup and Mario Draghi, President of the European Central Bank.
Schiffauer P., Die demokratische Grundsätze des Vertrags von Lissabon. Rückkopplungen on der
Praxis zur Theorie, in: Perspektiven der Unionsgrundordnung gewidmet Prof. Dr. dr. h.c. mult.
Dimitris Th. Tsatsos zu seinem 75. Gerburtstag, ed. P. Brandt, Berliner Wissenschafts Verlag,
Berlin 2013.
Schiffauer P., Konstitutionelle Aspekte der Europäischen Wirtschaftsregierung. Gefahr oder Chance
für europäische Sympoliteia? Beitrag zum Gedenksymposion für Dimitris Th. Tsatsos, 6.-7. Mai
2011.
Schoenmaker D., Gros D., A European Deposit Insurance and Resolution Fund – An Update, “CEPS
Policy Brief” no. 283, 11 September 2012.
Schoutheete Ph. de, S. Micossi, On Political Union in Europe: The changing landscape of decisionmaking and political accountability, “Centre for European Political Studies’ Essay” 2013, no.
4 (21), www.ceps.eu [25.05.2013].
Silberhorn Th., Die Eurozone zwischen Solidarität und Eigenverantwortung – von der Währungsunion zur Fiskalunion?, in: Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und Perspectiven der Europäischen Währungsunion, eds. E. Pache, K.-A. Schwarz, Nomos, Baden-Baden 2012.
Vilpišauskas R., Eurozone Crisis and European Integration: Functional Spillover, Political Spillback?, “Journal of European Integration” 2013, vol. 35, no. 3.
Weiler J. H. H., In the Face of Crisis: Input Legitimacy, Output Legitimacy and the Political Messianism of European Integration, “Journal of European Integration” 2012, vol. 34, no. 7.
Wilde M. de, Locke and the State of Exception: Towards a Modern Understanding of Emergency
Government, “European Constitutional Law Review” 2010, vol. 6, no. 2.

Zreformowana unia gospodarczo-walutowa –
wciąż atrakcyjna, ale bez legitymacji demokratycznej?
Streszczenie. Celem artykułu jest przybliżenie zmian instytucjonalnych, jakie dokonują się
w wyniku zarządzania kryzysowego na poziomie UE, a także konsekwencji zastosowanych metod
podejmowania decyzji dla procesu demokratycznego. Porusza on problem deficytu legitymizacji
(uprawomocnienia) dotyczącego tak zarządzania kryzysowego, jak i jego decydentów. Wskazuje
także na korelację między istnieniem legitymacji demokratycznej dla wybranych metod zarządzania
a ich skutecznością i efektywnością. Rozważane są także czynniki mogące wpływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na atrakcyjność unii gospodarczej i walutowej (UGW), np. perspektywa
włączenia w ramy mechanizmu pomocy finansowej dla państw spoza strefy euro czy „przymusowe
członkostwo” w ujęciu normatywnych dla państw UGW, zważywszy, iż droga do wystąpienia z unii
walutowej pozostaje de lege lata zamknięta.
Słowa kluczowe: unia gospodarcza i walutowa, legitymizacja zarządzania gospodarczego, odpowiedzialność demokratyczna
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Multi-tier governance in the EU:
A dynamic and efficient response
to the economic crisis?

Summary. This paper attempts to reconstruct the main developments in the European Union since the onset of the financial and sovereign debt crisis, with the emphasis on the measures
undertaken by the key actors to tackle it. The main objective of the contribution is to evaluate the
efficiency of the multi-tier governance in the increasingly heterogeneous political economies of
the eurozone and the EU at large. Some critical remarks are developed also with regard to the risks
inherent in the too far-reaching encroachment into national policies. The concluding part offers
a limited outlook on the possible architecture of the post-crisis EU, including such bold projects as
the transfer union.
Key words: financial and sovereign debt crisis, Economic and Monetary Union, multi-tier governance

Introduction: Between governance and government
The major theme of this contribution is the economic governance in the European Union, notably of the euro area, in the face of the financial crisis. However tempting it may be to try to define governance, it is too broad a concept to
be put in simple terms. As rightly remarked by Jaques Delors,1 even if scanning
numerous bookshelves in search of a few lines defining governance, we will very
likely come empty-handed. Therefore, let us remain by the formulation proposed
by Delors who states that the concept “encompasses our thoughts on decisionJ. Delors, Economic Governance in the European Union: Past, Present and Future, JCMS
50th Anniversary Lecture, “Journal of Common Market Studies” 2013, vol. 51, no. 2, p. 169.
1
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making institutions; operational modes and even the ethics of governance; and,
[...] not [to] forget, questions of democratic accountability.”2 All these aspects, to
a smaller or greater extent, will be addressed in this paper.
As a system for making and implementing collectively binding decisions, economic governance is not restricted to the political decision-making and administration within the European Union.3 On the contrary, it also involves action to be
taken by national governments just as frequently as at the transnational (European,
global) level. Consequently, governance should not be regarded as an alternative
concept to democratic government,4 but rather as a means to better organise complex decision-making (e.g. between different levels of authority), whereby public
intervention is rendered more efficient.
It is noteworthy that whilst administrative governance is a concept applicable to both national and supranational (EU) level, the notion of government is
conventionally reserved for the national political systems. The European Commission may at times be referred to as the “economic government” of the Union,
albeit the term is never used in its sensu stricto meaning. Incidentally, Paul F.
Kjaer5 conceives of the EU as a hybrid encompassing governing structures and
governance structures. The former are characterised by legal and organizational
hierarchy – the Commission, the Council and the European Parliament, whereas
the latter are characterised by legal and organizational heterarchy. Kjaer further
differentiates between three forms of governance structures in the EU context,
namely comitology, (regulatory) agencies and the Open Method of Coordination.6
However, for the purpose of this paper EU governance should be construed as any
political or legislative decision-making or administrative action within the Union,
notwithstanding the institution or body being in charge of it, which corresponds to
the general use of the term in EU practice.
In the sections which follow the author endeavours to outline the most significant measures and policies which were undertaken both through the EU (Community method) and intergovernmental channels with a view to strengthening the
economic governance within the Union, and in particular amongst the 17 member
states of the euro area. To state that the EU has been undertaking a historic step
forward in of its economic governance is, in the author’s opinion, not exaggerated.
To what extent this view is justified and where it leads the Union as a whole is yet
to be determined.
Ibidem.
J. Přibáň, Legal Flexibility, Governance and Differentiated Integration: On Functional Differentiation of EU Law and Politics, in: Which Europe? The Politics of Differentiated Integration,
eds. K. Dyson, A. Sepos, Macmillan, Palgrave 2010, p. 32.
4
Ibidem.
5
P. F. Kjaer, Between Governing and Governance. On the Emergence, Function and Form of
Europe’s Post-National Constellation, Heart Publishing, Oxford – Portland 2010, p. 163.
6
Ibidem, notably Chapter 3.
2
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1. Weak architecture of EMU vis-à-vis the crisis
By virtue of Article 3(4) of the Treaty on European Union (TEU), the Union
shall establish an Economic and Monetary Union (hereinafter referred to as EMU)
whose currency is the euro. The idea of the common European currency was conceived in the very first years of the European Community7 and institutionalized
under the Treaty of Maastricht, concluded in February 1992.
As aptly formulated by Philippe de Schoutheete and Stefano Micossi8, EU
member states fall into one of the three categories, namely: ‘ins’, ‘pre-ins’ (that is
those committed to join EMU, albeit not yet able or ready to do it) and ‘others’(that
is those not intending to join EMU). As claimed by the authors, “[b]ecause of the
‘pre-ins’, the Union is a multi-speed system (EMU as a shared objective, but in
a different time frame); because of the ‘others’, the Union is also a multi-level9
system (EMU not a shared objective, in any time frame).”10 Irrespective of whether EU member states are committed to join or not, or even remain or withdraw
from EMU11, by virtue of Article 121(1) of the Treaty on the Functioning of the
European Union (TFEU) all “Member States shall regard their economic policies
as a matter of common concern” [emphasis by the author].
The establishment of the EMU and the inception of the common currency
euro were beyond doubt milestones of European integration. Common currency provided for an efficient means to reduce transaction costs within the eurozone, thus facilitating trade and promoting investment between its member states.
However, the onset of the financial crisis, followed by the sovereign debt crisis
in the euro area, unveiled serious flaws in the original institutional setup of the
EMU. The Maastricht Treaty established a monetary union, but did not provide
for a sound system to govern its economic policies and the subsequent treaties,
including the Treaty of Lisbon, have brought about no significant improvements.12
7
For a detailed account of the developments which accompanied the introduction of the European Currency Unit and subsequently euro. See e.g. Der lange Weg zum euro, Referat Archiv- und
Dokumentationszentrum (CARDOC), Generaldirektion Präsidentschaft, Europäisches Parlament,
No. 8, February 2012.
8
Ph. de Schoutheete, S. Micossi, On Political Union in Europe: The changing landscape of
decision-making and political accountability, “Centre for European Political Studies’ Essay” 2013,
no. 4 (21), p. 3.
9
In this context it would appear more appropriate to use the term “mulit-tier”, as “multi-level”
pertains to the distinction: regional-national-transnational-global.
10
Ibidem.
11
For a more exhaustive discussion of this theme, see infra.
12
In this sense also P. Schiffauer, Konstitutionelle Aspekte der Europäischen Wirtschaftsregierung. Gefahr oder Chance für europäische Sympoliteia? Beitrag zum Gedenksymposion für Dimitris Th. Tsatsos, 6.-7. Mai 2011.
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Consequently, under the EU law in force there were no adequate instruments to
ensure financial stability and address mounting macroeconomic imbalances.
Whilst 2008 marked the break of the financial crisis, the imbalances within
the eurozone, just as private and public debt or loss of competitiveness) were accumulated for over a decade and stirred to a great extent by a global credit boom,
notably the “sub-prime” practices in the United States. One of the symptoms and
simultaneously causes of the deepening recession consisted in the sudden and
massive withdrawal of foreign capital which benefited the South of the eurozone
and financed branches such as construction (mainly Spain), but also consumption
(with Greece being its most infamous “beneficiary”). Also the risks inherent in
the unforeseeable financial markets were by and large underestimated, thus allowing for moral hazard of Casino-Kapitalismus13 devoid of any reliable regulatory
framework.
On the subject of macroeconomic imbalances: they pertain to the existence of
disequilibria in the external position, that is the current account of member states
vis-à-vis one another, and not to the position of the entire euro area vis-à-vis other
world economies.14 In his report outlining the action plan required to ensure the
stability and integrity of the EMU, President of the European Council Herman
Van Rompuy stated the following: “The euro area is confronted with a rapidly
evolving international environment characterised by the rise of large emerging
economies. A more resilient and integrated EMU would buffer euro area countries
against external economic shocks, preserve the European model of social cohesion and maintain Europe’s influence at the global level.”15
It is often argued that the measures undertaken as part of the crisis management
have been showing rather chaotic efforts than a well-thought plan of intervention,
with quantitative tools outweighing the qualitative ones. It is hardly surprising,
though, given the necessity to deliver a dynamic and efficient crisis response in
the absence of adequate authorities (such as e.g. supervisory and resolution bodies
for the financial sector), rules and policies, not to mention the limited readiness of
the member states to accept a further pooling of sovereign rights at the EU level.
In this context the following aspect deserves attention: what makes the EMU
unique among modern monetary unions is that it combines centralised monetary
13
U. Bullmann, M. Roth, Th. Schäfer-Gümbel, Von der Krisenunion zur Solidaritätsunion.
Mehr Mut. Mehr Politik. Mehr Europa, Friedrich Ebert Stiftung 2012.
14
D. Gross, Macroeconomic Imbalances in the Euro Area: Symptom or cause of the crisis?,
“CEPS Policy Brief” 2012, no. 266, based on a Note entitled: How to deal with macroeconomic
imbalances? prepared by the author in April 2012 at the request of the European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs.
15
H. van Rompuy, Towards a genuine economic and monetary union, 5 December 2012, in collaboration with the President of the Commission, the President of the Eurogroup and the president
of the European Central Bank, available also at www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/134069.pdf.
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policy with decentralised responsibility for most economic policies.16 While the
pace of financial markets integration was accelerating, a financial stability architecture remained nationally segmented. It is this peculiar asymmetry that is largely
to blame for the weak and inefficient coordination among the relevant authorities
in crisis management.17 In addition, governments which fail to observe the agreed
rules underpinning EMU as laid down in the Stability and Growth Pact (SGP)18
may hardly be expected to perform well when it comes to prudential supervision
of economic policies, unless subjected to peer pressure.

2. Bail out mechanisms
The escalation of the liquidity crisis for the banks had a contagious effect on
the budgetary condition of the EU member states, most of which by 2010 had
shown excessive deficit. Greece was bailed out by euro area states and the International Monetary Fund (IMF) in May 2010 and (for the second time) in October
2012.19 The expansion and aggravation of the sovereign debt crisis posed a serious risk for the common currency. One of the steps to try to keep the euro-System
functioning, as well as ensure instruments for the bail-outs which were to followed
(Ireland and Portugal in December 2010 and May 2011, respectively) consisted in
the establishment of the temporary crisis resolution mechanisms, namely the European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)20 and the European Financial
Stability Facility (EFSF).
EFSM was established on the basis of Article 122(2) TFEU which permits
financial assistance to be granted to an EU member state which is “in difficulties
or is seriously threatened with severe difficulties caused by natural disasters or
exceptional occurrences beyond its control” [emphasis by the author]. Notwith16
Communication from the Commission: A blueprint for a deep and genuine economic and
monetary union. Launching a European Debate, Brussels 28.11.2012, COM(2012) 777 final, p. 2.
17
Ibidem, p. 3.
18
Under the Stability and Growth Pact, the EU disposes of the preventive and corrective mechanism vis-à-vis its Member States’ budgets. The former entails provision of information by states
and its evaluation by the European Commission. If need there is, the Commission issues relevant
recommendations (the most important aspect being the assessment whether the states have not “excessive deficit,” which is the case if their outcomes are not below the reference values of 3% of
GDP with regard to a general government budget deficit and 60% of GDP with regard to a general
government debt burden).
19
Interestingly article 125(1) TFEU is widely understood as opposing ‘bail out’. One may
consider that the financial assistance to Greece (and other states) was nevertheless a bail-out, since
the provision in question could rather be understood as opposing any mandatory bail-out or prior
commitment to proceed to a bail-out, in which sense one might perhaps understand the European
Court of Justice judgement in the Pringle case, as cited infra.
20
Council Regulation (EU) No 407/2010 of 11 May 2010 establishing a European financial
stabilisation mechanism.
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standing the debatable reservations as to whether the financial collapse of Greece
and of other states under the bail-out procedure may be interpreted as “beyond
their control”21, this €60 billion worth financial support instrument has been activated for Ireland and Portugal, for a total amount up to €48.5 billion (with the
ceiling of €22.5 billion for Ireland and €26 billion for Portugal).
The EFSM was conceived as a part of the wider safety net comprising the
European Financial Stability Facility (EFSF) and, most importantly, a new permanent crisis resolution mechanism, i.e. the European Stability Mechanism (ESM,
see infra). As to the EFSF, it is a supplementary instrument established on the
basis of a treaty under international law (intergovernmental agreement) separately
from the founding Treaties of the EU. Its lending capacity is guaranteed by the
participating states i.e. all euro area states plus the prospective members – Poland
and Sweden (€440 billion) and additional funding from the IMF (€250 billion),
and accessible for eurozone states alone.

3. Enhanced surveillance and coordination
of national fiscal and growth policies
One of the instruments aimed at safeguarding stronger surveillance of national
fiscal policies as well as deeper coordination of growth policies is known as a European Semester. It is a yearly cycle of economic policy coordination which is
based on the Stability and Growth Pact, an early instrument of economic governance which accompanied the introduction of the Euro. The semester starts in January when the European Commission presents an Annual Growth Survey and sets
out Union’s priorities for the coming year oriented at enhancing growth and job
creation. In March, on the basis of the Annual Growth Survey the European Council issues guidance for challenges awaiting member states. They, in turn, submit
their plans for sound public finances (Stability or Convergence Programmes) and
reforms and measures aiming at boosting growth in areas such as employment, research and innovation, energy or social inclusion (National Reform Programmes).
The submitted programmes are assessed by the Commission and the Council before the start of the annual round of national budget making. The formal adoption
of the country-specific recommendations by the Council takes place in June/ early
July.
Given that the first full run of the European Semester eventuated in 2012, it is
premature to judge as to its long-term efficiency, albeit is constitutes a major innovation which has all the chances to become successful. Its large-scale objective
is motivating member states to work towards the accomplishment of the Europe
21

In this sense e.g. A. Duff, On Governing Europe, “Policy Network” 2012, p. 27.
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202022 flagship initiatives, namely (employment, research and development/ innovation, climate change/ energy, education and poverty/ social exclusion). Finally,
meetings at the ministerial level within the European Semester constitute an excellent opportunity for peer review on specific policy matters.

4. New EU fiscal governance:
Six-Pack, Two-Pack and Fiscal Compact
In autumn 2010 the European Commission proposed a package of measures
aimed at economic and budgetary surveillance, commonly known as the SixPack23, which was seen as the most significant reinforcement of economic governance in the EU since the establishment of the EMU.24 Six-Pack comprises three
Regulations and one Directive strengthening the budgetary surveillance framework, and two Regulations launching a new surveillance procedure for states with
excessive macroeconomic imbalances. The said package of legislation was finally
overhauled in December 2011 and it radically strengthened the corrective arm of
the Stability and Growth Pact among others by way of launching the Excessive
Deficit Procedure (EDP) whenever a member state exceeds the debt threshold of
60% GDP at the defined rate of 1/20th per annum.25 Moreover, member states will
now face the levy of an interest-bearing deposit if their budgetary position is not
strong enough and a non-interest bearing deposit optionally convertible to a fine,
with both deposits amounting to 0.2% of GDP and serving as a preventive and
corrective measure, respectively.26
As to the Directive constituting part of the Six-Pack, it defined the minimum
requirements for national budgetary frameworks with an objective of safeguarding that the national level decision-making is set up so as to deliver policy which
is in line with the EU rules (this objective being also endorsed in the intergovernmental Fiscal Treaty, see infra).
Finally, a very important step consists in introducing the reverse qualified majority rule to impose sanctions on errant eurozone states. Whereas previously such
decisions required the support of the Council expressed by qualified majority vote
(QMV), under the present regulation qualified majority in the Council will be
Europe 2020 strategy was launched by President Barroso (COM(2009)647) and aimed at
boosting economic recovery.
23
OJ, L 306, 23.11.2011.
24
J.-M. Barroso, La gouvernance européenne et la méthode communautaire, discours d’ouverture par le président de la Commission européenne, Séminaire sur la méthode communautaire organisé par Notre Europe et le Bureau des conseillers de politique européenne (BEPA), in: Éléments de
synthèse, eds. Y. Bertoncini, V. Kreilinger, Brussels, 28 February 2012, p. 42.
25
COM(2010)522.
26
COM(2010)524.
22
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required to halt the sanction imposed by the Commission, thus substantially reinforcing the latter institution’s decision-making power in this regard.
A further step towards strengthening the budgetary surveillance framework
was made due to the adoption of Two-Pack.27 It is a mini-package consisting of
two regulations, the legal basis of which is Article 136 TFEU, put forth by the
Commission in November 2011. Its objective is to further strengthen budgetary
surveillance and coordination with a view to more effective preventive and corrective action in case of deviations from the European budgetary policy requirements/
benchmarks (as set out in the European budgetary surveillance framework, SGP).
More precisely, all euro-states will be obliged to submit ahead of parliamentary
adoption and according to a common timetable their draft national budgets to the
Commission and their eurozone partners. Two-Pack also strengthens the Commission’s powers to intervene in the fiscal policies of member states experiencing
severe difficulties regarding their financial stability or officially under a bail-out
programme. Thus the Two-Pack has a far-reaching legal implications, since, in
effect, the EU becomes “the external supervisor of the national budget making.”28

5. Treaties outside the Treaties: Lack of Treaty-based
instruments or of political will in the moment of the crisis?
Both Six-Pack and Two-Pack have proved useful, albeit not sufficient instruments to safeguard fully credible fiscal discipline within the eurozone. The initial
idea was to introduce a fundamental reform of the fiscal rules and commitments
by revising Protocol 12 of the EU Treaties on the excessive deficit procedure.
However, given the UK government’s veto29 the rest of the European Council
agreed on 9 December 2011 to proceed to further fiscal integration on the basis of
a new intergovernmental treaty.
The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and
Monetary Union (commonly referred to Fiscal Compact, albeit it is the fiscal part
of the Treaty; henceforth TSCG or Fiscal Treaty) was signed on 2nd March 2012
by heads of state or government of 25 Member States (the Czech Republic and the
United Kingdom were not among the signatories).30 In accordance to its Article
1(1), the Fiscal compact Treaty was concluded with a view to:
OJ, L 140, 27.05.2013.
A. Duff, op. cit., p. 33.
29
David Cameron had de facto presented a document featuring seven demands which other
heads of state and government refused to succumb to.
30
From the normative standpoint, it is noteworthy that the entry into force of this Treaty is not
subject to unanimity constraints required normally for the EU Treaties and entered into force when
ratified by twelve out of the seventeen Eurozone states.
27
28
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“– strengthen the economic pillar of the Economic and Monetary Union” by
adopting a set of rules intended to foster budgetary discipline,
– strengthen the coordination of the participating states’ economic policies
– improve the governance of the euro area.
Pursuant to Article 3(2) of the TSCG, the Contracting Parties are obliged to
transpose the rules of balanced budgets into their national legal order no later than
one year after the entry into force of the Treaty and preferably trough provisions of
constitutional nature. Poland is among the states which have already incorporated
such a rule in their budgets (other states include Austria, Germany, Hungary and
Spain, incidentally the rules of the German budget are more stringent than that
imposed by the Treaty).
The Fiscal Compact does not contradict the Six-Pack and will run parallel
to it. Some provisions of the TSCG mirror concepts enshrined in the Stability
and Growth Pact as reformed by the Six-Pack, such as medium-term objectives
(MTOs), significant deviation, exceptional circumstances.31 On the other hand,
some provisions of the TSCG are operating more severe constraints on the States
than that of the Six-Pack. By way of example, the TSCG imposes on the contracting parties to establish debt breaks in national law; this measure goes clearly further than the provisions which the Union was legally capable to adopt in the Six
Pack. Moreover, it stipulates that at each stage of the Excessive Deficit Procedure
(EDP) the Commission’s proposals or recommendations concerning a “euro-area
Member State” which is in breach of the deficit criterion will be deemed as enjoying the support of the eurozone countries in the Council, unless a qualified
majority of them is against it. In practice it means that a reverse qualified majority voting (RQMV) applies to all stages of the EDP, even if not foreseen in
the six-pack, whenever a “euro-area Member State” is in breach of the deficit
criterion.32
It is noteworthy that the ratification of the Fiscal Treaty was made a condition sine qua non of receiving financial assistance from the ESM. The Treaty
establishing European Stability Mechanism was concluded by the euro area Member States on 2nd February 2012.33 The modalities of the entry into force of the
ESM Treaty constitute a certain curiosity, namely pursuant to Article 48(1) it will
take effect once ratified by the signatories representing 90 per cent of the capital
subscription.
31
www.ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
[10.9.2013].
32
Ibidem.
33
The ESM Treaty was originally signed on 11th July 2011, but subsequently modified to endorse the improvements agreed on by the heads of state and government of the euro area in July and
December 2011 aimed at inter alia enhanced effectiveness and flexibility of the mechanism, timing
of the capital contributions and providing for urgency decision-making procedures.
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The establishment of the ESM was initially considered to be conditional on
the amendment of Article 136(3)34 which was supplemented by the following provision: “The Member States whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable to safeguard the stability of the
euro area as a whole. The granting of any required financial assistance under the
mechanism will be made subject to strict conditionality.”
As is the case with the Fiscal Treaty, the operation of the ESM relies on the
involvement of the EU institutions. Based on the assessment of the Commission
and the ECB, the Board of Governors of the ESM makes a decision whether or not
to grant stability support to a state in distress (see Article 5). Under both treaties
the ECJ is assigned an arbitration role, as can be provided for by virtue of Article
272 TFEU.
The ESM was inaugurated in October 2012 and is now fully operational. According to the European Commission35, it is “the world’s most capitalised international financial institution and the world’s biggest regional firewall (€500 bn).
Its creation is a key step for ensuring that the euro area has the capacity needed
for rescuing Member States experiencing financial difficulties from default.” In
its role as a fiscal backstop for eurozone countries, and possibly also their banking
systems36, the ESM plays a crucial role in setting up a safety net.
The above discussed intergovernmental treaties serve as a perfect exemplification of the fact that this level of cooperation and decision-making is a growing
trend in the context of the crisis management. The increase of intergovernmentalism is, however, subject to strong criticism by those favouring the Community
method, that is decision-making involving EU institutions, notably the European
Commission and the European Parliament. Since the discussion of the benefits of
Community method to the democratic process is beyond the scope of this paper37
suffice it to say here that the practice of intergovernmental agreements being concluded outside the treaties and only subsequently incorporated into the body of
the primary EU law is by no means a new phenomenon, of which the Schengen
Agreement and Prüm Treaty are perfect examples. In the similar manner Article 16
of the Fiscal Treaty explicitly foresees its provisions shall be incorporated into the
legal framework of the EU no later than five years following its entry into force.
34
In the Pringle case discussed infra the ECJ clarified that the entry into force of the Decision
2011/199 introducing the provision in question is not a precondition for concluding and ratifying
the ESM Treaty because the proposed amendment merely confirms the existence of the competence
already possessed by the member states. This de facto means that the Treaty change was not necessary under EU-law for putting the ESM into place.
35
Commission’s blueprint of 28.11.2012.
36
D. Schoenmaker, D. Gros, A European Deposit Insurance and Resolution Fund – An Update,
“CEPS Policy Brief” 2012, no. 283, p. 2.
37
I. Jędrzejowska, A reshaped Economic and Monetary Union – still attractive, but hardly
legitimate?, “Zeszyty Naukowe WSB” 2014, no. 3(41).
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Interestingly, as argued by Janis A. Emmanouilidis38, for any cooperation outside
the Treaties, an Intergovernmental Avantgarde is a preferable form since its clear
objective is to integrate the legal norms adopted under intergovernmental agreement into the body of the EU Treaties at the soonest possible moment. In turn,
a loose long-lasting cooperation by a smaller group of member states established
on the basis of inter se agreements poses numerous risks, from exacerbating the
coordination between different policy areas to the weakening the EU’s supranational institutional architecture by the creation of parallel institutional structure.39
One more noteworthy characteristic of intergovernmental cooperation is that, as
a matter of principle, it remains open for other states to join at a later stage when
ready or after having fulfilled the necessary criteria, as is the case with the EU
Treaty based form of differentiated integration, namely enhanced cooperation (see
Article 20 TEU). At any rate, international agreements outside the Treaties the aim
of which is to realise the objectives of the Treaties should be used as absolute ultima ratio instrument of differentiated integration. It may not be denied that different levels of cooperation and integration have become an inherent characteristic of
the EU’s architecture, with the degree of differentiation being on the rise, of late in
particular in the economic field. Nevertheless, such differentiated integration must
respect the unity, effectiveness and coherence of the European legal order and, as
emphasised above, remain open for all Member States willing to join.40

6. Compatibility of the ESM and Fiscal Treaty
with the primary EU law
The ESM and the Fiscal Treaty have been challenged before the European
Court of Justice (ECJ) inter alia for being in breach of the “no bail-out clause”
laid down in Article 125 TFEU which de facto prohibits any financial liability
of the Union as well as its member states for the debts of an individual member
state.41
J. A. Emmanouilidis, Institutional Consequences of Differentiated Integration, Discussion
Paper, Centre for Applied Policy Research, Munich 2007, pp. 7f, 16.
39
Ibidem, p. 16.
40
See recital E in: R. Gualtieri, R. Trzaskowski, Report on constitutional problems of a multi-tier governance in the European Union A7-0372/2013, AFCO, European Parliament.
41
Article 125(1) TFEU stipulates that “[t]he Union shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed
by public law, or public undertakings of any Member State, without prejudice to mutual financial
guarantees for the joint execution of a specific project. A Member State shall not be liable for or
assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other
bodies governed by public law, or public undertakings of another Member State, without prejudice
to mutual financial guarantees for the joint execution of a specific project.”
38
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In its judgment of 27 November 201242 the ECJ ruled that the quoted Treaty
Article is not intended to prohibit either the Union or the Member States from
granting all forms of financial assistance to a Member State.”43 Article 125 TFEU
was drafted with a view to ensure that member states formulate and adhere to
a prudent budgetary policy by subjecting them to the logic of the market should
they enter into debt. Thus the cited provision may be construed as a kind of incentive for member states to pursue a sound budgetary policy and does not preclude
that euro area member states provide voluntary financial assistance to a fellow
euro-state in distress.
The ECJ grounds its interpretation as to the compatibility of financial assistance with Article 125 TFEU on the following criteria:
– liability for commitments remains on the part of the recipient member state
and is not assumed by the ESM44;
– ESM assistance remains subject to strict conditionality, i.e. it is granted as
a last resort and to the extent which is indispensable to ensure the financial stability of fellow euro-states and the euro area at large; ultimately it aims at prompting
the recipient state to implement a sound budgetary line.45
In respect of the modification of Article 136 TFEU, the ECJ ruled that the
European Council was justified in applying the simplified revision procedure of
Article 48(6) TEU as means of introducing a new provision (par. 3) into Article
136 TFEU.46 Moreover, the Court concluded that the entry into force of the provision in question is not a precondition for concluding and ratifying the ESM Treaty.
Last but not least, the ECJ deemed the allocation of tasks by the ESM Treaty
to the EU institutions (the European Commission, the ECB and the ECJ) as lawfully made. The Court’s stance is that “the Member States are entitled, in areas
which do not fall under the exclusive competence of the Union, to entrust tasks to
the institutions, outside the framework of the Union, such as the task of coordinating a collective action undertaken by the Member States or managing financial
assistance […] provided that those tasks do not alter the essential character of
the powers conferred on those institutions by the EU and FEU Treaties.”47 Incidentally, it is arguable that the association of EU institutions in the cooperation
between governments outside the Union may facilitate integration of a relevant
legal acquis into the body of the EU Treaties.48
Case C-370/12 – Pringle (reference for a preliminary ruling from the Supreme Court of
Ireland).
43
Par. 130 of the judgement.
44
See par. 138-141 of the judgment.
45
Par. 142-143.
46
European Council Decision 2011/199/EU of 25 March 2011 amending Article 136 TFEU
with regard to a stability mechanism for member states whose currency is the euro.
47
Par. 158 of the judgement.
48
J. A. Emmanouilidis, op. cit., pp. 16-17.
42
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7. Paths towards a “genuine Economic and Monetary Union”
As part of the ongoing efforts to lift Europe out of the crisis and following the
mandate given by the European Council, the President of the European Council
Herman van Rompuy, in close collaboration with José Manuel Barroso, President
of the European Commission, Jean-Claude Juncker, President of the Eurogroup
and Mario Draghi, President of the European Central Bank, on 25 June 2012 published a report entitled “Towards a genuine Economic and Monetary Union.” The
report identified four key building blocks for improving EMU, namely: integrated
financial, budgetary and economic framework, as well ensuring democratic legitimacy of decision-making within the EMU.
In a revised version of the report of 5 December 2012 the President of the
European Council points to three stages which the process towards a genuine
Economic and Monetary Union could rest on, namely:
– Stage 1 (End 2012-2013) – ensuring fiscal sustainability and breaking the
link between banks and sovereigns,
– Stage 2 (2013-2014) – completing the integrated financial framework and
promoting sound structural policies,
– Stage 3 (post 2014) – improving the resilience of EMU through the creation
of a shock-absorption function at the central level.49
As regards the first stage, apart from thorough implementation of a stronger
framework for fiscal governance it entails establishing the operational framework for direct bank recapitalisation through the ESM, harmonisation of national
resolution and deposit guarantee frameworks, setting up of a Single Supervisory
Mechanism (SSM) for the banking sector and the entry into force of the Capital
Requirements Regulation and Directive (CRR/CRDIV).
A first step towards creating the Banking Union, which is considered as a major building block of the genuine EMU, was conferring supervisory authority for
all eurozone banks on the European Central Bank (ECB). A crucial element of the
Banking Union is a new Single Supervisory Mechanism (SSM). Incidentally, the
majority of EU member states supervisory structures follow the single supervisor
model, with (i) Central Bank acting as financial sector supervisor (e.g Czech Republic), (ii) Central Bank supervising only banking sector (Germany), (iii) supervision of financial sector by an independent body (e.g. Poland – Komisja Nadzoru
Finansowego, Sweden – Finansinspektionen). The SSM transfers the responsibility for prudential financial supervision from national supervisors to the ECB,
which will have to separate its new supervisory activities from those pertaining
to monetary policy. Whilst SSM membership is reserved for euro area countries,
49

H. van Rompuy, op. cit., p. 4f.
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it allows for the option of a supervisory cooperation with non-eurozone member
states, which could “opt-in” to the SSM providing they carry out ECB’s instructions. Under the new supervision framework the European Banking Authority
(EBA) will continue its supervisory mission applying to all member states.
The successful completion of the first stage is regarded as the means to stop
the development of negative feedback loops between banks and sovereigns, which
phenomenon is rightly identified as one of the causes of the sovereign debt crisis.
In turn, the completion of the integrated financial framework as foreseen in the
second stage would involve above all the establishment of a common resolution
authority and appropriate backstop to safeguard that failing banks restructuring or
resolution decisions are taken “swiftly, impartially and in the best interest of all.”50
The single resolution mechanism would cover all banks supervised by the SSM
and complement its activity in that the single resolution authority would ensure
efficient resolution of banks which the SSM assessed as needing to be resolved.
The overall objective is to ensure that the private sector bears the primary burden
of bank resolution costs and thus limiting the cost of bank failures to taxpayers.51
The last stage on the “Roadmap” towards the genuine Economic and Monetary Union involves the establishment of the fiscal capacity for EMU. The official
documents published by the EU decision-makers allow for two possible interpretations of the additional EMU fiscal capacity. The first is “an incentive-based enforcement instrument for country-specific recommendations under Article 121.”52
It would be based on contractual arrangements53 between Member States and EU
institutions. Such fiscal capacity would be mandatory for euro area member states
and voluntary for the other EU members wishing to participate. Alternatively, the
additional fiscal capacity can also be construed as “an insurance-type [solidarity]
50
Ibidem, p. 4. Cf. also the recent Commission proposal for the single resolution mechanism
COM(2013)0520.
51
At the time of drafting this paper (September 2013) the legislative negotiations concerning
the SSM should have been completed (special legislative procedure – consultation) and a vote on
the elements was taken by the EP on 12.09.2013, see: European Parliament legislative resolution of
12 September 2013 on the proposal for a Council regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
(COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS)) and Position of the European Parliament
adopted on 12 September 2013 with a view to the adoption of Council Regulation (EU) 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential
supervision of credit institutions P7_TC1-CNS(2012)0242.
52
R. Repasi, Legal options for an additional EMU fiscal capacity, European Parliament’s Directorate General for Internal Policies, Policy Department C, 2013, p. 28, available also at www.
europarl.europa.eu/studies.
53
Very critically on the possible “contractualisation” of the relationship between the EU and its
member states of the Draft report on constitutional problems of a multi-tier governance in the EU,
(2012/2078(INI)), Rapporteurs: R. Gualtieri and R. Trzaskowski, point 18.
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mechanism54 between euro area countries to buffer large country-specific economic shocks.”55 This model of fiscal capacity requires an own central budget,
which automatically raises a question concerning the possible sources of revenue.
It is noteworthy that such revenue may be realised under the existing EU law as
long as it would be generated from member states’ contributions or a share of
member states’ taxes (e.g. a national financial transaction tax). Yielding of own
revenue on the basis of a tax levied by the European Union or loans (the current
EU budget has no ability to borrow) would require a Treaty change.56 According
to the European Council President’s report, the resources could take the form
of national contributions, own resources, or a combination of both.57 Moreover,
“contributions from, and disbursements to, national budgets would fluctuate according to each country’s position over the economic cycle.”58 Finally, a more
elaborate option for the fiscal capacity would entail the establishment of a Treasury function with clearly defined responsibilities (EMU Treasury is mentioned
both in the Van Rompuy’s report59 and the Commission’s blueprint.60

Conclusions: Not an easy way forward
Despite the bitter experience of the economic recession and still somewhat
gloomy prognosis for time to come, one could argue that the crisis per se became
a stimulus for the correction of the existing flaws in the construction of EMU.
From this perspective the crisis may be regarded as an opportunity the lessons of
which should not be wasted. One of them is that the interdependence of member
states in the EU and notably EMU has reached such intensity that any decision
regarding economic or fiscal policy taken at the level of an individual state has potentially considerable impact upon other member states. The weakness of the euro
architecture is an inevitable consequence of the fact that when it was established,
the option that financial difficulties of one member state could pose a direct threat
for the whole euro system was not taken into account.61
The extent to which sovereign states have allowed the “intrusion” in their
domestic affairs, of which budget may justifiably be considered as one of the most
sensitive fields, is beyond doubt to be attributed to the emergency of the economic
In its conclusions of 14 December 2012, the European Council refers to the additional EMU
fiscal capacity in terms of “solidarity mechanisms.”
55
Ibidem, p. 9.
56
Ibidem, pp. 24, 28.
57
H. van Rompuy, op. cit., p. 4f.
58
Ibidem, p. 11.
59
Ibidem, p. 12.
60
See the Commission’s blueprint, pp. 33, 38, 40.
61
Ibidem, p. 14.
54
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crisis. The far-reaching transfer of competences to the European economic executive level had been unthinkable preceding the outbreak of the crisis. Stronger
surveillance and coordination of national fiscal and growth policies are believed
to be essential instruments for the purpose of ensuring “the proper functioning of
economic and monetary union”, with both the said measures as well as the cited
objective being laid down expressis verbis in Article 136(10) TFEU.
Six-Pack, Two-Pack and the Fiscal Treaty constitute a new governance framework designed to provide for ex ante coordination of annual budgets of eurocountries and enhance the surveillance of member states experiencing financial
difficulties. Jointly with the ESM they amount to a critical step towards viability
of the euro and the Single Market. In March 2013 the Commission proposed putting in place a new mechanism of ‘ex ante coordination’. It would compel member states to submit detailed information about a reform which they are about to
undertake. The Commission would provide the Council with an assessment of
the reform’s effectiveness and of its potential spill-overs on the functioning of the
euro area.
However, there are also grounds for scepticism vis-à-vis the prospect of ever
increasing EU’s interference into national policy-making. By way of example, it
is arguable that mechanisms such as the new ‘ex ante coordination’ compelling
member states to submit to the Commission detailed information about a reform
which they are intending to undertake (regarding e.g. structural policies on products, labour and pensions) may be useful from a collective standpoint, albeit constitutes limited incentive for member states to initiate any radical reforms, if not
a real deterrent.62
A less spectacular, albeit not irrelevant step undertaken by the European Commission in the crisis management consists in safeguarding financing for SMEs
(small and medium sized enterprises) which are crucial for the revitalizing of the
EU economy, but which suffer under lack of funding due to the credit crunch.
Moreover, the European Commission sees an opportunity of improving governance of the European Single Market in the timely transposition of relevant directives, notably those concerning sectors with the highest growth potential, for the
years 2012-2013 these being identified as network industries (such as energy and
telecommunications) and key services sectors (trade, transport, business services
and financial intermediation).63 Given that practically no member state reaches the
target of 0% for late and/ or incorrect transposition of directives, the Commission
not infrequently resorts to decisive actions such as infringements procedures. It
also called for the enforcement of the compliance with the judgments of the Court
of Justice through penalty payment procedures.
R. Thillaye, Coordination in place of integration? Economic governance in a non-federal
EU, Working Paper 2013, no 32, Policy Network, p. 9, available also at www.foreurope.eu.
63
Commission’s Communication on governance adopted in June 2012.
62
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Despite the grosso modo visible shift from a narrow focus on fiscal discipline
to the very bold and comprehensive project of fiscal solidarity, until now there is
no consensus on the pooling of risk through Eurobonds. It is clear that for several
EU governments the sign up to debt mutualisation is out of question. The debate
in Germany which, as the prime EU contributor remains by and large a trend setter
in this respect, shows that authorities repudiate any presuppositions to the effect
that green light by the Bundesverfassungsgericht for the ESM and Fiscal Compact64 could be interpreted as the way forward to the Eurobonds and generally to
the “transfer union.”65
It seems that the very first mistakes of the crisis management are slowly being recognized, with even the IMF authorities admitting that excessive austerity
policy to a great extent turned out counterproductive. Selected policies for smart,
sustainable and inclusive growth must be revisited, or at least not completely
overshadowed by the implementation of the new fiscal regulatory framework, as
has largely been the case with the Europe 2020 Strategy. As rightly perceived by
some economists, a well-thought social policy and even state assistance to the
most disadvantaged may boost the economy.66
Certain mistakes in the crisis management resulted from the misguided assumption that the resilient economic formula of the North may be applicable with
the same positive effect for the South. False diagnosis always translates into inThe Judgement of the German Federal Constitutional Court of 12 September 2012.
See e.g. the interview with the German Finance Minister Wolfgang Schäuble (Staat und
Recht, September 2011, no. 221, p. 8) who denied the existence of any pan-European “Haftungsgemeinschaft” (liability community). When commenting on the judgment of the Bundesverfassungsgericht (German Federal Constitutional Court) Schäuble stated: “Die EFSF ist weder der Weg zu
Eurobonds noch zur Transferunion [...] Karlsruhe hat enschieden, dass der Euro-Rettungsschirm
nicht dem Grunddesetz wiederspricht. Er dient der Verteidigung der Wärung und schafft Stabilität.
[The EFSF opens neither the way to Eurobonds not to transfer union. The [German Federal Court
in] Karlsruhe has decided that the euro rescue umbrella is not unconstitutional. It is aimed at the
protection of the currency and restoring stability; translation I. J.].
66
P. Krugman, Sortez-nous de cette crise… maintenant!, Flammarion, Paris 2012, p. 257. The
author states that “il existe encore au moins un domaine dans lequel la dépense publique pourrait
assez vite apporter un coup de pouce à l’économie : l’aide aux personnes en difficulté, à travers
l’augmentation temporaire des allocation chômage et d’autres programmes de couverture sociale
[...] Si vous placez de l’argententre les mains des individus en situation de précarité, il y a toutes
les chances qu’ils le dépensent, et s’est précisément de cela que nous avons besoin” [there is still at
least one area in which public spending could quickly bring a boost to the economy: aid to those in
need, through the temporary increase in unemployment benefits and other social insurance programs
[...]. If one puts money in the hands of individuals who find themselves in a precarious situation,
there is every chance they will spend it, and this is precisely what we need, transl. I. J.]. For a very
interesting account on smart and inclusive growth based on a more equitable (to be distinguished
from equal) distribution of income according to the value that different economic actors create, see
W. Lazonick, M. Mazzucato, The Risk-Reword Nexus. Innovation, Finance and Inclusive Growth,
„Policy Network” November 2012.
64
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adequate therapy. Even if the judgment may seem too severe, it is always illusive
to believe that one solution could remedy the problems of the entire euro area.
Adjustments of undertaken measures to the country specificities are indispensable
and a natural consequence of discrepancies between individual economies arising
among others from different growth and production systems, financial and labour
market profiles, fiscal and social policies, etc.
In short, however weary one may be of the financial crisis on the European
continent, it determines the trajectory of the future economic integration in the
EU. Divided, united or multi-speed and multi-tier will Europe emerge of the economic downturn? The architecture of the post-crisis EU is still far from clear.
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Wieloszczeblowe sprawowanie rządów w UE:
dynamiczna i efektywna opowiedź na kryzys gospodarczy?
Streszczenie. Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji najważniejszych wydarzeń w Unii Europejskiej od rozpoczęcia kryzysu finansowego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kryzysowego w strefie euro. Nadrzędnym celem artykułu jest ocena skuteczności wieloszczeblowego sprawowania rządów w coraz bardziej zróżnicowanej pod względem gospodarczym
strefie euro oraz całej Unii Europejskiej. Autorka formułuje krytyczne uwagi w przedmiocie ryzyka,
jakie pociąga za sobą zbyt daleko idąca ingerencja w politykę suwerennych państw. Część podsumowująca stanowi swoistą prognozę co do ewentualnej architektury pokryzysowej Unii, w tym tak
daleko idących projektów jak solidarne uwspólnienie długu (transfer union).
Słowa kluczowe: kryzys finansowy, dług publiczny, unia gospodarcza i walutowa, wieloszczeblowe sprawowanie rządów
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Założenia i efekty wdrożenia modelu
kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych
ze szczególnym uwzględnieniem
jednostek samorządu terytorialnego
Streszczenie. W artykule podjęto problematykę ram prawno-organizacyjnych systemu kontroli
zarządczej w sektorze finansów publicznych i wdrożenia kontroli zarządczej na szczeblu samorządowym. Dokonano charakterystyki regulacji określających model kontroli zarządczej w odniesieniu do sektora rządowego i samorządowego, ze wskazaniem przesłanek warunkujących skuteczną
implementację głównych elementów tego modelu w jednostkach samorządu terytorialnego. Oprócz
prezentacji zmian w porządku prawnym przedstawiono także wyniki przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów i Najwyższą Izbę Kontroli badań dotyczących wdrożenia kontroli zarządczej
na szczeblu samorządowym oraz podjęto próbę identyfikacji słabych stron regulacji systemowych
skierowanych do samorządów.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, sektor finansów publicznych, samorząd terytorialny

Wstęp
Zagadnienie skutecznej i efektywnej realizacji zadań publicznych oraz odpowiedzialnego i jawnego gospodarowania środkami publicznymi od wielu lat
stanowi istotny element dyskusji prowadzonej na polskiej scenie politycznej oraz
w środowisku naukowo-eksperckim. Jej wyniki znalazły wyraz m.in. w zmianach
ustawy o finansach publicznych.
Na uwagę w tym zakresie zasługuje wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
instytucji kontroli zarządczej do sektora finansów publicznych. Na mocy przepisów działu I rozdziału 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.1
1

Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
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(uofp z 2009 r.), na kierowników jednostek sektora finansów publicznych (jsfp)
nałożono obowiązek ustanowienia i zapewnienia funkcjonowania adekwatnej,
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Instytucja ta wchłonęła obszar kontroli finansowej, funkcjonującej w poprzednim, określonym w ustawie z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych2 (uofp z 2005 r.), stanie prawnym3.
Celem wprowadzenia pojęcia kontroli zarządczej do uofp z 2009 r. było bezsporne objęcie jej zakresem wszystkich aspektów działalności jsfp. Zmiana ta wynikała z niewłaściwej praktyki utożsamiania obowiązującego w poprzednim stanie
prawnym pojęcia kontroli finansowej w sektorze publicznym z wyłącznie finansowym aspektem działalności jsfp.
Istotną nowością wprowadzonego w 2010 r. modelu kontroli zarządczej było
podkreślenie roli systemu wyznaczenia celów i monitorowania stanu ich realizacji dla sprawnego działania i zarządzania sektorem finansów publicznych oraz
wprowadzenie obowiązku utworzenia systemu kontroli zarządczej na II poziomie, tj. w dziale administracji rządowej oraz jednostce samorządu terytorialnego
(jst). Jak czytamy w uzasadnieniu do uofp z 2009 r.: „Wprowadzenie formalnego
obowiązku wyznaczania celów i przygotowywania planów zadań dla działu oraz
dla jednostek sektora finansów publicznych, a także sporządzanie sprawozdań
z wykonania tych planów jest warunkiem sine qua non właściwego zarządzania
jednostką, czyli w konsekwencji efektywnego wykorzystania środków publicznych. Jest to narzędzie, które nie tylko w pewnym stopniu powinno zobligować
kierownika jednostki do dbania o rzeczywiste, a nie tylko formalne, realizowanie
obowiązków z zakresu zarządzania jednostką, ale także jest elementem odpowiedzialnego i jawnego gospodarowania środkami publicznymi wobec obywateli
i podatników”4. Ustawodawca wskazuje przy tym, że „Podstawowym elementem
kontroli zarządczej w administracji jest odpowiedzialność każdego kierownika
jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej,

Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.
Zgodnie z art. 47 uofp z 2005 r.: ust. 1. Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów
publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; ust. 2. Kontrola finansowa obejmuje: 1) przeprowadzanie
wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków; 2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania
wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych; 3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów,
o których mowa w pkt 2; ust. 3. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury, o których
mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę standardy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1, oraz zapewnia
ich przestrzeganie.
4
Sejm RP VI kadencji, druk nr 1181, System Informacji Prawnej Lex Omega, Wolters Kluwer
Polska [13.11.2013].
2
3
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aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”5.
Po wstępnej analizie założeń ustawodawcy dotyczących wprowadzonego do
systemu finansów publicznych modelu kontroli zarządczej trudno odmówić im
słuszności. Należy również zaznaczyć, że zamierzenia te wpisywały się w ekonomizujący nurt nowego zarządzania publicznego (New Public Management).
Rozwijająca się od początku lat 80. XX w. koncepcja nowego zarządzania publicznego była bowiem nastawiona na mierzalność efektywności sektora publicznego w zakresie należytego wykorzystania środków publicznych do osiągnięcia
zaprogramowanych wcześniej celów. Koncepcja ta zakładała m.in. wprowadzenie budżetowania wyników i zarządzania wynikami oraz koncentrowała się na
pomiarze wyników jednostek sektora publicznego przez systematyczną analizę
mierzalnych wskaźników6.
Należy jednak zastanowić się, czy zamierzenia ustawodawcy co do wprowadzanego do sektora finansów publicznych skutecznego systemu kontroli zarządczej na pewno mają odzwierciedlenie w uregulowaniach uofp z 2009 r. i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie? Czy stworzone ramy prawne
określiły zakres obowiązków i uprawnień kierowników jsfp w sposób odpowiedni
do uzyskania postulowanej jednolitości i sprawności systemu kontroli zarządczej
w całym sektorze finansów publicznych, także na poziomie samorządowym?
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania. Jej podstawą będą
wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy porównawczej uregulowań stanowiących ramy prawno-organizacyjne stworzonego modelu kontroli zarządczej
w odniesieniu do sektora rządowego i samorządowego oraz wyniki przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów i Najwyższą Izbę Kontroli badań w zakresie wdrażania i osiągniętej sprawności systemu kontroli zarządczej w jst.

1. Ramy organizacyjno-prawne modelu kontroli zarządczej
w systemie finansów publicznych
Główne elementy modelu kontroli zarządczej zostały określone w dziale I,
rozdziale 6 uofp z 2009 r. pt. „Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych”, a także w rozporządzeniach i komunikatach Ministra Finansów wydanych na podstawie delegacji zawartych w ww. ustawie, w tym w:

Ibidem.
Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 19-48.
5
6
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– rozporządzeniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności
i sprawozdania z jego wykonania7,
– rozporządzeniu z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia
o stanie kontroli zarządczej8,
– komunikacie nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych9,
– komunikacie nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych10,
– komunikacie nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania
ryzykiem11.
Warto przy tym podkreślić złożoność samego procesu kontroli zarządczej.
Wskazuje na to m.in. Kazimiera Winiarska, identyfikując fazy procesu kontroli
zarządczej:
– planowanie, w którym określa się zestawy celów, w formie oczekiwanych
wyników, w sposób zrozumiały, uzgodniony, mierzalny, zgodny z dostępnymi zasobami,
– programowanie osiągania wyznaczonych celów, z uwzględnieniem ograniczeń wewnętrznych i zewnętrznych,
– sprawdzanie wyników poprzez określenie stopnia osiągnięcia zamierzonych celów,
– analiza możliwości pełnego osiągnięcia wyznaczonych celów,
– udoskonalenie działania organizacji w celu zoptymalizowania zachowań
w odniesieniu do zaplanowanych celów12.
W związku z tym analiza regulacji prawno-organizacyjnych będzie skupiać
się na głównych instrumentach zapewniających efektywne wdrażanie i funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym oraz na uprawnieniach i obowiązkach nałożonych na kierowników jsfp w ww. zakresie.
W dziale I rozdziale 6 uofp z 2009 r. zawarto uregulowania dotyczące: definicji i celów kontroli zarządczej (art. 68), odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej (art. 69), obowiązków w zakresie planowania celów jsfp

Dz.U. nr 187, poz. 1254.
Dz.U. nr 238, poz. 1581.
9
Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.
10
Dz.Urz. MF nr 2, poz. 11.
11
Dz.Urz. MF z 2012 r., nr 56.
12
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 32-39.
7
8

Założenia i efekty wdrożenia modelu kontroli zarządczej...

83

i sprawozdawania z ich realizacji (art. 70), zadań Ministra Finansów w zakresie
koordynacji kontroli zarządczej w jsfp (art. 71).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 68 ust. 1 uofp z 2009 r. kontrolę zarządczą
w jsfp stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Natomiast celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania; 3) wiarygodności sprawozdań; 4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności
i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem (art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
Przytoczona definicja kontroli zarządczej koncentruje się na aspekcie prawidłowości wykonania zadań i osiągnięcia celów przez jsfp, a tym samym odwraca
uwagę od samoistnej kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych, stanowiącej główny obszar kontroli finansowej
według definicji zawartej w art. 47 uopf z 2005 r. Zastrzeżenia przy tym może
budzić zakres i przedmiot zawartego w art. 68 ust. 2 uopf wyszczególnienia celów
kontroli zarządczej w aspekcie ich wpływu na realizację przez jsfp zadań i celów
zdefiniowanych w planach. Zdaniem Cezarego Kosikowskiego „Cele kontroli zarządczej [...] są określone w sposób dość przypadkowy, czego nie usprawiedliwia nawet użycie sformułowania »w szczególności«. [...] Te, które wymieniono
w art. 68 ust. 2 pkt 3-7, należą do trzeciorzędnych”13.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 uopf odpowiedzialność za zapewnienie, tj. zorganizowanie i wykonywanie, kontroli zarządczej została przypisana do obowiązków:
1) ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej; 2) wójta,
burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu
terytorialnego; 3) kierownika jednostki. Tym samym ustawodawca urzeczywistnił
zamierzenie utworzenia systemu kontroli zarządczej na dwóch poziomach, tj. systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej (II poziom) i w poszczególnych jednostkach w dziale (I poziom). W przypadku gmin, powiatów
i województw samorządowych jest to poziom jednostki samorządu terytorialnego (II poziom) oraz poszczególnych samorządowych jednostek organizacyjnych
(I poziom). Za funkcjonowanie kontroli zarządczej na I poziomie odpowiedzialny
jest kierownik jsfp. Podmiotami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie kontroli
zarządczej na II poziomie są odpowiednio: minister kierujący działem administracji rządowej oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek
województwa w przypadku samorządu terytorialnego.
13

s. 215.

C. Kosikowski, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011,
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Warto przy tym zwrócić uwagę na niedoprecyzowanie i pozorną sprzeczność
przyjętych przez ustawodawcę kryteriów kontroli zarządczej. Według kryteriów
określonych w art. 69 ust. 1 uopf z 2009 r. kontrola zarządcza powinna funkcjonować adekwatnie, skutecznie i efektywnie. Kryteria te nie są tożsame z kryteriami
ujętymi w art. 68 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którymi kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jsfp
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Przy czym, jak
zauważa Ludmiła Lipiec-Wacha, uwzględniając postulat ustawodawcy racjonalnego, który w stanowionych przepisach nie popełnia błędów i nie tworzy norm,
których nie da się zastosować, należy przyjąć, że kryteria wskazane w art. 68 ust.
1 dotyczą merytorycznej strony kontroli zarządczej, czyli samej istoty tej instytucji, natomiast określone w art. 69 ust. 1 – strony organizacyjnej w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale, jst lub innej jednostce sektora finansów
publicznych14.
Przy uwzględnieniu ogólnych zasad gospodarowania środkami publicznymi
określonych w art. 44 ust. 3 uopf z 2009 r. można przychylić się także do stanowiska Ewy Sławińskiej-Tomtały, zgodnie z którym kontrola zarządcza w skali
kraju powinna racjonalnie zapewniać, że wydatki publiczne będą dokonywane
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 1) efektywności, tj. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 2) skuteczności, tj. optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 3) terminowości, tj. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań i zobowiązań; 4) rzetelności, tj. właściwego regulowania zaciągniętych zobowiązań15.
W omawianym art. 69 uopf z 2009 r. (ust. 3 i 4) ustawodawca przewidział ponadto nakaz i uprawnienie dla Ministra Finansów do określania w formie komunikatu standardów i wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla sektora finansów
publicznych. Natomiast w art. 69 ust. 5 ww. ustawy podkreślono uprawnienia ministrów w zakresie ogłaszania w formie komunikatu wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla kierowanych działów administracji rządowej. Wyznaczenie
Ministra Finansów do uszczegółowienia systemu kontroli zarządczej w sektorze
finansów publicznych może budzić kontrowersje w aspekcie braku czysto finansowego charakteru tej kontroli oraz rezygnacji z upoważnienia Rady Ministrów
do wydawania rozporządzeń w zakresie sposobu organizacji i realizacji kontroli
zarządczej16. Tym niemniej Minister Finansów na podstawie ww. delegacji określił standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Standardy
L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2011.
15
E. Sławińska-Tomtała, Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne wskazówki
wdrożenia systemu, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 6.
16
C. Kosikowski, op. cit., s. 217.
14
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KZ)17, szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny oraz wytyczne dla sektora
finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem18. Regulacje
te w znacznej mierze doprecyzowały, określone w uopf z 2009 r., założenia systemowe dla kontroli zarządczej.
Przepisami art. 70 uopf z 2009 r. ustawodawca wprowadził nowe, istotne dla
funkcjonowania kontroli zarządczej instrumenty, takie jak plan działalności (plan),
sprawozdanie z wykonania planu działalności (sprawozdanie) oraz oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej. Obowiązek corocznego sporządzania, do końca listopada roku poprzedniego, planu na dany rok oraz corocznego sporządzania i przekazywania Prezesowi Rady Ministrów, do końca kwietnia, sprawozdania z realizacji planu wraz z oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok
został nałożony na ministra w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej. Przy czym minister, na podstawie przepisu art. 70 ust. 4 uopf
z 2009 r., mógł zobowiązać do ww. działań także kierownika jednostki w kierowanym przez siebie dziale. W art. 70 ust. 2 uopf z 2009 r. ustawodawca określił
ponadto minimalną zawartość planu, wskazując na określenie: celów w ramach
poszczególnych zadań budżetowych, podzadań służących osiągnięciu celów oraz
mierników określających stopień realizacji celu i ich planowanych wartości. Dalsze doprecyzowanie zawartości planu i sprawozdania, wzory tych dokumentów
oraz wskazówki dotyczące ich sporządzania zostały określone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności
i sprawozdania z jego wykonania. W ww. rozporządzeniu dokonano uszczegółowienia zakresu planu, wskazując na obowiązkowe elementy tego dokumentu,
w tym na: zestawienia celów przyjętych do realizacji dla działów administracji
rządowej albo dla jednostki sektora finansów publicznych, określenie mierników
połączenia realizacji celów z ich planowanymi wartościami oraz określenie najważniejszych zadań służących realizacji przyjętych celów. Minister Finansów
wprowadził także czytelny podział planowanych działań na grupy obejmujące:
– najważniejsze cele przyjęte do realizacji, odnoszące się do dokumentów
o charakterze strategicznym (opisane w części A planu),
– cele uznane za priorytetowe, dotyczące zadań ujętych w budżecie państwa
w układzie zadaniowym (opisane w części B planu),
– cele pozostałe – inne niż wymienione w części A i B planu (opisane w części C).
Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie planu
i sprawozdania projekt planu na kolejny rok podlegał przekazaniu w terminie do
dnia 31 października Prezesowi Rady Ministrów, a sprawozdanie z wykonania
planu powinno być sporządzane w układzie odpowiadającym planowi z wyszcze17
18

Ogłoszone w komunikacie nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.
Ogłoszonych w komunikacie nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r., Dz.Urz. MF z 2012 r., nr 56.

86

Ksymena Kramarczyk-Rosiak

gólnieniem (w części D) przyczyn niezrealizowania założonych celów, wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników
lub podjęcia innych niż planowane zadań służących realizacji celów. Zarówno
plan działalności, jak i sprawozdanie oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ministra podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie
z art. 70 ust. 5 uopf na 2009 r.).
Nałożenie na ministra obowiązków sporządzania planu działalności ściśle
wiąże się z określonym w art. 142 ust. 10 i 11 uopf z 2009 r. obowiązkiem sporządzania budżetu państw w układzie zadaniowym19. Obowiązki w zakresie sporządzania planu oraz budżetowania zadaniowego nie zostały zdefiniowane wobec
sektora samorządowego.
Dodatkowo regulacjami Działu VI uopf z 2009 r. pt. „Audyt wewnętrzny oraz
koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”
ustawodawca podkreślił rolę audytu wewnętrznego we wspieraniu kierownika
jednostki przy systematycznej i doraźnej ocenie kontroli zarządczej (art. 272) oraz
przewidział możliwość upoważnienia audytora wewnętrznego w jst i rządowej
jednostce nadrzędnej/nadzorującej do przeprowadzania audytu w samorządowych
jednostkach organizacyjnych i jednostkach w dziale (art. 287). Przepisem art. 288
uopf z 2009 r. ustawodawca zobowiązał także ministra kierującego działem do
powołania komitetu audytu, którego celem jest doradztwo w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, realizowane w szczególności przez sygnalizowanie istotnego ryzyka i słabości kontroli zarządczej oraz proponowania jej usprawnień.
Funkcja koordynacji kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
została przypisana Ministrowi Finansów (art. 71 uopf z 2009 r.). Do zadań Ministra Finansów w ww. zakresie zaliczono m.in. upowszechnianie Standardów KZ,
określanie wytycznych, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
oraz z komitetami audytu.
Istotne doprecyzowanie założeń określonego w art. 68-71 uopf z 2009 r. modelu kontroli zarządczej zostało zawarte w Standardach KZ oraz wydanych przez
Ministra Finansów szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli
zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych20 i szczegółowych wyPrzez co rozumie się zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz: a) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach
którego podzadania te zostały wyodrębnione, b) wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także
z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi
wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów.
20
Ogłoszone w komunikacie nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r., Dz.Urz. MF nr 2, poz. 11.
19
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tycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania
ryzykiem21.
Wyjaśnienia wymaga przy tym charakter ww. regulacji. Standardy KZ należy
traktować jako wytyczne, a nie normy prawne. Zgodnie z zapisami Standardów
KZ określają one podstawowe wymagania co do kontroli zarządczej i stanowią
uporządkowany zbiór wskazówek do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów
kontroli zarządczej, a ich celem jest promowanie wdrażania w sektorze finansów
publicznych spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej, zgodnego z międzynarodowymi standardami, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki,
która ją wdraża, i warunków, w których ona działa.
Wydane na podstawie art. 69 ust. 4 uopf z 2009 r. szczegółowe wytyczne
Ministra Finansów stanowią natomiast uzupełnienie zapisów Standardów KZ dotyczących organizacji procesu samooceny z wykorzystaniem wzorów ankiet oraz
planowania działalności, mechanizmów kontroli, komunikacji i wymiany informacji oraz monitorowania w zakresie zarządzania ryzykiem22.
Z treści komunikatu nr 23 Ministra Finansów wynika, że za najistotniejszy
element kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej i jst należy uznać
system wyznaczania celów i zadań dla jednostek w danym dziale administracji
rządowej lub samorządowych jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań. W Standardach KZ zaznaczono,
że poza przepisami określonymi w art. 70 ust. 4 uopf z 2009 r. nie przewidziano
szczególnych kompetencji dla ministrów i odpowiednio wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast), starostów i marszałków województw w stosunku do jednostek podległych i nadzorowanych z tytułu odpowiedzialności za funkcjonowanie
kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub w jednostce samorządu
terytorialnego. Zadania te powinny być realizowane w ramach i na podstawie
kompetencji przyznanych ministrom i odpowiednio wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom i marszałkom województw w przepisach odrębnych.
Szczegółowe regulacje zostały przedstawione w Standardach KZ w odniesieniu do pięciu obszarów – grup odpowiadających poszczególnym elementom
kontroli zarządczej, do których zaliczono: środowisko wewnętrzne, cele i zarzadzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacje i komunikacja, monitorowanie i ocenę.
W ramach tych grup zdefiniowano wymogi co do organizacji systemu kontroli
zarządczej w jsfp, w tym dotyczące:
Ogłoszonych w komunikacie nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r., Dz.Urz. MF z 2012 r., nr 56.
Tj. systemu obejmującego procedury i polityki oraz skoordynowane działania, podejmowane zarówno przez kierownictwo jednostki, jak i jej pracowników, które poprzez identyfikację
i analizę ryzyka oraz określanie adekwatnych reakcji na ryzyko zwiększają prawdopodobieństwo
osiągnięcia celów i realizacji zadań.
21
22
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– planowania celów i zadań jsfp oraz monitorowania i oceny ich realizacji
(standard B.6),
– identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka i reakcji na ryzyko (standard B.7-9),
– samooceny systemu kontroli zarządczej (standard E.20),
– roli audytu wewnętrznego w procesie oceny kontroli zarządczej (standard
E.21 i E.22),
– uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej (standard E.22).
Wymogi w ww. zakresie zostały określone dla całego sektora finansów publicznych, bez rozróżnienia na jego część rządową i samorządową.
W sformułowanych w Standardach KZ wymogach co do planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w jsfp wskazano, że:
– cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie,
– ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników,
– w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zadań przez jednostki podległe lub nadzorowane,
– nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań,
– zidentyfikowane ryzyko należy poddać analizie mającej na celu określenie
prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i jego możliwych skutków,
– należy określić akceptowany poziom ryzyka,
– w stosunku do każdego istotnego ryzyka powinno się określić rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie),
– należy określić działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego
ryzyka do akceptowanego poziomu.
Ponadto w Standardach KZ podkreślono, że zarządzenie ryzykiem ma na celu
zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań, a proces
zarządzania powinien być dokumentowany.
Natomiast w kwestii monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej
w jsfp w Standardach KZ zalecono przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników
jednostki oraz coroczne uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez
kierownika jednostki. Samoocena powinna być przy tym ujęta w ramy procesu
odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana, a źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej powinny być przede wszystkim wyniki
monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli.
Wymogi w ww. zakresie zostały określone dla całego sektora finansów publicznych, bez rozróżnienia na jego część rządową i samorządową. Tym samym
wynikające z uopf z 2009 r. wymogi dotyczące kontroli zarządczej dla jsfp zostały uszczegółowione i znacznie rozszerzone, zwłaszcza w odniesieniu do sektora
samorządowego.
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Wyniki analizy podstaw określenia głównych elementów modelu kontroli
zarządczej dla sektora rządowego i samorządowego zostały ujęte w tabeli 1. Natomiast zakres uprawnień przyznanych ministrom i odpowiednio wójtom (burmistrzom i prezydentom miast), starostom i marszałkom województw w stosunku do
jednostek podległych i nadzorowanych z tytułu odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej w dziele administracji rządowej lub w jst (na II poziomie kontroli zarządczej) został przedstawiony w tabeli 2.
Tabela 1. Główne elementy modelu kontroli zarządczej – poziom I
Elementy systemu kontroli
Planowanie działalności przez określenie celów
i zadań (planu działalności)
Monitorowanie realizacji zaplanowanych celów
za pomocą wyznaczonych mierników
Sformalizowany proces identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko
Sformalizowany proces samooceny systemu kontroli zarządczej
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w formie oświadczenia

Uopf z 2009 r.
Standardy KZ
art. 70 ust. 1 i 2*
I.2.6. i II.B.6.
art. 70 ust. 2*
I.2.6 i II.B.6.
brak
II.B.7, B.8 i B.9
brak
II.E.20
art. 70 ust. 3*
brak
art. 70 ust. 3**
II.E.22

Sektor
rządowy

Sektor
samorządowy

tak
tak
tak
tak
–
tak
–
tak
tak
–
tak
tak

nie
tak
nie
tak
–
tak
–
tak
nie
–
nie
tak

* rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego
wykonania (Dz.U. nr 187, poz. 1254), ** rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. nr 238, poz. 1581).

Źródł o: opracowanie własne.

Tabela 2. Główne elementy modelu kontroli zarządczej – poziom II
Uprawnienia ministra w dziale / wójta*,
starosty i marszałka województwa
Zobowiązanie jednostek w dziale / samorządowych jednostek organizacyjnych do planowania działalności przez określenie celów i zadań
Zobowiązanie kierowników jednostek w dziale /
samorządowych jednostek organizacyjnych
do składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej
Upoważnienie audytora wewnętrznego do przeprowadzania audytu w jednostkach w dziale /
samorządowych jednostkach organizacyjnych
* odpowiednio burmistrzom lub prezydentom miast.
Źródł o: opracowanie własne.

Uopf z 2009 r.

Sektor
rządowy

Sektor
samorządowy

tak
tak

nie
tak

art. 70 ust. 4
1.2

tak
tak

nie
tak

art. 287
II.E.22

tak
tak

tak
tak

Standardy KZ
art. 70 ust. 4
I.2
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2. Wyniki badań wdrażania systemu kontroli zarządczej
w jednostkach samorządu terytorialnego
W ramach realizacji zadań z zakresu koordynacji kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych służby Ministerstwa Finansów dwukrotnie przeprowadziły badania stanu wdrożenia i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
w jst23.
W przeprowadzonym w grudniu 2011 r. badaniu ankietowym wzięło udział
2561 jst. Pytania ankietowe obejmowały zagadnienia z zakresu: znajomości przepisów uopf z 2009 r. i ich wpływu na zarządzanie, samooceny, roli audytu wewnętrznego w rozumieniu i stosowaniu przepisów oraz Standardów KZ, kontroli
zewnętrznych, wyznaczania celów, oceny zarządzania jednostką dokonywanej
przez jej kierownika, wskazania najważniejszych ograniczeń/problemów zidentyfikowanych przy wykonywaniu obowiązku zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jst.
Wyniki przeprowadzonego badania wskazały na:
– wysoką, zadeklarowaną przez 98,8% badanych jst, znajomość przepisów
uopf z 2009 r. w zakresie kontroli zarządczej oraz świadomość kierowników jst
co do obowiązków, jakie wynikają z tych przepisów dla praktyki zarządzania,
zadeklarowaną na poziomie 96,7%;
– realizację obowiązków w zakresie wyznaczania celów działalności przez
78,8% badanych gmin, powiatów i województw;
– przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej zaledwie w połowie (tj.
54,5%) ankietowanych jednostek;
– brak powiązania wyników kontroli zewnętrznych z oceną stanu kontroli
zarządczej przez prawie połowę (tj. 46%) badanych jst;
– pozytywną ocenę obowiązujących przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji samorządowej w zakresie zapewnienia funkcjonowania
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej odpowiednio w gminie,
powiecie, województwie (wyrażoną przez 80% ankietowanych jst);
– wysoką ocenę wsparcia kierowników jst przez audytorów wewnętrznych
w rozumieniu i stosowaniu regulacji dotyczących kontroli zarządczej oraz wysoką własną ocenę zarządzania dokonaną przez kierowników badanych jednostek.
Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, maj 2012, https://administracja.mac.gov.pl/adm/
aktualnosci/4765,Wyniki-badan-ankietowych-dotyczacych-wybranych-zagadnien-z-zakresu-kontr
oli-zarz.html [13.10.2013]; sierpień 2013, http://www.mf.gov.pl/pl/ ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/5425474 [13.10.2013].
23
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Deklarowanej przez kierowników badanych jednostek powszechnej znajomości przepisów dotyczących kontroli zarządczej zaprzeczają wyniki badania
wskazujące na nierealizowanie przez część jst obowiązków w zakresie wyznaczenia celów działalności jst oraz przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej,
a także brak powiązania wyników kontroli zewnętrznych z oceną stanu kontroli
zarządczej. Z przeprowadzonego badania wynika bowiem, że celów działalności
jst nie wyznaczono w ponad 22% jednostek, których kierownicy zadeklarowali
zrozumienie obowiązków, jakie na nich spoczywają w związku z przepisami uopf
z 2009 r. dotyczącymi praktyki zarzadzania. Natomiast prawie połowa badanych
jednostek, których działalność podlegała kontroli zewnętrznej, stwierdziła, że
kontrole te nie dotyczyły żadnego z pięciu zdefiniowanych w Standardach KZ
obszarów kontroli zarządczej24.
Należy zaznaczyć, że pomimo wynikającej z przeprowadzonych badań pozytywnej oceny regulacji prawnych z zakresu kontroli zarządczej prawie 20%
badanych jst wskazało na ograniczenia i problemy w wykonywaniu obowiązków
z zakresu kontroli zarządczej, dotyczące głównie przepisów prawa, metodyki
działania, ograniczeń finansowych i kadrowych oraz biurokratyzacji systemu.
Najliczniejszą – wskazaną przez co trzecią badaną jst – grupę sygnalizowanych
ograniczeń i problemów w ww. zakresie stanowiły przepisy prawa, w tym: zbytnia ogólnikowość przepisów, brak precyzyjnych uregulowań, ich skomplikowanie, brak aktów wykonawczych, takie same wymogi w stosowaniu prawa w jednostkach różnej wielkości, problemy ze stosowaniem przepisów w praktyce, zbyt
częste zmiany w przepisach prawa, niestabilność prawa, oderwanie przepisów od
rzeczywistości, brak skuteczności kontroli zarządczej z powodu zbyt rozbudowanych i skomplikowanych przepisów. Ponadto 19,3% badanych jst wyraziło zastrzeżenia dotyczące niedostosowania przepisów o kontroli zarządczej do specyfiki jst, w tym do niejasnej roli standardów i wytycznych, a 17,5% ankietowanych
wskazało na problemy metodyczne w zakresie formułowania celów i zarządzania
ryzykiem25.
W przeprowadzonym przez Ministerstwo Finansów w lutym 2013 r. badaniu
ankietowym wzięło udział 139 jednostek, w tym 41 jst (gmin, powiatów i województw samorządowych) oraz 98 samorządowych jednostek organizacyjnych
i urzędów jst. Badanie dotyczyło stosowanych w 2012 r. przez jst rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej, a pytania ankietowe obejmowały zagadnienia z zakresu planowania działalności, monitoringu realizacji celów i zadań, zarządzania
ryzykiem oraz działalności audytu wewnętrznego.
Tj. środowiska wewnętrznego, celów i zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny.
25
Analiza wyników badania ankietowego..., maj 2012, https://administracja.mac.gov.pl/adm/
aktualnosci/4765,Wyniki-badan-ankietowych-dotyczacych-wybranych-zagadnien-z-zakresu-kontr
oli-zarz.html [13.10.2013].
24
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Z przeprowadzonych badań wynika, że:
– na I poziomie kontroli zarządczej plan działalności na 2012 r. sporządziło
81% (tj. 113 z 139) badanych jednostek (urzędów jst lub samorządowych jednostek organizacyjnych), w tym 88 (tj. 63%) jednostek sporządziło plan zawierający
cele i mierniki ich realizacji;
– aż 6 na 41 (tj. 15%) zarządów26 badanych jst przyznało, że nie sporządziło
ani rocznego planu dla urzędu, ani żadnego innego dokumentu planistycznego,
który wyznaczałby planowane kierunki działalności dla całej jst na 2012 r. (planu
działalności jst);
– w niemal każdej samorządowej jednostce organizacyjnej, w której sporządzono plan działalności (98%), kierownicy przyznali, że mają swobodę w wyznaczaniu celów, podczas gdy tylko 80% zarządów jst27 wskazało, że nie wyznacza
najważniejszych celów dla jednostek organizacyjnych, dając im tym samym swobodę planowania;
– spośród 41 badanych jst tylko jedna wskazała, że nie zarządza ryzykiem;
– większość jst, bo 29 na 41 ankietowanych (tj. 71%), zobligowała samorządowe jednostki organizacyjne do dokumentowania procesów zarządzania ryzykiem, a niemal co druga z nich (44 na 98 badanych, tj. 45%) została zobowiązana
do przekazywania zarządowi jst28 informacji o rodzajach ryzyka;
– 33 (tj. 97%) ankietowane jst, w których funkcjonował audyt wewnętrzny,
oceniło działalność audytu jako wspierającą kierownictwo w rozumieniu i stosowaniu przepisów uopf z 2009 r. oraz Standardów KZ. Tylko w jednej gminie
wskazano, że audyt nie wspierał kierownictwa w tym obszarze.
W założeniach omawianego badania przyjęto, że zarówno w jst, jak i samorządowych jednostkach organizacyjnych w pewnym stopniu planuje się działalność
(np. podczas tworzenia budżetu jst, tworzenia strategii czy planów rzeczowo-finansowych). W związku z tym uznano, że podstawowym warunkiem skutecznego
funkcjonowania procesów planowania na I i II poziomie kontroli zarządczej jest
zachowanie spójności celów i zadań jednostek organizacyjnych z celami i zadaniami wyznaczonymi dla całej jst. Planami działalności nazywano więc wszystkie
dokumenty, w których cele/zadania jst zostały wyznaczone.
Za pozytywny sygnał uznano zatem, zadeklarowaną przez 41% jst, praktykę
wiązania planów działalności urzędów jst z dokumentami planistycznymi, obejmującymi całość działalności samorządu, głównie ze strategiami. Wskazano przy
tym, że funkcjonalność rozwiązań przyjętych w jst w ramach stosowania Standardów KZ jest tym większa, im bardziej rozwiązania te wpisują się w istniejące procesy, często obligatoryjne, realizowane na podstawie innych aktów prawnych niż
26
Tj. odpowiednio wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
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uopf z 2009 r. Jako przykład dobrej praktyki w tym zakresie uznano zaś jst, które
zastąpiły tworzenie odrębnego planu działalności planowaniem w układzie zadaniowym spełniającym wymogi Standardów KZ (w zakresie wyznaczania mierzalnych celów/zadań oraz wskazania komórek organizacyjnych odpowiedzialnych
za realizację).
Niezależnie od wniosków przedstawionych przez Ministerstwo Finansów na
podstawie wyników omawianego badania dominującym uzasadnieniem zaniechania sporządzania przez jst planu działalności na 2012 r. był brak istnienia obowiązków ustawowych w tym zakresie29.
Zagadnienie kontroli zarządczej w systemie publicznym było także przedmiotem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli (NIK). NIK przeprowadziła
w ostatnim czasie dwie kontrole koordynowane, których celem było dokonanie
oceny stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w sferze publicznej. Pierwsza kontrola, obejmująca realizację zadań w 2010 r., dotyczyła funkcjonowania
kontroli zarządczej w 20 jst (gminach) z pięciu województw oraz działalności Ministerstwa Finansów w ww. zakresie30. Drugą kontrolę przeprowadzono
w 15 jednostkach administracji rządowej, w tym w 7 ministerstwach, 7 urzędach
wojewódzkich oraz Komendzie Głównej Policji31.
Na podstawie wyników pierwszej z ww. kontroli NIK negatywnie oceniła dotychczasowy postęp i efekty wdrażania kontroli zarządczej w jst, wskazując przy
tym, że wprowadzone w gminach rozwiązania organizacyjne w ograniczonym
zakresie uwzględniały Standardy KZ, a przez to nie spełniały wymogów jakościowych. Natomiast regulacje wewnętrzne, w tym szczegółowo badane procedury
udzielania zamówień publicznych, opracowano bez powiązania z zarządzaniem
ryzykiem i w niewielkim stopniu były one nakierowane na osiąganie celów działalności oraz zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości.
NIK dokonała oceny na podstawie analizy stwierdzonych nieprawidłowości
zarówno w obszarze zgodności ustanowionych w jst systemów kontroli zarządczej ze Standardami KZ, jak i skuteczności przyjętych w ramach tych systemów
rozwiązań. Skuteczność przyjętych przez jst rozwiązań systemowych została
natomiast oceniona przez pryzmat rezultatów badania zamówień publicznych
udzielanych przez jst. Badania te wykazały, że w aż 16 na 20 badanych urzędów jst ustanowione mechanizmy kontroli zarządczej nie chroniły działań urzędu
przed występującym w obszarze zamówień publicznych ryzykiem. Na podstawie
29
Analiza wyników badania ankietowego..., sierpień 2013, http://www.mf.gov.pl/pl/ ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/5425474 [13.10.2013].
30
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli,
Delegatura w Gdańsku, Gdańsk wrzesień 2011.
31
J. Płoskonka, Rzetelność i sprawność działań instytucji publicznych – kontrola zarządcza
w ocenie NIK, „Kontrola Państwowa” 2013, nr 1, s. 39-60.
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wyników szczegółowego badania 101 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zawartych umów 89 600 tys. zł ujawniono bowiem nieprawidłowości w stosowaniu prawa zamówień publicznych, które dotyczyły umów
zawartych na łączną kwotę 20 900 tys. zł (tj. aż 23%). Stwierdzono także przypadki naruszenia procedur wewnętrznych oraz nieprzestrzegania zawartych umów.
W trakcie badań kontrolnych ustalono też, że nieznaczny był wkład audytorów
wewnętrznych w systemowe wspieranie kierownika jednostki (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) w osiąganie zaplanowanych rezultatów.
W ocenie NIK wyniki przeprowadzonej w jst kontroli wskazują na potrzebę
ponownego rozważenia koncepcji całego systemu kontroli zarządczej oraz audytu
wewnętrznego w jst, ponieważ w aktualnym kształcie nie przynosi on oczekiwanych korzyści i przy obecnym podejściu nie daje takich szans w przyszłości32.

Podsumowanie
Zamierzenia ustawodawcy co do wdrażanego do sektora finansów publicznych jednolitego i efektywnego modelu kontroli zarządczej nie znalazły pełnego
odzwierciedlenia we wprowadzonych w 2010 r. uregulowaniach uopf z 2009 r.
i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. W regulacjach
tych nie przyznano bowiem wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom
i marszałkom województw dodatkowych kompetencji (obowiązków i uprawnień)
zapewniających wdrożenie w jst istotnych elementów systemu kontroli zarządczej, zwłaszcza co do planowania i monitorowania działalności jst przez cele,
zadania i mierniki stopnia ich realizacji oraz uzyskania wystarczającego zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w jst. Uregulowania uopf z 2009 r. w ww.
zakresie zostały skierowane głównie do sektora administracji rządowej, a uprawnienia i obowiązki ustanowione dla ministra kierującego działem – do sektora
samorządowego tylko na podstawie Standardów KZ.
Wyniki przedstawionych badań stanu wdrożenia i funkcjonowania kontroli zarządczej w jst wskazują, że stworzone ramy prawno-organizacyjne modelu
kontroli zarządczej nie zapewniły uzyskania zakładanej przez ustawodawcę jednolitości i sprawności systemu kontroli zarządczej w całym sektorze finansów
publicznych, zwłaszcza na poziomie samorządowym.
Złożoność elementów modelu kontroli zarządczej oraz brak obowiązku prawnego wprowadzenia części z nich w sektorze samorządowym spowodowały bowiem odejście części jst od założonego w Standardach KZ modelu. Szczególnie
niekorzystnie należy ocenić w tym zakresie brak wprowadzenia dla jst obowiązku
planowania działalności przez określenie celów i zadań oraz monitorowanie realizacji zaplanowanych celów za pomocą wyznaczonych mierników. Obowiązek
32

Informacja o wynikach kontroli..., op.cit., s. 10-11.
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taki zapewniłby większą jednolitość systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym33, a przede wszystkim przyczyniłby się do wzrostu skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych przez jst, a tym samym do zwiększenia
efektywności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych. Pominięcie
sektora samorządowego w szczegółowych regulacjach prawnych dotyczących
systemu kontroli zarządczej i oparcie jego organizacji na wskazówkach i wytycznych znacznie utrudnia możliwość dokonania rozstrzygnięć kontrolnych co do
właściwej organizacji tego systemu w jst.
Na koniec warto przywołać opinię Józefa Płoskonki, zgodnie z którą podstawowym wyzwaniem dla administracji publicznej jest zapewnienie rzetelności
i sprawności działania instytucji publicznych, co wymaga znacznej poprawy jakości procesu programowania oraz efektywności operacyjnej i skuteczności działania jsfp. Postępowanie wspomagające osiągnięcie takiego stanu skupione jest
natomiast w systemie kontroli zaradczej, która pozwala spojrzeć na jednostkę lub
system jednostek w nowy, uporządkowany sposób, przy czym wdrażanie koncepcji kontroli zarządczej w państwie polskim znajduje się obecnie w początkowej
fazie34.
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Assumptions and efficiency of management control in the public
finance system with particular emphasis on local government units
Summary. This article discusses the issues of the legal and organizational frameworks of the
management control in the public finance sector and the implementation of the management control
at the local government level. The author presents the regulations determining the management control model in the government and local government sector and points the conditions of the effective
implementation of the main elements of the model in the local government units. The article reviews
the changes in the legal order as well as the results of the research concerning the implementation
of the management control at the local government level and provides an attempt to identify the
weaknesses of the system regulations for the local government.
Key words: management control, public finance sector, local government
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Innovation as a determinant
of socio-economic development
in the New Economy

Summary. Modern economy, identified with the new economy and new economic governance
(economic order), is often called the: information economy, post-industrial economy, Toffler’s third
wave society, the information society or knowledge society. In the new socio-economic realities,
the condition of participation in the development is the active creation of the innovation process,
defined as an activity designer to achieve a competitive advantage. Because of the scope of understanding innovation, it is defined by economists and researchers involved both in science and in
social studies. Innovations in a local scale are particularly important because they are one of the
most important elements, not only in establishing superiority, but also their quality is a prerequisite
for participation in the process of integration into EU structures. They become essential for the
development and socio-economic progress since they manifest the tendency and ability to create
new and improve existing products, new technologies and the management and motivation systems.
Key words: innovation, social innovation, knowledge-based economy, innovation policy

Introduction
Innovation in the economy appears to be in the new paradigm of development1 as the most important determinant. Knowledge and information, in turn, are
key factors of economic growth. Under these conditions, the economic successes
seen in national, regional and local cross-sections depend not only on traditional
factors. This is of particular importance in terms of quite sharp disparities beIn the place of economies of scale there is economies of scope. The new economy is based
on the assumption that knowledge is transformed into a stimulator of economic development. It
becomes a coupling factor of a contemporary socio-economic development.
1
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tween regions and within them. On the one hand, there is a fairly good chance of
eliminating these disparities by including the ability to create regional and local
systems of innovations, on the other, it is already known that the management of
the new paradigm will depend to a large extent on the development of innovation
potential and adaptability to changing conditions. Thus, the knowledge society
creates an economy based on knowledge and innovation society. Since we assign an important role to processes of learning in socio-economic system, there is
an innovative concept eg complexof institution and relationships between them,
through which the economy is an efficient mechanism for the generation and diffusion of knowledge.
Innovations build a regional identity, and therefore require special interest
and social support at the level of initiation. Hence the growing rank of innovation
policy in its various sections, including mainly local one, as at this level it is seen
the biggest potential for a kind of incubator for innovation. In a study of regional
innovation, and what is more spatial units of a smaller scale, there is no aspect of
local government. However, as the practice shows, local governments within their
own tasks are obliged to create such public technical and social infrastructure, and
thereby they are responsible for the formation of human capital. Therefore, innovation in these sections can be looked at from the point of view of tasks carried out
by the certain units. Here, social innovations often draw our attention.

1. Knowledge-based economy as the new economy
It is knowledge and its effective use in innovative activity that is the basis
of social and economic development of countries, regions and micro-regions in
the changing paradigm. More recently it is seen the evolution of the economy
towards the economy based on knowledge (KBE). It is often called new economy,
in which economic growth and structural changes are the result of technological advances, especially in the field of information technology and telecommunications. This means that the “knowledge-based economy at the macroeconomic
level is characterized by the rapid development of these areas, which are associated with the processing of information and the development of science, mainly
industrial sectors of so called high technology and information society services.
However, at the microeconomic level knowledge-based economy is one in which
the source of competitive advantage of most of the companies are knowledgeintensive projects.”2 The new business is identified with the new economy and
new economic governance.
A. Pawlik, Potencjał innowacyjny w rozwoju regionalnym [Innovative Potential of Regional
Development], Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, s.75.
2
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According to the World Bank experts, there are four essential conditions for
the country to be able to fully participate in the knowledge-based economy.
These are:
– institutional and economic environment to allow free flow of knowledge,
investment in information and communication technologies (ICT) and to encourage the development of entrepreneurship,
– educated people having the skills in the creation and using knowledge,
– dynamic information structure from the radio to the Internet to facilitate the
effective communication, distribution and information processing,
– a network of research centers, universities, advisory groups, private companies and community groups to take advantage of the growing global knowledge
resources, its assimilation and adaptation to local needs and the creation of new
knowledge.
These same experts believe that the pillars of the knowledge economy are:
– innovation,
– education,
– system information – communication,
– knowledge management in organizations,
– taking regional conditions into account.
For the development of the European Union of very important significance is
a strategy3 in which within the context of knowledge – based economy it is emphasized that it is based on four pillars:
– ICT infrastructure,
– human capital,
– social capital,
– knowledge management at the organization level.
Table 1 illustrates the subject character of the knowledge-based economy, defining its intrinsic properties, which due to the dominant influence of scientific
knowledge on the economy distinguishes a sphere of its operation and gives it
some individuality.
KBE is often called “new economy”, which basically is a set of new economic
methods, including projects based on entirely new concepts and those that are traditional solutions, but aided by electronic techniques. Thus, among others, building knowledge-based economy in the EU is based on the initiatives and activities
carried out in two complementary to each other areas including:
– research and innovation, which priorities is to generate innovation, the development of new technologies and mechanisms for the absorption of knowledge
by economy,
The Lisbon process, initiated during the “Summit in Lisbon” in March 2000, set the following
strategic goal: “to transform the EU in 10 years into the most competitive and dynamic knowledge
economy in the world.”
3
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Table 1. The nature of the knowledge-based economy

Properties
The range
of activities

The specificity
of the functional
organization

Forms of spatial
organization

Studies
on the role

Knowledge-based economy (KBE)
It includes that part of the economy that is growing and developing under the
dominant influence of science. In a narrower sense, the KBE includes: 1) new
sectors of the economy producing goods and services that use information
and communication technologies (ICT) both in terms of technical equipment
(hardware) and programs (software), including the technical devices of civilization (eg cordless telephony) and services (eg trade electronic), 2) traditional
industries that produce new or significantly improved products, such as pharmaceuticals and chemicals, aerospace, automotive, machinery, mining, energy. With regard to traditional industries only part of their production qualifies
for the knowledge-based economy and establishing an operationally statistical
surveys, and in particular regional, requires the introduction of additional criteria such as qualifications of the workforce.
It manifests itself primarily in the nature of certain properties and performance
of the basic components of KBE. In a study of KBE these properties include:
managing the production and service of innovative and meaningful participation of all companies in the production of innovative knowledge and technological innovation used in the production and training of personnel. Much
of the knowledge produced by the company is a silent form and training is
an ongoing process inherent for introduction of innovation. In addition to the
production of knowledge skill KBE company must have the ability to acquire
knowledge from external sources and the adoption of it for their own aims. It
is believed that the KBE company has a high level of flexibility, the organization of production and the main characteristics of this organization are: strategic management, the provision of „just in time”, common quality control,
team tasks, decentralization of management. A special role is played by the
so-called dynamic flexibility.
The basic forms of the spatial structure of the occurrence of KBE are: spatial
systems of companies distribution and their spatial and territorial organization.
Spatial KBE systems occur in the form of the location of individual companies
and their clusters. It moves from the location of the individual companies to
study different types of spatial clusters of economic activities. In addition to
the traditional concept of agglomeration there were introduced new concepts
such as clusters, networks, innovative environments and other. These systems
come in a precinct issues of KBE by their innovative aspects and with the role
of human capital. The enterprise networks are effective components of the
knowledge-based economy. The spatial macrostructure is formed by territorial systems and especially regional ones. Despite the growing importance of
globality and the emergence of transnational economic system, the basic units
of structuring and economic development are the countries and the regions as
their territorial subsystems.
IIt is assumed that the share of KBE in the transformation of the economy is
a major factor in the development. This interaction concerns not only the benefits and productivity that economic activity taking place within a KBE brings,
but also improving the efficiency and the development of other sectors and
industries. KBE acts as a catalyst of change and productivity growth throughout the economy. Concerning the influence of KBE on the transformation of
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cont. table 1
Properties

Knowledge-based economy (KBE)
the economy of countries and regions, it is necessary to include a number
of conditions in which these interactions take place, which includes various
factors of an economic, organizational, institutional, political and social character. The most developed countries are characterized by a high level and the
share of knowledge-based economy, which is the result of the expansion of the
manufacturing and the service sector appriopriate for KBE, based on their own
sources of technological progress, especially ICT, human capital and favoring
the process of institutional and organizational conditions. These sectors make
more dynamic the progress in other sectors of the economy, extending the
reach of the modern economy and raising the value of produced goods and
services and their competitiveness on the world market. Economically underdeveloped or developing countries characterize the low level of KBE and its
impast on the economy.
This is due to several factors weave among which the most important include:
long-term stagnation in innovation and modernization of the economy, devalue the role of science for the development of a modern economy, which is
reflected in the low level of expenditure on the development of research, poor
knowledge base technology and innovation, and little progress its production
both in institutions and research centers and enterprises, lack of capacity and
the absorption of such knowledge from abroad, too little importance of foreign
capital as a vehicle for innovation.

Sourc e: own study based on: Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy
w Polsce [Regional Aspects of the Knowledge-Based Economy in Poland], Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan
2006, pp. 20-23.

– information society, whose priority is to ensure that everyone in the EU has
free access to information through electronic media,
Thus, the most important factors in the development of KBE in the EU include:
– human capital, understood as the ability of people to innovate, cooperate
and develop their competence and ability to organize,
– development of scientific institutions, research and development (universities, laboratories, R&D centers), which are providers of knowledge of qualified
staff,
IT infrastructure, which has a huge impact on the flow and use of knowledge
in the economy and the environment as a whole science – research, conducting
innovation policy in the country and the region. It enables collaboration between
the R&D academics , innovators, contributing to their integration.
Crucial to building the knowledge-based economy is the policy of government, whose activities in this area should include:
– educational policy – the aim is to transform the Polish society in a competitive and innovative one, developing their skills and having organizational skills
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. This policy is to ensure the overall development of cultural and civilizational
society and to prepare staff for the efficient operations in the conditions of competitiveness and innovative economy. The role of authorities is active participation in the organization of training, especially for small, medium-sized businesses,
as well as offering them financial support and assistance in the acquisition of new
technology,
– science policy, the implementation of which will be channeled mainly
through the development of research, its funding and sponsorship, the creation of
science and technology parks, promoting the transfer of knowledge.
Thus, the most important entity on a local scale to stimulate innovation is the
local authority, which is obliged to coordinate cooperation of various entities and
individuals. At this level innovation is generated in the process of multifaceted
interaction. The best area seems to be a region (micro-region), since the proximity
of the location, cultural ties, similar values and trust provide the best basis for the
development of a variety of flexible links of a horizontal (no hierarchical) character in which the interactions occur that are the basis for innovation.

2. Innovation as determinants of socio-economic development
In Poland innovation until recently was seen mainly in the economic and scientific area and it was associated, on one hand, with a specialized technical view,
on the other - with high technologies in the sphere of production.4 Currently, it is
a term frequently appearing in various scientific studies and in business practice.
The variety of approaches makes it a category defined intuitively, because in practice they failed to create a single, universally valid definition of this phenomenon.
However, it is considered a determinant of the development of enterprises and entire countries in the economic – social dimension. The scope of the term and also
its versatility makes innovation defined both by economists, researchers, involved
in both science and social studies. In addition to technological ones there are also
organizational, cultural, marketing, psychology innovations5. The interest in innovation has evolved over the years, as the global economy has changed. The first
concept of innovation was introduced by J. Schumpeter, who included in his pub4
T. Bogacz, E. Bryk-Swierzko, Innowacyjność w kreowaniu wizji rozwoju miasta jako efekt
korelacji nauki i gospodarki-na przykładzie strategii Wroclaw w perspektywie 2020 Plus [Innovation
in Creating the Vision of the City Development as a Result of the Correlation of Science and Economy- in the 2020 Plus Wroclaw Strategy Perspective], in: Współdziałanie władz samorządowych,
uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym [Co-operation of Local Authorities, Universities and
Enterprises in the Local Development], ed. L. Jakubów, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja”, Wroclaw 2008, p. 23.
5
W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw [Determinants of Innovative Activity of Enterprises], PWE, Warsaw2007, p. 11.
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lication: “The theory of economic development,” the discussion on the tendency
of the economy to grow. In his view, innovation is discontinuously carrying out
new combinations in five cases6:
– the introduction of a new product – that is the product with which consumers are not yet familiar, or a new species of a product,
– the introduction of new methods of production, ie, the method has not yet
proven in practice by the industry,
– opening a new market, it is the market where industry of the country has not
previously been entered,
– acquiring new sources of raw materials or semi-finished ones,
– carrying out a new organization of industry, such as the creation of a monopolistic situation or break a monopoly position.
We could say that J. Schumpeter’s perception of innovation is very broad and
is not limited only to their technical solutions, since in this approach it is believed
that innovations include also economic enterprise and appear in all areas of economic and social development, thus determining its development.
The classic Schumpeter approach functioned until World War II, and with
the changing structure of the industry and the intensive development of services,
new concepts emerged. The scope of innovation widened and went far beyond the
sphere of technology. Simultaneously with the increase in interest in these issues
new definitions of innovation appeared.7
Other authors, such as P. F. Drucker, define innovation from the perspective of
changes. This is change that is the basis of innovation, as it leads to the creation
of new products or services.8 According to the author a systematic innovation is
the purposeful and organized search for changes, and the systematic analysis of
the possibilities.
The different attributes of innovation highlights J. Brilman.9 He takes in its
assumptions that innovation is the use of some creative ideas. The author draws
attention to the aspect of creativity as essential to the creation of innovation.
In the new economic reality, according to Castells, innovation is the main
source of productivity, and knowledge and information are the basis for manage6
J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego [The Theory of Economic Development],
PWN, Warsaw 1960, p.104.
7
M. Klimowicz, Innowacje społeczne jako serendypny efekt wzrostu kapitału ludzkiego [Social Innovation as Serendip Effect of Human Capital Growth], in: Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej [The man in the modern global economy], eds. P. Grabowiec, M. Klimowicz, Wyd.
Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, Wroclaw 2011, p. 29.
8
K. Bachnik, Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej
[Innovation as a key element of EU policy], in: Innowacyjność w teorii i praktyce [Innovation in
Theory and Practice], ed. M. Strużycki, SGH, Warsaw 2006, p. 11.
9
J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania [Modern Management Concepts and
Methods], PWE, Warsaw 2002, p. 168.
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ment process. On the other hand, education is a key feature of the work. The result
is that people who are not always able to raise their skills are marginalized. There
follows increasingly the networking of all the elements of life. New economic
rules exhibit the transition to flexible manufacturing, focusing on a specific individualized customer (market), where quality plays an important role. Economies
of scale replaced the economies of scope.
The most effective network forms a creative capital. Networks also allow the
simultaneous execution of multiple tasks in real time. It can be said that the generation of network much more than previous generations appreciate the innovation, freedom of action, the ability to personalize and adapt items and services,
and cooperation with others. Production of citizenship as a new kind primarily
occurs in the network and becomes a manifestation of a new dimension to the social sector, due to the fact of radical reduction of the distributing information and
knowledge costs. Thus, there are social innovation as any initiative resulting from
the internal needs of an individual or a group of people. They provide innovative
ways to achieve specific goals by introducing new forms of organization, regulation, lifestyles as factors leading to solve problems better than in the traditional
practice. They also help to change the direction of socio-economic development,
being the result of undertaken social initiatives at the local level.

3. Social innovation in local sections
In a sense it can be said that innovativeness is becoming a codition for the
success for small provincial spacer which create the environment in relation to
agglomeration. “Despite the fact that these spaces (often peripheral) function in
other systems and the realities of civilization they can not be satisfied because of
residential and recreational functions for the residents of the metropolis that they
perform. Therefore, in many cases, just in small towns you will find a kind of
uniqueness characterized by innovation.”10 Locally, the opportunity to innovate
should refer to changes in ways of organizing activities, generate new ideas, reactions and products. With regard to the success of local businesses it is to be said
that the most important are the intangible assets such as reputation of the firm,
brand names and social capital – standard values, knowledge and motivation of
the employees.

A. Łuczyszyn, Przestrzeń innowacyjna w obszarze metropolitalnym na wybranym
przykładzie-aspekt bezpieczeństwa [Innovative Space in the Metropolitan Area in the Chosen Example-Safety Aspect], in: Innowacyjność w strategiach regionów Unii Europejskiej oraz Dolnego
Śląska [Innovation in the policies of the European Union and the regions of Lower Silesia], Oficyna
Wydawniczo-Reklamowa Hanna Wolska, Wroclaw 2006, p. 46.
10
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Knowledge, information and abilities are important factors of production. The
quality and timeliness are important factors for business competitiveness for companies. Success in the new economy also referred to as “a new era of information”
is not only measured by the company’s market share, volume of customer assets
held or gained market size, but success in knowledge management and the ability to use the intellectual capital of the company. It is worth noting that the local
populations are characterized by a tendency to innovate even in the field of cultural innovation or the organizational and educational ones, that require the use
of materialized knowledge. “There is a relationship between the education system
and the local economy, as the human capital created by the education system is an
important factor of production and wealth of local communities. This relationship
is particularly strong in the information economy. The effects of the education
system establish and shall be determined by the general level of education of the
population and workers. The highly qualified staff increases competitive ability
and efficiency of the local economy. Improving the economic situation, on the basis of feedback, impacts on the resources of skilled labor by improving the impact
on the structure of employment.”11 It requires the use of the appropriate type of
local innovation policy.
According to Drucker, „social innovation should be understood as the ability
and willingness of individual members of the public to break the existing customs,
forms of perception and the types of objectives underlying allocative processes.”12
It means that they can occur in different areas of the local economy. For example,
in the sphere of business it is particularly evident in the extra-business enterprises
(here there is a close connection between social,technical, organizational and economic innovations). In the social sphere, in turn, they reflect the relationship with
different groups of stakeholders. These are primarily new strategies, concepts,
ideas and organizations which meet existing needs. They are experimental activities aimed at improving the quality of life of individuals, groups, communities, environments, and even nations. They are a response to the challenges that
arise when social systems make it difficult to implement the core values and social norms. They start with a new way of thinking, both practical and scientific.
They can be created in connection with the technical and economic progress, but
also independently of them. Although they play a major role, technology and the
economy are not the only causes of social change. These changes may be of spontaneous character and occur in the field of education, culture, science, management and collective life. Today, however, social thought is heavily influenced by
technical and economic progress and social change is considered in this context.
11
R. Domański, Ewolucyjna gospodarka przestrzenna [Evolutionary Economy of Space],
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012, p. 142.
12
P. F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość [Inspiration and Fart,
that is Innovation and Entrepreneurship], Studio Emka, Warsaw 2004, p. 17.
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Under these conditions, we should note the possibility of any innovations in
local sections. At the outset it should be noted that in order to participate in today’s
global development processes is the active creation of the innovation process defined as an activity designed to achieve a competitive advantage.13 A manifestation of such initiatives can be even socializing the local budget. First of All, this
form allows to collect information from residents of the municipality in the form
of a proposal for the next budget (by mail, e-mail or using cases at the points for
inhabitants service). It must be admitted that such proposals are very often included on the part of individuals, associations, councils of parents and the greater
part of the ideas are for investments in infrastructure, construction of roads and
walkways lighting, playgrounds, sports halls and schools. These suggestions are
guidelines for local authorities, including neighboring local authorities. It is obvious that people want to have an impact on what is happening in their small home
countries, and thus it is a large-scale process of activation of the local population.
It is a kind of transfer of power and tools to manage the local community. This
means, in practice, the implementation of the effect of the local initiative, which
will involve the implementation of the residents ideas with financial assistance
from the municipality. An example of the transfer of power in the hands of citizens
may be raising funds to fund the creation of villages budgets and thus giving them
a greater range of powers. This may take the form of civil budget, which is based
on the fact that part of the funds for which spending is decided solely by residents
is entered in the budget.
Of particular interest in recent years in communal economy of the municipality is the act of maintaining cleanliness and order in municipalities, which Parliament adopted in 2011 (called the “new rubbish economy”). In some municipalities
ordinance on the form and timing of the consultation with residents of the municipality have been issued, on a choice of charging for collection and disposal of
municipal waste. Here, as the examples show, consultations are very often carried
out in the following forms: survey addressed to the inhabitants of the municipality,
or direct meetings with the residents. It seems that such an initiative is most welcome, because people are not indifferent to what is happening around them. They
have their expectations, visions and ideas of how to solve problems. Such public
consultations show what local community concerns are. They additionally raise
awareness that it is the community which is the highest authority in the municipality, and this idea should be guided by anyone who exercises power.
The other good practices of social innovation and thereby stimulatation of
local development are examples of the division of small peripheral towns into districts, so that city dwellers can significantly take matters “into their own hands”,
T. Parteka, Czynniki innowacji w rozwoju regionalnym [The Factors of Innovtion in the Regional Development], “Bulletin of National Spatial Development Concept,” PAN, Warsaw 2003,
p. 84.
13
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and above all to decide their own immediate environment. An example of this
social initiative may also be taking over the tasks by the mayors of the winter
maintenance of roads and lighting villages. It shows that you can distract tasks in
municipalities and at the same time decentralize funds for their execution.
Another example of the public “incremental” social innovation can be sołeckie
(rural units smaller than municipalities) development strategies. The adoption of
such a strategy by the legislative body of the municipality very often becomes the
legitimacy of the villages for the application of the various programs and funds. It
often happens that in these documents can be found records of high standards of
living and favorable conditions for the operation of small production. It is strongly
emphasized that there is a tendency to establish associations in the various organizations of the rural community and taking care of the maintenance of intergenerational contacts. They also often mention the high environmental awareness, so
that there are various offers for backpackers and agritourism.
Based on the examples given above it may be noted that such initiatives as
local social innovation should be also looked at in a different way, ie as if they
were the projects of realisation of the public tasks. Such tasks as organizing integrational meetings, picnics, construction of playgrounds or renovation of rural
community houses are the local authorities obligations on the one hand and, on
the other, can successfully be performed by organizational units subordinate to
the municipality. While such solutions show democratic management style also in
managing the community finances, they may involve some difficulties in the procedure for their adoption, especially in acceptance as far-reaching decentralization
of the legislative body (municipal council).
Practice shows that in this case strongly overvalued political themes, especially the narrowing the councilors field of impact of on rural issues often lead
to conflict between the executive and the legislative body. This type of bold innovation is often a negative voice in the conditions of political struggle. It seems,
therefore, that in such cases, despite the need for innovation, local development
issues are deposited into the background, and very often does not correspond with
the objectives of local political leaders.
Despite the fact that the development of territorial units is uneven in space
and has fluctuations, at the same time showing dominance of the center over the
environment, it seems that the it is the environment that has a unique chance to
develop its resources. This is due to the fact that every innovation brings tangible
benefits. It is necessary to pay attention here on the process of diffusion of innovation as a specific component of stimulating economic activities in the local space.
In the process, it is worth noting the following types of transfers:14
S. Korenik, Dysproporcje w poziomie rozwoju regionów Polski – wybrane aspekty [Disparities in levels of development of Polish regions – some aspects], Wyd. Akademii Ekonomicznej,
Wroclaw 2003, p. 9.
14
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– vertical – the flow of innovations in the science and implementation, ie,
from basic research through development, to business,
– horizontal – with the spatial or situational nature, the first concerns the shift
of innovation from one economic system to another, while the second is related
to the assigning a different role of innovation in economic processes than before.
The issue of diffusion of innovation (development and introduction of something on the market) shows that innovation will be successful on a global scale
if the vast majority of potential followers implement a product or technology.
Without this process, there will be no impact of technology on the economy. It
is similarly therefore with social innovation, most of which relate to the local
economy. It is generally believed that human capital is a factor influencing the
competitiveness and hence its level, at the particular level of knowledge, is prerequisites for the success of new solutions. The knowledge deriving from human
capital is therefore a guarantee of success or failure for the economy.

4. Innovation policy at the regional and local levels
Contemporary socio-economic development is determined by the degree of
competitiveness and above all, their spatial dimension. This means that this development directly depends on innovation policy conducted at national, regional and
microregional level. This meaning of innovation policy is based on:15
– the role that innovation plays in economic growth. In present economies
importance of innovation in relation to the traditional factors of economic growth
has been growing,16
– so the phenomenon of imperfections of self-regulatory function of market,
which in itself, without government support is not able to provide the innovation
economy in a rational from the social point of view, level.
Considerating innovation policies at national, regional and even micro-regional level in the context of business is justified. “Innovation policy formed at
the state level is defined as innovative macropolicy. Its purpose is social-economic
development achieved by increasing the competitiveness of the national economy
and the creation of national capacity for innovation, and the result is an innovative structure of the economy.”17 In turn, at the regional and micro-regional (draft)
level is a practical implementation of the objectives of this policy through the
15
S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju [Innovation Policy of the State and National Strategy of Competitive Development], Wyd.
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk 2007, p. 8.
16
Economists estimate that as many as two thirds of economic growth in developed countries
should be connected with the conducting innovation.
17
A. Pawlik, Gospodarka lokalna i regionalna – wybrane aspekty [The Local and Regional
Economy – Specific Aspects], Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, p. 85.

Innovation as a determinant of socio-economic development in the New Economy

109

instruments of supporting innovation, stemming from the law, reflecting the quality of shaping this policy through the prism of local government activities. Table 2
presents them.
Table 2. Instruments to support innovation by local government
Instrument

Characteristic

Coercive measures

These are laws restricting the freedom of operators in the field of space
management. They include injunctions, prohibitions, permits the location,
expropriation, pre-emptive rights with local codes and zoning plans.
Incentive measures
They are used to encourage business entities so they would voluntarily act
in accordance with the guidelines adopted by the spatial policy. We can
distinguish among them: direct financial support for businesses in order
to stimulate a specific location, assistance in locating and spatial shifts
for new labor, assistance in vocational training, preference for local businesses when awarding public contracts.
Measures of the space Used by the local government in order to encourage potential investors
material forming
to locate in a given area by creating the possibility of obtaining external
location advantage. Development of infrastructure facilities frees companies from having to pay additional costs associated with the start of
operations in a given area. These include, among others development of
technical infrastructure, construction of social infrastructure, which have
a significant impact on the attractiveness of the area from the point of
view of workers, construction of industrial sites, or areas with infrastructure necessary to start industrial production, location, technology parks
and centers.
Institutional measures They are related to the institutions for economic development along with
providing assistance in the development of the business.
Information measures They allow to influence the business entities behavior of economic agents
by providing information on opportunities to pursue activities in the area
and encouraging investment. These include handouts that are not addressed to specific recipients, and informational materials to be specific,
wchich are assumed to make specified audience interested.
Sourc e: A. Pawlik, Gospodarka lokalna i regionalna-wybrane aspekty, [Local and Regional Economy –
Specific Aspects], Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, pp. 96-97.

Currently one of the most important objectives of innovation policy in developed countries is the development of national and regional innovation systems, ie
the system of institutions, skills and incentives to:18
– the introduction of innovations increasing the competitiveness of the economy and improving the quality of life of the society,
18
K. Wilk, M. Łyszczak, Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych [Study of Socio-Economic transformation
of the Space of Poland with Particular Emphasis on Metropolitan Areas], Scientific Papers of Academy of Economics no. 1087, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wroclaw 2005, p. 19.
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– the simultaneous transformation of the system of research and development
with an inwardly oriented to the needs of the country and an economy based on
labor, capital and raw materials in the knowledge-based economy,
– increasing the interaction between science, technology, market, and territorial public administration, NGOs and education.
As in a local scale the growth processes face increasing barriers, it is why there
is groups (clusters) support showing the innovative solutions, including organizational, financial and cultural character which has become essential and at the same
time strengthens the so-called local innovation system (LIS), consisting of the
economic, social and scientific – research and administrative environments.19
Innovative
local economy

Local

Local socio-

Innovative

innovation space

economic space

local community

Investment-friendly
environment

Fig. 1. The local innovation system
Source: author’s own description.

Based on the figure above it can be said that the local innovation system (LIS)
will then be creative when the local economic entities will continue to function
in an efficient network, and innovation-friendly environment. The administrative
area with the innovation entity, which is the local government, introduces innovations to market, launching and supporting the introduction of new organizational
19
The core of the knowledge-based economy of the region at a regional level is regional innovation system (RIS), which the innovation capacity increase creates conditions and a new impetus for the development of the region based on endogenous resources and innovation. Those
regions have opportunity for a lasting position in the knowledge economy which own: institutions
(academic institutions, research units, science and knowledge serviceunits, science and technology
parks), technology (communications, information, infrastructure (eg telephone, internet), stimulants
(allowing for modern management of business processes and human resources).
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– legal solutions, as well as promoting and spreading innovative activities in their
space is especially important.

Summary
Under the conditions of the Polish economy the improvement of the level
of innovation is one of the necessary conditions for a favorable position of our
country in the process of economic integration with the European Union, as innovation policy is now one of the most important policies of the governments of
the Member States, extending in three dimensions. The first relates to government
policy and determines the impact of policy on the innovative capacity of firms at
different levels (from EU to local). The second dimension (the sector one) makes
an innovation policy dependent on the specific characteristics of individual industries. The third dimension is responsible for the interaction between innovation
policy and other policies. The innovation itself in its broadest meaning became the
basis for the functioning of modern economies. In order to operate in the market
and be competitive at the same time one need to be innovative as well. Also in
local spatial systems innovation is playing an increasingly larger role. Now even
local units represented by different levels of government need to be innovative, in
order to provide its citizens ever higher standard of living. It is expected that the
pressure on innovation as a basis for the development of various systems in this
space will grow. Under these circumstances, it is in some sense to talk about the
need to change certain relations, in particular in local socio-economic areas. These
changes need to be innovative. The innovative activity requires deliberate and
consistent policy of the clearly marked factor of aim. Local government policy in
innovation can not only be a reflection of the current needs and problems, and the
big advantage of existing urban areas to the detriment of smaller centers, can be
mitigated through the use of innovative spatial solutions.
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Innowacyjność jako determinanta
rozwoju społeczno-gospodarczego w nowej gospodarce
Streszczenie. Współczesna gospodarka utożsamiana z nową ekonomią i nowym ładem gospodarczym często nazywana jest: gospodarką informacyjną, gospodarką postindustrialną, społeczeństwem trzeciej fali Tofflera, społeczeństwem informacyjnym i społeczeństwem wiedzy. W nowych

Innovation as a determinant of socio-economic development in the New Economy

113

realiach społeczno-gospodarczych warunkiem uczestnictwa w rozwoju jest aktywne kreowanie
procesu innowacyjnego rozumianego jako działanie w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
Zakres rozumienia innowacji powoduje, że definiują je ekonomiści, badacze zajmujący się naukami
ścisłymi oraz społecznymi. W skali lokalnej innowacje mają szczególne znaczenie, ponieważ są
jednym z najistotniejszych elementów ustanawiania przewagi, a ich jakość jest warunkiem współuczestnictwa w procesie integracji ze strukturami UE. Stają się one niezbędne do rozwoju i postępu
społeczno-ekonomicznego, gdyż przejawia się w nich skłonność i zdolność tworzenia nowych i doskonalenia istniejących produktów, nowych technologii oraz systemów zarządzania i motywacji.
Słowa kluczowe: innowacje, innowacje społeczne gospodarka oparta na wiedzy, polityka innowacyjna
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Aspekty lokalne gospodarki opartej na wiedzy –
wybrane zagadnienia

Streszczenie. Współczesna gospodarka, nazywana gospodarką opartą na wiedzy (GOW), stanowi typ gospodarki, której kształtowanie się i rozwój dokonują się głównie pod wpływem nauki
lub wiedzy naukowej. Staje się ona jednym z najważniejszych czynników determinujących tempo
rozwoju społeczno-gospodarczego. Wpływ na nią mają przede wszystkim innowacje, zwłaszcza
informacyjno-telekomunikacyjne. W wymiarze przestrzennym ma ona postać instytutów i placówek naukowych, które tworzą m.in. centra informacyjne, a w wymiarze przedmiotowym – postać
nowych gałęzi produkujących dobra i oferujących usługi wykorzystujące technologie informacyjno-telekomunikacyjne (IT), tradycyjnych gałęzi przemysłu, usług edukacyjnych, finansowych, medycznych i administracyjnych. Procesy globalizacji i integracji gospodarki przejawiają się m.in.
rozwojem sieciowych form organizacji oraz kształtowaniem się nowego typu społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji. W tych warunkach lokalne przejawy gospodarowania wiedzą są silnie
zdywersyfikowane i często nie nadążają za sieciowym rozwojem rdzenia własnego regionu. Równolegle z postępującą globalizacją następuje wzrost znaczenia skali lokalnej/regionalnej i czynnika
terytorialnego.
Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka kreatywna, rozwój lokalny, globalizacja, glokalizacja

Wstęp
We współczesnych realiach społeczno-gospodarczych postuluje się rozwijanie kształcenia ustawicznego, a przede wszystkim poprawę jakości edukacji. Kapitał ludzki stanowi bowiem źródło i potencjalne ogniwo przekazywania wiedzy
do gospodarki. Wiedza staje się czynnikiem wykorzystywanym w działalności
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gospodarczej i to w sposób szczególny. W miarę rozrostu bazy wiedzy następuje
rozwój współpracy. Potrzeba łączenia pewnych elementów wiedzy stanowi jeden
z powodów powstawania różnego typu sieci, których działalność lokalizuje się
w dużych miastach/regionach. W procesach tych powstaje wiedza specjalistyczna, która stanowi o przewadze konkurencyjnej regionów i lokalnych przestrzeni
społeczno-ekonomicznych. W ostatnich latach można zaobserwować intensyfikację procesu tworzenia nowej wiedzy, dlatego we współczesnej rzeczywistości
ważne jest także stwarzanie warunków do wdrażania jej do praktyki gospodarczej. W procesie produkcji staje się ona podstawowym nakładem niezbędnym do
otrzymania innowacji.
W przekrojach lokalnych, szczególnie peryferyjnych, takie zjawiska zachodzą w zupełnie innym tempie niż w dużych ośrodkach metropolitalnych, toteż
warunki do tworzenia innowacji nie są jednakowe, a niejednokrotnie nawet zupełnie różne. Trudno jest mówić o konkurencyjności na bazie wiedzy w ośrodkach
uznawanych za peryferyjne w stosunku do nowo kształtujących się metropolii
i obszarów metropolitalnych krajowej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. We
współczesnych realiach wiedza jako zasób ekonomiczny zmieniła bowiem sposoby działania zarówno organizacji, jak i jednostek przestrzennych. „Równocześnie następuje proces przyspieszenia gromadzenia nowych zasobów wiedzy, które
z jednej strony wpływają na proces rozwoju społeczno-gospodarczego jednych
jednostek, a z drugiej blokują i marginalizują te, które nie mają do niej dostępu
albo nie są w stanie jej zaabsorbować”1.
Niniejszy artykuł stanowi próbę zidentyfikowania możliwości zastosowania
elementów gospodarki opartej na wiedzy i gospodarki kreatywnej w lokalnych
przestrzeniach społeczno-ekonomicznych, jak również wskazania pogłębiającego
się zróżnicowania przestrzennego występującego w ujęciu lokalnym, wynikającego z coraz większej liczby barier w zastosowaniu elementów takich gospodarek.
Zakres przedmiotowy badań odnosi się głównie do sektora lokalnego w zakresie
możliwości kształtowania współczesnego rozwoju. W artykule posłużono się metodą opisową i metodą wywiadu.

1. Gospodarka oparta na wiedzy
a główne aspekty badawcze rozwoju lokalnego
Przełom XX i XXI w. obfitował w różne zjawiska i wydarzenia o charakterze
społecznym i gospodarczym. „Te zjawiska i zdarzenia miały wielowymiarowy
charakter, tj. równocześnie występowały w przekroju społecznym, politycznym,
kulturowym i ekonomicznym, co potwierdza opinię, że trudno jest wyjaśnić i opiS. Korenik, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu,
Warszawa 2011, s. 40.
1
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sać obecne przemiany tylko w kategoriach jednej dyscypliny naukowej. Efektem
tych zdarzeń była zmiana paradygmatu rozwojowego związana z przechodzeniem z gospodarki przemysłowej (określanej mianem fordyzmu) do gospodarki
opartej na wiedzy (określanej mianem postfordyzmu), czyli do nowego systemu
elastycznej specjalizacji, który ukształtował się w wyniku zastosowania najnowszych osiągnięć nauki w różnych dziedzinach życia”2. Oznacza to, że dla obecnego etapu rozwoju gospodarki światowej charakterystyczne są dwie równoległe
tendencje – z jednej strony procesy globalizacyjne wpływają na różne formy przemiany międzynarodowych stosunków ekonomicznych, z drugiej – globalizacja
powoduje regionalizację i dezintegrację rynków. Elementem determinującym te
tendencje staje się wiedza.
Tworzenie i kumulowanie wiedzy jest obecnie gwarantem długookresowego
rozwoju. Proces nabywania wiedzy (uczenia się) oraz jej wykorzystywania, czyli
zarządzania własnym samorozwojem, staje się podstawową zdolnością decydującą o sukcesie bądź porażce. Z ekonomicznego punktu widzenia wiedza jest ważnym elementem infrastruktury gospodarczej i procesów rynkowych, przy czym
stanowi ona dobro publiczne materializujące się w artefaktach i realizujące 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, lecz jakość jego
wykorzystania. Zmiany te dokonują się w wyniku ich dematerializacji3. Wiedzę
można zatem rozumieć jako jeden z czynników produkcji i zasób umiejętnego
zarządzania, które nabrało o wiele większego strategicznie znaczenia niż kiedyś.
Jest ona zasobem pierwotnym, co oznacza, że umożliwia powstawanie i pozyskiwanie wszelkich innych zasobów. Ma też inną, wyjątkową cechę – w miarę jej
wykorzystywania nie tylko się nie zużywa, ale wręcz jej przybywa4.
Wiedzę często porównuje się do kapitału intelektualnego, choć jest między
nimi różnica polegająca 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. Zatem w centrum zainteresowania organizacji wdrażających systemy zarządzania wiedzą są relacje między wiedzą a wartością.
Problematyka zarządzania wiedzą jako innowacyjnym czynnikiem wytwórczym wskazuje więc, że czynnik ten staje się podstawą kształtowania współcze2
Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, red. S. Korenik,
Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 23.
3
Ibidem, s. 33.
4
A. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 25.
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snej gospodarki, z której należy wyodrębnić sektor wiedzy. Wywodzi się on
z koncepcji trzech sektorów, według której pierwszy sektor obejmuje wydobywanie z ziemi surowców naturalnych, tj. rolnictwo ze swym otoczeniem (agrobiznes); drugi sektor dostarcza produkty fizyczne, gotowe do wykorzystania przez
konsumenta, a tworzą go: przemysł, energetyka i budownictwo; zaś trzeci sektor
stanowi sfera usług.
Trzyelementowy podział gospodarki został rozszerzony przez wydzielenie
z sektora usług czwartego sektora, obejmującego usługi polegające 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. Sektor ten, razem z usługami finansowymi i reklamą, świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw, natomiast pozostała część sektora
trzeciego, tj. edukacja, służba zdrowia, kultura, świadczy usługi na rzecz osób fizycznych. Oznacza to, że określenie „sektor wiedzy” należy utożsamiać z czwartym sektorem gospodarki. Nie jest on wprawdzie jednolity, ale jego wyróżnikiem
jest wysoki poziom merytoryczny usług dla podmiotów ekonomicznych. Należy
podkreślić, że branże informatyczna i telekomunikacyjna, określane skrótem ICT
(information and communications technology), istotnie różnią się od sfery prac
badawczo-rozwojowych. Zalicza się je do sektora wiedzy z uwagi na ich duże
znaczenie dla zmian technicznych zachodzących w całej gospodarce, a także to,
że w ich rozwoju centralne miejsce zajmuje zaawansowana informacja.
Przedsiębiorstwa należące do sektora wiedzy dysponują w istocie jedynie
określonymi umiejętnościami, zaś zasoby kapitału fizycznego stanowią mało
istotny element ich wyposażenia. Przykładem może być to, że współczesna ekonomia posługuje się pojęciem dóbr informacyjnych, do których można zaliczyć:
programy komputerowe, bazy danych, gry komputerowe, pocztę elektroniczną,
giełdy elektroniczne, pośrednictwa pracy, bankowość elektroniczną, internet.
Można więc powiedzieć, że firmy dostarczające dobra informacyjne są częścią
sektora wiedzy5.
Działalności poszczególnych sektorów, a zwłaszcza sektora wiedzy, towarzyszy globalizacja gospodarki światowej, dlatego sektor ten uznaje się za wiodący.
Z kolei tworzenie wiedzy ma obecnie odgrywać rolę przypisywaną dawniej produkcji towarów. Wiedza staje się więc główną determinantą gospodarki, gdzie
nowym czynnikiem produkcji jest niematerialny zasób – kreatywność. Podstawowe różnice między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną zostały
ujęte w tabeli 1.

W strukturze gospodarki wyróżnia się jeszcze piąty sektor, do którego należy działalność
niepodejmowana dla zysku: usługi medyczne, edukacja, kultura, praca na rzecz własnej rodziny
wykonywana przez osoby pozostające w domu.
5
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Tabela 1. Różnice między GOW a gospodarką kreatywną
Czynnik
Narzędzia
Charakter zasobu
Zdolności
Typ produktu
Kodyfikacja
Wiedza
Systemy,
procedury
Filary gospodarki
Ograniczenia

Gospodarka oparta na wiedzy
wiedza, informacje
stały
wykorzystanie efektów wytwarzanych
w drodze nowych kombinacji, używanie istniejących zasobów wiedzy
innowacje bez przeskoku technologicznego
wiedza skodyfikowana (gromadzona
w publikacjach naukowych, dokumentach, patentach)
podlega transformacji polegającej na
opisie w medium, przechowywana
i transferowana
wymaga precyzyjnie przygotowanego
systemu, infrastruktury, procedur

Gospodarka kreatywna
kreatywność, wyobraźnia
zmienny, procesowy
odkrywanie nowych zasad

innowacje z potrzebą przeskoku technologicznego
wiedza nieskodyfikowana, „cicha”
(gromadzona w ludzkich umysłach lub
procedurach organizacji)
nie poddaje się transformacji, nie jest
możliwe użycie kodu, który umożliwi
jej zmianę w informację
nie wymaga precyzyjnie przygotowanego systemu, procedur, brak infrastruktury uniemożliwia swobodny
przepływ kreatywności
wiedza, wolność
wiedza, wyobraźnia, wolność
monopol, hermetyczność, asymetrycz- bariery wewnętrzne w kapitale ludzność wiedzy
kim, zmiana przyzwyczajeń, zmiany
w systemie edukacji

Źródł o: S. Korenik, Gospodarka kreatywna, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu” 2010 nr 27 (Rozwój
lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, red. M. Dylewski), s. 74.

Dynamika wzajemnych oddziaływań między wiedzą i gospodarką tworzy
więc nieprzerwany łańcuch składający się z następujących ogniw:
– twórczość przez generowanie idei,
– innowacje przez prototypowe artefakty,
– dyfuzja przez sieć handlową i inne sieci upowszechniania,
– dyfuzja przez edukację,
– nowa faza twórczości6.
Według Manuela Castellsa w nowych realiach gospodarczych innowacja jest
głównym źródłem produktywności, a wiedza i informacja stanowią podstawę procesu gospodarowania, zaś wykształcenie staje się kluczową cechą pracy. Powoduje to, że osoby, które nie potrafią nieustannie podnosić kwalifikacji, podlegają
marginalizacji. Następuje też coraz większe usieciowienie wszystkich elementów
życia. Najbardziej efektywną sieć tworzy kapitał kreatywny. Sieci umożliwiają
jednoczesne wykonywanie wielu zadań w czasie rzeczywistym. Pokolenie sieR. Domański, Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2012, s. 142.
6
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ciowe dużo bardziej niż poprzednie pokolenia ceni sobie innowacyjność, swobodę działania, możliwość personalizacji i adaptowania przedmiotów i usług
oraz współpracę. Produkcja obywatelska jako nowy rodzaj pojawia się przede
wszystkim w sieci i staje się przejawem nowego charakteru sektora społecznego.
Wynika to ze znaczącego zredukowania kosztów dystrybucji informacji i wiedzy.
Zapewne jest to też efekt tego, że system dostarczania zaawansowanej informacji jest częściowo zlokalizowany w przedsiębiorstwach, głównie przemysłowych,
przez co nie jest wydzielony organizacyjnie.
Teoria zasobów i kompetencji – jedno ze stanowisk w teorii przedsiębiorstwa
– głosi, że o istocie i sile sektora wiedzy decydują możliwości technologiczne
i umiejętności pracowników. Duże znaczenie mają także 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 wytwarzania. Te liczne dzisiaj zgrupowania firm i instytucji je wspierających stały się istotną częścią współczesnego sektora wiedzy i przedmiotem wielu
analiz.
Zmiany w gospodarce światowej i wprowadzenie innego niż fordyzm modelu
rozwoju zmusza rządy państw do przeorientowania swojej polityki i sposobów
zarządzania. Kryzys fordyzmu i keynesizmu pokazał nietrwałość metod rozwoju,
które uczyniły terytoria zbyt zależnymi od strategii i decyzji opracowanych poza
nimi. Rozwój społeczno-gospodarczy opiera się bowiem na różnych specyficznych i rywalizujących założeniach pojęciowych i teoretycznych. Należy do nich
określenie głównych czynników i warunków rozwoju, modeli opisowych i normatywnych rozwoju, cykli i tempa rozwoju, faz rozwoju i wielu innych, w kontekście których przeprowadza się analizy i badania tego zagadnienia. Szczególne
znaczenie ma zaś kategoria rozwoju lokalnego.
Potwierdzeniem tego jest stanowisko Aleksandry Jewtuchowicz, według której „koncepcja rozwoju lokalnego znajduje wielu zwolenników. Do tego przyczynia się w głównej mierze kryzys fordyzmu i keynesizmu, postrzegany jako
kryzys modelu rozwoju związany z wielką skalą produkcji i konsumpcji masowej,
organizacją wielkich, międzynarodowych przedsiębiorstw, sił nie zintegrowanych
pionowo, polaryzacją gospodarczą i terytorialną oraz nieliczeniem się ze środowiskiem naturalnym”7.
Florian Kuźnik stwierdza z kolei, że „rozwój lokalny ma charakter integralny. Obejmuje on wiele wymiarów. Do podstawowych zaliczyć należy: wymiar
społeczno-kulturowy (proces zmian demograficznych i społecznych oraz zmian
w środowisku kulturowym), wymiar środowiskowy (zmiany w środowisku przyA. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2005, s. 55.
7
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rodniczym i infrastrukturze służącej ochronie tego środowiska), wymiar infratechniczny (rozwój systemów infrastruktury w różnych dziedzinach – transport, telekomunikacja, elektroenergetyka, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków,
ciepłownictwo), wymiar gospodarczy (proces rozwoju bazy ekonomicznej miast
i regionów), wymiar przestrzenny (nowe formy zagospodarowania przestrzennego, zmiany w zagospodarowaniu, nowo zagospodarowane przestrzenie)”8.
Zdaniem Andrzeja Klasika „podstawowymi składowymi rozwoju lokalnego
i regionalnego traktowanego integralnie są: wzrost gospodarczy i zatrudnienie,
wzrost dobrobytu i jakości życia, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój
technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczych, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost ruchliwości zawodowej
i społecznej, rozwój infrastruktury instytucjonalnej, polepszenie jakości środowiska, wzbogacenie tożsamości i procesy integracyjne”9. Autor uważa, że rozwój konkretnej miejscowości lub gminy zależy od czynników „twardych” oraz
czynników „miękkich”. Są to z jednej strony budynki i tereny o uporządkowanym
statusie własnościowym, wydzielone i urządzone dla działalności gospodarczej
strefy czy parki, nowoczesna infrastruktura techniczna, komunikacyjna, systemy promocyjne operujące ofertami i zachętami lokalizacyjnymi, z drugiej zaś –
sprawna administracja lokalna, dobry klimat biznesu, sieć instytucji świadczących profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw, wykształcenie i umiejętności ludzi,
dostępność specjalistycznych usług edukacyjnych i medycznych oraz walory środowiska i krajobrazu. Wypadkową tych zjawisk jest kreowanie nowych wartości.
Są nimi nowe działalności, nowe dobra i usługi zaspokajające popyt wewnętrzny
i zewnętrzny. Należą do nich: atrakcyjne oferty lokalizacyjne, obejmujące korzystnie położone nieruchomości wyposażone w nowoczesną infrastrukturę, wysokiej jakości środowisko życia i miejsce zamieszkania wraz z dostępnością różnorodnych usług.
Na podstawie tych poglądów można stwierdzić, że „pojęcie rozwoju powinno
być zawsze kojarzone z pożądanymi, pozytywnymi przeobrażeniami ilościowymi, jakościowymi i strukturalnymi właściwościami danego układu. Jeśli układem tym będzie wyodrębniona kompozycja społeczno-terytorialna posiadająca
zbiór charakterystycznych dla siebie cech gospodarczych, przestrzennych i kulturowych, wyrażająca własne potrzeby oraz hierarchię wartości, wtedy będziemy
mieli do czynienia z rozwojem w skali lokalnej”10.
8
F. Kuźnik, Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego, w: Zarządzanie publiczne
w lokalnej polityce rozwoju, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2007, s. 33.
9
A. Klasik, Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach
miejsko-przemysłowych, red. F. Kuźnik, PTE, Katowice 1996, s. 16.
10
P. Dziekański, A. Pawlik, Gospodarka lokalna i regionalna – wybrane aspekty, Wyd. Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 22.
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W rozwoju lokalnym można wyróżnić kilka płaszczyzn, m.in. gospodarczą,
społeczną i ekologiczną. W pierwszej mieści się gospodarka lokalna, a zatem
przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, zarówno prywatne, jak i państwowe,
instytucje gospodarcze oraz pozarządowe organizacje wspierania przedsiębiorczości. Płaszczyzna społeczna obejmuje przede wszystkim gospodarstwa domowe i mieszkalnictwo, a także obsługujące ludzi placówki edukacyjne, oświatowe,
opieki zdrowotnej, kultury, opieki społecznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Płaszczyzna ekologiczna odnosi się do problemów degradacji środowiska, a także zagadnienia rekultywacji środowiska przyrodniczego.
W skali lokalnej ważna jest kooperacja różnych jednostek i osób, gdyż rozwiązania kreatywne, innowacyjne powstają w procesie wieloaspektowej interakcji. Najlepszym obszarem wydaje się region (mikroregion), gdyż bliskość położenia, związki kulturowe, podobne wartości i zaufanie stanowią najlepszą podstawę
do rozwoju różnych elastycznych powiązań o charakterze poziomym (niezhierarchizowanych), w których zachodzą interakcje konieczne do tworzenia innowacji.
Trudno w krótkim zarysie przedstawić całość teorii i orientacji badawczych
rozwoju lokalnego, warto jednak zwrócić uwagę na następujące aspekty tego zagadnienia, które są w zasadzie pochodną problematyki regionalnej:
– rosnące zróżnicowanie geograficzne charakteru i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w skali światowej zmniejsza znaczenie teorii i badań ogólnoekonomicznych na rzecz badań regionalnych/lokalnych; utrwala się pogląd, że
koncepcje i badania regionalne/lokalne stają się kluczem do zrozumienia charakteru rozwoju społeczno-gospodarczego;
– podstawą badań rozwoju w ujęciu regionalnym/lokalnym jest określenie
stanu gospodarki regionów, przede wszystkim poziomu ich rozwoju; szczególną
uwagę zwraca się na badania warunków i czynników rozwoju regionów słabo
rozwiniętych;
– rozwój regionalny/lokalny nie ma izolowanego charakteru i dokonuje się
w szerokim kontekście uwarunkowań polityczno-ustrojowych, kulturowych oraz
geograficznych;
– rozwój regionalny/lokalny jest integralnie związany z procesami przestrzennej koncentracji działalności gospodarczej oraz wzrostem urbanizacji
i aglomeracji miejskich. Sporny jest kierunek oddziaływań między nimi; przeważa jednak pogląd, że wzrost urbanizacji jest niezbędnym warunkiem rozwoju
gospodarczego, a szczególne znaczenie ma formowanie się wielkich aglomeracji
miejskich i regionów metropolitalnych stanowiących ogniska aktywności i krystalizacji regionów;
– rozwój społeczno-gospodarczy regionów i mikroregionów terytorialnych
może być charakteryzowany jednostkowo lub kolektywnie. W ujęciu jednostkowym rozpatruje się ich zmiany lub zmiany ich własności jako niezróżnicowanych
całości, a więc punktowo, bądź też bada się zmiany zachodzące w nich, odnoszące
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się do ich składników, oddziaływań, funkcji. W ujęciu kolektywnym rozwój społeczno-gospodarczy rozpatruje się w odniesieniu do układu regionalnego/lokalnego, tj. zbioru regionów i mikroregionów niższego rzędu, wchodzących w skład
regionu wyższego rzędu, a zatem jednostek administracyjnych, które stanowią
jego układ terytorialny, tj. regionalny/lokalny11.
Aspekty te bezpośrednio dotyczą tworzenia warunków rozwoju na poziomie
lokalnym. Poziom ten ma strategiczne znaczenie i odgrywa istotną rolę w procesie ożywiania i restrukturyzacji gospodarki.
W aspekcie geograficzno-ekonomicznym zasadniczym problemem rozwoju
społeczno-ekonomicznego jest jego rosnące zróżnicowanie przestrzenne, występujące i rozpatrywane w ujęciu lokalnym. Podobnie jak ujęcie regionalne, ujęcie lokalne może mieć postać zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego
w zależności od przyjętej koncepcji regionu.
W obecnym stanie prawno-ustrojowym Polski podstawowymi jednostkami
podziału terytorialnego kraju są województwa, będące regionami administracyjnymi o charakterze rządowo-samorządowym. Pod względem ekonomicznym są
one podsystemami terytorialnymi gospodarki kraju, w obrębie których następuje
domykanie przestrzenno-instytucjonalne działalności gospodarczej i kształtowanie się ich specyficznego charakteru.
Regiony administracyjne nie mają suwerenności i związanych z tym instrumentów regulacji prawnej działalności gospodarczej ani możliwości sterowania
tą działalnością w stosunku do podmiotów i jednostek gospodarczych znajdujących się na ich obszarze. Są też słabiej zintegrowane, zbilansowane i mniej domknięte. Charakter gospodarczy regionu wyznacza jego struktura wewnętrzna
(rodzaj przedsiębiorstw i sektorów gospodarki, wielkość i wartość ich produkcji,
zatrudnienie i bezrobocie, otoczenie biznesu, specjalizacja), struktura zewnętrzna
(przepływy towarowe i kapitałowe) i własności całościowe (wielkość dochodu
regionalnego i poziom rozwoju gospodarczego). Te składniki i własności podlegają zmianom ilościowym i jakościowym w wyniku oddziaływania różnych
czynników, które także się zmieniają. Czynniki i mechanizmy ich oddziaływania
na zmiany struktury i funkcji regionu oraz ich dynamika stanowią centralne zagadnienie teorii rozwoju regionalnego.
Współcześnie podejmuje się wiele zagadnień związanych z rolą GOW w rozwoju społeczno-gospodarczym ujmowanym lokalnie (regionalnie). Warto zwrócić uwagę m.in. na zróżnicowanie wpływu wiedzy jako czynnika bazowego GOW
na rozwój lokalny ze względu na stopień jej koncentracji przestrzennej, regionalnych i lokalnych systemów innowacji, związku innowacji z przepływem kapitału
zagranicznego, kształtowania konkurencyjności regionów i lokalnych przestrzeZ. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki
Wyd. Naukowe, Poznań 2006, s. 26-27.
11
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ni społeczno-ekonomicznych w efekcie wykorzystania innowacji i zwiększania
udziału GOW w gospodarce regionów, wpływu GOW na charakter i dynamikę
rozwoju regionalnego (lokalnego). Głównym sposobem tworzenia wiedzy jest
proces uczenia się, dlatego równolegle z postępującą globalizacją obserwuje się
wzrost znaczenia skali lokalnej/regionalnej i czynnika terytorialnego. Zjawisko
to – nazywane glokalizacją – świadczy o wzajemnym oddziaływaniu procesów
zachodzących w skali lokalnej oraz globalizacji. Zapewnienie trwałości przewagi
konkurencyjnej opierającej się na potencjale endogenicznym wymaga więc dostępu do wiedzy generowanej na zewnątrz i do doświadczenia globalnych graczy, co
gwarantuje ciągły rozwój regionu. Region, a tym samym mikroregion uczący się
jest zatem mocno osadzony w realiach globalizacji.

2. Glokalizacja we współczesnej gospodarce –
kontekst teoretyczny
Obecnie żyjemy w erze informacyjnej, której podstawowym elementem są
sieci powiązań (społecznych, gospodarczych), a kluczową zdolnością, jaką powinniśmy posiadać, jest umiejętność współpracy, którą określa jakość i ilość interakcji społecznych. Można te cechy traktować nie tylko jako innowacyjne podejście strategiczne do zarządzania organizacją czy do relacji między dalszym
i bliższym otoczeniem biznesowym, ale przede wszystkim jako źródło przewagi
konkurencyjnej zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym.
Dysproporcje występujące między tymi dwoma sektorami są źródłem wielu sukcesów, ale i niepowodzeń w gospodarce, bowiem globalizacja i światowy kryzys
finansowy nie sprzyjają standardowym rozwiązaniom. Chociażby z tego względu
władze lokalne stoją przed poważnym dylematem związanym z wyborem sposobów i metod pokonywania pojawiających się barier, przede wszystkim natury
organizacyjnej i finansowej. Dynamiczne zmiany przepisów prawnych, struktur
organizacyjnych w administracji, sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
zmierzające głównie do spłaszczania struktur organizacyjnych, nie przyniosły
dotąd pozytywnego rezultatu w postaci poprawy efektywności gospodarek lokalnych, a jeżeli takowe nastąpiły, to nie były skutkiem takich zmian. Innowacyjność w tym przypadku była zależna głównie od lokalizacji danej przestrzeni
społeczno-ekonomicznej wraz z konkretnym ośrodkiem, który w różny sposób
oddziaływał na kondycję swojego obszaru. Zmiany struktury własności, przewaga sektora prywatnego nad publicznym, a w konsekwencji zmiana paradygmatu
gospodarowania doprowadziły do znacznego zróżnicowania polskiej przestrzeni
społeczno-ekonomicznej oraz nierównomiernego podziału finansowego (środków) i społecznego. Zwiększające się deficyty w budżetach lokalnych nie mogą
być bowiem zniwelowane nawet przez bardzo skomplikowane procedury pozy-
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skiwania środków pozabudżetowych. Powstające nieprawidłowości w obszarze
zarządzania, zwłaszcza w ośrodkach peryferyjnych, powodują coraz większy
konserwatyzm włodarzy oraz depracjację gospodarczą i społeczną. W takiej sytuacji ośrodki mniejsze nie nadążają za rozwojem obszarów metropolitalnych,
których siła oddziaływania nie przenika w dół. Z tych powodów wiodącą rolę
wśród zachodzących procesów odgrywa globalizacja i będąca jej specyficznym
rewersem – glokalizacja.
Znaczenie lokalizacji dla działalności gospodarczej i rozwoju regionów zauważono wraz z rozwojem kapitalizmu i uprzemysłowienia, co wydaje się naturalne, gdyż o procesach lokalizacyjnych zawsze decydowały takie czynniki, jak:
dostępność surowców, dobre warunki klimatyczne i wodne, dogodne położenie
komunikacyjne i związane z nimi koszty transportu surowców lub innych komponentów niezbędnych do wytworzenia danego produktu. Wydaje się zatem, że
gdy globalizacja stała się determinantą lokalnych procesów rozwojowych, jej glokalizacyjne pierwiastki wciąż pozostają niedostrzegane, a mechanizm rozwoju
lokalnego w tych warunkach jest niezrozumiały. Warto jednak zwrócić uwagę na
glokalizację, gdyż umożliwia ona dostrzeżenie i analizę:
– przyczyn i konsekwencji lokalizacji w konkretnym otoczeniu lokalnym (lokalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej) zorientowanych globalnie podmiotów gospodarczych,
– warunków otwierania się tego otoczenia lokalnego na resztę świata i integrowania się z nim,
– stymulujących rozwój lokalny miejscowych rozwiązań instytucjonalnych,
sprzyjających pozyskiwaniu inwestycji czynionych przez zorientowane globalnie
podmioty gospodarcze12.
Mówiąc o lokalizacji działalności gospodarczej w kontekście procesu globalizacji, warto wspomnieć o koncepcji zrównoważonego rozwoju kraju i jego
poszczególnych regionów. Problemem jest jednak takie sterowanie lokalizacją
działalności gospodarczej, aby przyczyniała się ona do rozwoju i mogła skutecznie niwelować negatywne skutki globalizacji, a także związane z nią zagrożenia.
Jest to o tyle istotne, że optymalna lokalizacja działalności gospodarczej i jej regulacja stanowi ważne, choć zbyt mało doceniane i wykorzystywane narzędzie
kształtowania konkurencyjności innowacyjności przedsiębiorstw, a tym samym
całej gospodarki narodowej. Obszary globalnego zarządzania lokalizacją prezentuje tabela 2.
Wynika z tego, że glokalizacja jako rewers globalizacji staje się warunkiem
współczesnego rozwoju lokalnego i jego nowych tendencji. Jest to o tyle istotne,
że zachodzi on w zupełnie innych realiach. Dlatego problematyka ta jest podejmowana i rozpatrywana zarówno przez świat nauki, jak i świat praktyki. Ostat12

K. Kuczyński, Glokalizacja, Difin, Warszawa 2011, s. 10.

126

Andrzej Łuczyszyn
Tabela 2. Obszary globalnego zarządzania lokalizacją

Obszary
Charakterystyka
Globalna
Pokazuje, że globalizacja uwzględnia czynniki lokalizacji przedsięperspektywa lokalizacji biorstw, ich wagę i sposób oddziaływania, zwłaszcza uwarunkowania
przedsiębiorstw
kulturowe i osoby zarządzające. Istnieją pewne typy zachowań lokalizacyjnych w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych
(reakcja na nowe lokalizacje przez przedsiębiorstwa zagraniczne).
Dylematy lokalizacyjne Chodzi o lokalizację nowych inwestycji przemysłowych, handlowych,
nowych przedsięwzięć usługowych i infrastrukturalnych, związanych głównie z kształtowaniem bezpieczeństwa energetycznego zyskującego nowy wymiar w wagospodarczych
runkach globalizacji. Zagadnienie to ma trzy aspekty: 1) wpływ istniejącej struktury ekonomicznej i organizacji przestrzennej gospodarki
narodowej danego kraju na sposób jego postrzegania przez kooperacje
transnarodowe, a zwłaszcza przez firmy globalne; 2) postrzeganie przez
firmy lokalne możliwości lokalizacji ich nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w narodowej i globalnej przestrzeni ekonomicznej; 3) sposób
reagowania przez krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne na zachowania lokalizacyjne krajowych i obcych podmiotów gospodarczych.
Stanowią wyraz realizacji strategii firm. Relokacja przedsiębiorstw jest
Decyzje relokacyjne
podejmowane
silnie związana z koniunkturą gospodarczą i wykazuje dużą wrażliwość
na negatywne skutki kryzysu. Z uwagi na korzyści regionalne i lokalprzez krajowe
ne istotne jest nie tyle to, czy pojawia się w danym kraju, regionie lub
przedsiębiorstwa
jednostce osadniczej dzięki globalizacji zagraniczne przedsiębiorstwo,
które tam się zlokalizowało, ile czy w ogóle istnieje i jaki ma charakter jego współpraca z miejscowymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami otoczenia działalności gospodarczej. Chodzi o „wrastanie”
w nowe miejsce, a zwłaszcza jego strukturę ekonomiczną, przestrzenną
i tkankę społeczną.
Przestrzenny kontekst
Analizując lokalizację, można i trzeba patrzeć na ten proces nie tylko
lokalizacji działalności z punktu widzenia przedsiębiorstw, ale i jednostek przestrzennych, w któgospodarczej
rych są i mogą być zlokalizowane podmioty gospodarcze. Konsekwencją
przedsiębiorstw
globalizacji jest bowiem nie tyle rysująca się przed przedsiębiorstwami
możliwość poszukiwania lokalizacji w skali całego globu i konieczność
ciągłej odpowiedzi na pytanie, czy posiadana lokalizacja jest właściwa,
ile powstanie nie tylko globalnego rynku lokalizacji, lecz także regionalnego i lokalnego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Kuciński, op. cit., s. 16-18.

nio jednak oprócz czynników pozytywnych zwraca się coraz większą uwagę na
ograniczenia rozwoju, takie jak: ciągły brak środków, niedorozwój infrastruktury,
brak terenów pod zabudowę, degradację środowiska, złe kwalifikacje kadr, niedorozwój mieszkalnictwa. Z tych powodów realizacja rozwoju lokalnego może
odbywać się na bazie kilku koncepcji rozwojowych. Wiele z nich dotyczy możliwości stymulowania rozwoju w peryferyjnych przestrzeniach.
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Manuel Castells w publikacji pt. Koniec tysiąclecia13 wskazuje, że choć większość aktywności gospodarczej i większość miejsc pracy na świecie ma charakter
narodowy, regionalny, a nawet lokalny, to najważniejsze, strategiczne aktywności gospodarcze są w wieku informacji globalnie zintegrowane za pośrednictwem
elektronicznie realizowanych sieci wymiany kapitału, towarów i informacji. To
właśnie ta globalna integracja wpływa na obecny proces jednoczenia Europy na
bazie instytucji europejskich, które historycznie ukonstytuowały się głównie wokół celów politycznych.

3. Gospodarka kreatywna w lokalnej przestrzeni –
wybrane elementy
W literaturze przedmiotu często spotykana jest opinia, że globalizacja ponownie odkrywa regiony14. Czyni to za pośrednictwem przedsiębiorstw, które
działając na rynku globalnym, infiltrują i szukają dla siebie lokalizacji w przestrzeni regionalnej i lokalnej. Firmy transnarodowe, wykorzystując swój zasięg
i siłę, poszukują dwóch podstawowych elementów w przestrzeni: rynków zbytu
dla swoich produktów i usług oraz czynników produkcji, przy czym nie chodzi
im o ilość, lecz o cenę i jakość, dzięki której ich produkcja i produkty stają się
bardziej atrakcyjne i bardziej konkurencyjne. Choć taki proces jest naturalny, jest
też wysoce niesprawiedliwy z uwagi na działalność w danych lokalnych przestrzeniach społeczno-ekonomicznych lokalnych (własnych) podmiotów gospodarczych. Są one z góry skazane na konkurencję w warunkach globalizacji, która
ogranicza ich możliwości dalszego rozwoju. Obecny stan zaawansowania procesu
globalizacji przesądza o tym, że żadne pojedyncze państwo nie jest zdolne samo
skutecznie przeciwstawić się mechanizmom globalizacji. Ponadto w procesie globalizacji państwo traci znaczenie, bo jest zbyt małe dla wielkich spraw i zbyt duże
dla małych spraw15. Nie ma zatem w polityce gospodarczej „złotego środka”, nie
ma też narzędzi do pobudzania takiej polityki. Sprawy globalne i sprawy lokalne
sytuują się zatem na dwóch różnych biegunach.
W warunkach lokalnych gospodarowanie kreatywne wydaje się trudne i praktycznie niezauważalne. Bardzo często w lokalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej mamy do czynienia ze zjawiskami o charakterze socjologicznym, etniczM. Castells, Koniec tysiąclecia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 32.
15
Szerzej: A. Łuczyszyn, Społeczny aspekt zarządzania rozwojem lokalnym a interesy wspierające procesy globalizacji współczesnej gospodarki, w: Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej, red. P. Grabowiec, M. Klimowicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu,
Wrocław 2011, s. 149-163.
13
14
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nym, kulturowym itp. Powodują one trudności w identyfikacji np. merytorycznego
kapitału ludzkiego, który ma stymulować produkcyjność lokalnej gospodarki.
Chodzi tu o jego jakość, która warunkowana jest rozwiązaniami przyjętymi w systemie edukacji, ale także o edukację rodzinną (związaną z dziedziczeniem kapitału ludzkiego). Sam proces jego tworzenia jest wynikiem powiązań systemu edukacji i rozwoju gospodarczego. Prowadzą one do różnego typu współzależności
i kumulacji, skutkujących powstawaniem przestrzennej nierównowagi i narastaniem dysproporcji. W poszczególnych gospodarkach lokalnych funkcjonujących
w określonej przestrzeni występują znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju
kapitału ludzkiego, chociażby z punktu widzenia inwestowania, które odbywa się
najpierw w szkole, a potem przez zdobywanie doświadczenia zawodowego. Kapitał ludzki, podobnie jak kapitał finansowy czy materialny, w wyniku dodatnich
sprzężeń i synergii ma tendencję do koncentracji. W pewnym sensie sam poddaje
się unifikacji, co jest efektem postępującej globalizacji.
Współczesne dysproporcje w poziomie rozwoju regionów, a także mikroregionów przyczyniają się do mobilności kapitału ludzkiego. Istnieje bowiem prawidłowość, że im wyższy jest poziom kapitału ludzkiego, tym większa skłonność ludzi do mobilności. Największa kumulacja takiego kapitału występuje więc
na obszarach o wysokim poziomie rozwoju. Skutkuje to rozwojem dużych aglomeracji, obszarów metropolitalnych, kosztem mniejszych ośrodków. W tych warunkach na znaczeniu zyskuje kapitał społeczny, zwany też kapitałem relacyjnym.
Kapitał społeczny przejawia się m.in. w tym, że jednostka w swoich przedsięwzięciach wykorzystuje nie tylko własne zasoby, ale też bazuje na postawach
i zachowaniach innych członków grupy. W efekcie następuje sprzężenie zwrotne,
mobilizujące członków danej społeczności do zwiększenia uczestnictwa w życiu
społecznym. Uważa się, że źródła kapitału społecznego tkwią w tradycjach obywatelskiego zaangażowania, pozytywnych doświadczeniach współpracy w społeczności lokalnej i regionalnej, w organizacjach i stowarzyszeniach o charakterze
pożytku lokalnego, postawie liderów lokalnych oraz w systemie edukacji.
Tymczasem w środowiskach lokalnych nie ma zaufania do lokalnych władz,
co nie sprzyja przedsiębiorczości i innowacjom. Brak umiejętności współpracy
na linii władza – władza, władza – obywatel osłabia tę grupę zasobów, a tym samym gospodarowanie w lokalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. W wyniku
dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu powstają dysproporcje, których
następstwem jest przede wszystkim brak miejsc pracy, a co za tym idzie – zróżnicowanie w poziomie dochodów.
Bardzo często w skali lokalnej pojawiają się tendencje do kreowania postaw
indywidualistycznych, co powoduje efekt izolacyjny i prowadzi do stagnacji,
a nawet regresu gospodarczego i społecznego. Takie postawy są częste w małych
ośrodkach, peryferyjnych w stosunku do aglomeracji. Nie pojawia się tam myśl
o przewadze konkurencyjnej, przez co nie dąży się do poprawy jakości życia,
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nauki i pracy. Kapitał społeczny prowadzi więc do stabilności, która ogranicza
innowacyjność i otwartość społeczeństwa. Zdarza się, że społeczeństwo w lokalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej jest domknięte nie tylko naturalnie, ale
i przez kapitał społeczny. Silne więzi społeczności lokalnych stają się barierami
wobec napływu nowych idei, nowych mieszkańców, a zatem nie sprzyjają rozwojowi. Kapitał społeczny powinien więc zostać wyparty przez kapitał kreatywny.
Chodzi o to, by zgromadzić ludzi o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach,
o nierutynowych, nowatorskich postawach o zabarwieniu innowacyjnym, o zdolności nieszablonowego, kreatywnego działania zarówno samodzielnie, jak i w zespołach.
Kapitał kreatywny alokuje się w nowoczesnych metropoliach, ponieważ postawy indywidualistyczne lokalnych liderów sprowadzają się do pasywnej działalności w myśl źle pojętej ideologii politycznej. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że kapitał kreatywny powstaje w sektorach kreatywnych, w których
występują zawody kreatywne. Przedstawicieli tych zawodów i sektorów określa
się mianem klasy twórczej (kreatywnej) bądź ze względu na różnorodność wykonywanych zawodów mianem „cyganerii XX wieku”. Są to m.in. ludzie nauki,
inżynierowie, wykładowcy uniwersyteccy, informatycy, menedżerowie, organizatorzy życia publicznego. Małe miasta nie mają zatem możliwości tworzenia kapitału kreatywnego, który jest lokomotywą gospodarki kreatywnej. Powoduje to, że
jeszcze bardziej pogłębiają się dysproporcje nie tylko w podziale dochodów, ale
przede wszystkim dysproporcje społeczne. Następuje rozwarstwienie przestrzeni
społeczno-ekonomicznej, skutkujące m.in. dekapitalizacją infrastruktury społecznej, technicznej i komunikacyjnej. To z kolei prowadzi do osłabienia lokalnych
budżetów, stagnacji w dochodach budżetowych, poszukiwania rozwiązań niejednokrotnie naruszających prawo. Lokalne władze zamknięte na inne niż własne
normy postępowania czy poglądy stają się niepostępowe, a co za tym idzie – nieinnowacyjne. W przypadku kapitału kreatywnego to praca podąża za ludźmi, a nie
ludzie za pracą. W lokalnych gospodarkach, w których nie osiedlają się podmioty
gospodarcze, nie ma zatem gospodarki kreatywnej. W małych miastach nie ma
nawet świadomości korzyści płynących z inwestowania w przedsiębiorczość i innowacyjność. Brakuje zatem 3T: technologii, talentu i tolerancji.
Gospodarce opartej na wiedzy/kreatywnej nie sprzyja współczesny kryzys
gospodarczy, który w szczególny sposób odzwierciedla się w sferze finansowej.
Niestabilność finansowa przekłada się także na niestabilność całej gospodarki, co
pogłębia dysproporcje pomiędzy krajowymi, regionalnymi i mikroregionalnymi
systemami gospodarczymi i to we wszystkich obszarach życia.
Podsumowując, należy stwierdzić, że w gospodarce opartej na wiedzy/kreatywnej główną rolę w skali lokalnej odgrywają czynniki o charakterze osobistym. Niestandardowe postawy oparte na kreatywności mogą przyczynić się do
sukcesu nawet w przypadku małych podmiotów funkcjonujących często w trady-
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cyjnych branżach. To właśnie kreatywność jest dziś nową formą gospodarki opartej na wiedzy. Sama kreatywność wyraża się w połączeniu dwóch przeciwstawnych cech – jest realizowana w skali globalnej (następuje tu przepływ treści osób,
wartości itp.) i powstaje w ściśle określonych lokalizacjach, którymi są duże,
nowoczesne miasta, zapewniające odpowiednie warunki do rozwoju gospodarki
kreatywnej. Taki dualizm nie byłby możliwy bez funkcjonowania sieci, które pozwalają łączyć te dwa wymiary.

Podsumowanie
Współczesny rozwój społeczno-gospodarczy wymaga rozwiązań wręcz rewolucyjnych i dynamicznego dostosowywania się do warunków globalizacji, liberalizacji, internacjonalizacji i regionalizacji. Nowy model gospodarki opartej na
wiedzy (GOW) opiera się na coraz lepszym wykorzystaniu wiedzy jako czynnika
rozwoju. Czynnik ten w praktyce odnosi się do produkcji, dystrybucji oraz zastosowania wiedzy i informacji. Tworzy się więc specyficzny typ gospodarki, której
rozwój zależy od pomysłów, informacji i wiedzy w różnych postaciach. Powoduje to, że coraz częściej w badaniach nad tą problematyką pojawia się dyskusja
na temat możliwości wykorzystania tego czynnika w gospodarkach lokalnych,
często uznawanych za peryferyjne, zwłaszcza w kontekście badania wpływu nowego paradygmatu rozwoju na efekty w skali lokalnej. Oczywiste jest, że w takich warunkach większość zatrudnionych pracuje nie przy produkcji i dystrybucji
dóbr materialnych, lecz zajmuje się projektowaniem, opracowywaniem strategii
rozwoju, marketingiem, sprzedażą i świadczeniem usług, bowiem gospodarka
oparta na wiedzy w głównej mierze polega na wymianie informacji i opinii oraz
na potencjale nauki i techniki. Bazuje ona zatem na kapitale ludzkim, systemie
innowacji oraz przedsiębiorczości, technologiach informatycznych ułatwiających
dyfuzję wiedzy, instytucjach władzy publicznej. Przejawia się to w edukacji, systemie innowacji i systemie instytucjonalno-prawnym.
W takich realiach gospodarczych kreowanie gospodarki opartej na wiedzy,
a tym samym rozwoju lokalnego, z uwagi na brak warunków koniecznych do
jej zaistnienia staje się niezwykle trudne, a często nawet niemożliwe. Międzynarodowe przepływy technologii i inwestycji koncentrują się głównie w dużych
ośrodkach-metropoliach oraz w obszarach metropolitalnych, dając im przewagę
konkurencyjną nad pozostałą częścią regionu. Jest to zjawisko samonapędzającego się mechanizmu, powodującego, że postęp w dużym ośrodku dynamizuje inne
dziedziny życia społeczno-gospodarczego w granicach takiego ośrodka. Poziome
sieci współzależności ograniczają się do budowania wzajemnych relacji wokół
rdzenia metropolii, pozostawiając problemy lokalnych przestrzeni, w szczególności peryferyjnych, samym sobie.
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Aspects of the local economy based on knowledge – selected issues
Summary. The modern economy, called knowledge-based economy (KBE), is a type of economy in which the formulation and development occur under the dominant influence of science and
scientific knowledge. It becomes one of the most important factors, determining the pace of socioeconomic development. It is primarily innovation particularly in information and communication
that has an impact on it. In the spatial aspect it occurs in the form of clusters of institutes and research
centres that among others make up helpdesks. However, in material terms, the KBE includes new
industries producing goods and services that use information and communication technologies (IT),
traditional industries, and educational, financial, medical and administrative support. The processes
of globalization and integration are seen in development of network forms of organization and the
evolution of a new type of society based on knowledge and information. Under these conditions, local manifestations of knowledge management are highly diversified and very often do not keep pace
with the network development of the core of their own region. Parallel to increasing globalization,
the growth of the importance of the local/regional and territorial factor is observed.
Key words: knowledge-based economy, creative economy, local development, globalization,
glocalization
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Rozwój peryferii
w warunkach metropolizacji przestrzeni
i gospodarki opartej na wiedzy –
wybrane elementy
Streszczenie. Współczesne gospodarowanie w przekrojach lokalnych nie należy do procesów
łatwych, gdyż zupełnie inny jest zestaw narzędzi niezbędnych do zarządzania rozwojem lokalnym
w gospodarce o układzie centralnym, a inny – w nowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych,
w których dominują relacje poziome w ramach kolektywizmu działalności podmiotów gospodarczych
(sieci). Takie cechy, jak: odmienny sens wielkości, zdolność tworzenia skupisk, równość uczestników, reintermediacja sprzyjająca budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, stają się siłą napędową
integracji regionalnej, wynikającej z pogłębiania się współzależności gospodarczych i politycznych
państw członkowskich Unii Europejskiej. Sukcesy gospodarcze krajów UE doprowadziły do spopularyzowania wielu koncepcji kształtowania współczesnej gospodarki, m.in. koncepcji gospodarki
opartej na wiedzy (GOW). Zgodnie z nią w różnych przekrojach gospodarowania najważniejsza powinna być innowacja – czynnik decydujący o przewadze konkurencyjnej, który ma charakter endogeniczny. Jednak kształtowanie tych procesów nie zawsze jest możliwe, szczególnie w przekrojach
regionalnych i lokalnych. Potwierdzeniem tego jest polaryzacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej
zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym. Peryferie silnie bowiem polaryzują społeczność, a coraz większe bariery finansowe ograniczają ich rozwój. Zanik funkcji egzogenicznych, przy
braku możliwości indukowania funkcji endogenicznych, tworzy swego rodzaju lukę w przestrzeni.
Słowa kluczowe: peryferie, metropolizacja przestrzeni, globalizacja, liberalizacja, gospodarka
oparta na wiedzy

Wstęp
Rozwój społeczno-ekonomiczny w nowych realiach ma duże znaczenie zarówno w sferze praktycznej, jak i teoretycznej. Problematyka ta staje się coraz
bardziej skomplikowana z uwagi na złożoność i wieloaspektowość tego niezwy-
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kle trudnego procesu. Obserwacja zdarzeń gospodarczych prowadzi autorów do
różnych wniosków, które poparte są analizami, procedurami, a także wytycznymi,
i ukazuje podział zdań i stanowisk, a tym samym różnorodność podejść do problematyki rozwoju, zwłaszcza jego stymulowania w przekrojach lokalnych. Podstawą tego podziału jest nowy paradygmat, będący wynikiem przejścia z gospodarki
industrialnej do postindustrialnej, ukazującej wpływ czynników endogenicznych
i egzogenicznych na efektywność struktur i podmiotów determinujących zmiany
w przestrzeni.
Zróżnicowanie rozwoju poszczególnych kontynentów, krajów, regionów, subregionów i mikroregionów jest pochodną współczesnych procesów globalizacji.
Czy globalizacja ma być jednak lekarstwem na wszystko? Czy przyjęte w latach 90. XX w. kierunki polityki gospodarczej, w tym polityki regionalnej, scaliły
poszczególne subregiony i mikroregiony w regionach, czy może doprowadziły
je do wzrostu dywergencji, zwiększającej zróżnicowanie finansowe i społeczne?
Co w takich warunkach może uczynić samorząd terytorialny jako główny podmiot zarządzający rozwojem lokalnym, a zarazem odpowiedzialny za warunki
życia lokalnej społeczności? W jaki sposób obszary peryferyjne mają uczestniczyć w procesach wzrostu w regionie i przyczyniać się do pobudzania oddolnych
funkcji zdolnych do przenikania zewnątrznych, pochodzących z metropolii, aby
uczestniczyć w sieciowym systemie wzajemnych zależności? Odpowiedź na te
pytania nie jest prosta. Wydaje się, że obszernej literaturze przedmiotu powinny towarzyszyć wnioski praktyczne poparte wiedzą jako głównym czynnikiem
rozwoju współczesnej gospodarki, zwanej gospodarką opartą na wiedzy (GOW).
Celem artykułu jest identyfikacja problemów występujących w obszarach
peryferyjnych, związanych z przyjęciem przez współczesną gospodarkę nowego
paradygmatu rozwoju w kontekście możliwości pobudzania procesów wzrostu
gospodarczego w takich przestrzeniach społeczno-ekonomicznych.
Niekorzystne zjawiska przyczyniające się do powstawania problemów współczesnego społeczeństwa, takie jak narastanie dywergencji nie tylko między poszczególnymi regionami i krajami, ale i wewnątrz regionów oraz innych złożonych jednostek przestrzennych, prowadzą do polaryzacji ich społeczeństw, zaś
postępująca globalizacja odciska piętno nawet na najmniejszych jednostkach,
które w wyniku różnych procesów podlegają turbulencjom.

1. Peryferyjność w gospodarce
Definicje obszarów peryferyjnych nie są w literaturze przedmiotu jednoznaczne. Jedne z nich określają peryferie jako obszary oddalone od centrów gospodarczych i trudno dostępne pod względem komunikacyjnym, cechujące się niewielką gęstością zaludnienia oraz słabą urbanizacją. Inne odwołują się do kryteriów
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ekonomicznych1, akcentując poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jeszcze
inne wymieniają cechy słabego rozwoju gospodarczego, m.in. specjalizację w towarach rolniczych i leśnych lub gospodarce surowcowej, oparcie produkcji na taniej, nisko kwalifikowanej sile roboczej, niski poziom rozwoju infrastruktury i zarządzania (w tym publicznego), niski poziom innowacyjności i przedsiębiorczości.
Niektóre definicje odnoszą się do zależności ekonomicznej obszarów peryferyjnych od centrów gospodarczych i politycznych. Polega ona na eksploatowaniu
zasobów regionów peryferyjnych (m.in. zasobów pracy, surowców, rynku zbytu),
w tym przyciąganiu do centrów najbardziej wartościowej części kapitału ludzkiego z peryferii. Jednocześnie obszary peryferyjne zależą od transferu pomocy
publicznej i środków inwestycyjnych pochodzących z regionów centralnych2.
Peryferyjne mogą być przy tym kraje, regiony, mikroregiony, ale także wewnątrz nich mogą występować peryferyjności. Tak rozumiana peryferyjność
określana jest na podstawie kryterium odległości (punktu odniesienia), niemniej
sama lokalizacja nie musi decydować o peryferiach gospodarczych. Zazwyczaj
region (mikroregion) peryferyjny utożsamiany jest z miastem peryferyjnym, które
oddziałuje bezpośrednio na cały peryferyjny obszar. Może to oznaczać, że zarówno gminy, jak i powiaty w Polsce będą peryferyjne choćby z uwagi na znaczenie
i kondycję ich ośrodków wiodących (miast, sołectw), a zatem peryferyjność może
zależeć od statusu ośrodka wiodącego (gmina wiejska, miejska, miejsko-wiejska).
Typowym zjawiskiem dla ośrodków peryferyjnych jest ich stagnacja ludnościowa
lub zmniejszanie się liczby ludności3.
W ramach nowego paradygmatu rozwoju funkcjonującego w światowej gospodarce, będącego efektem przejścia z fazy industrialnej do postindustrialnej (tj.
z gospodarki przemysłowej do informacyjnej – gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki kreatywnej)4, peryferyjność ma szczególne znaczenie, ponieważ dysproporcje powstające w regionie w wyniku wiodącej roli dużego ośrodka (aglomeracji, metropolii, konurbacji) powodują zmiany ilościowe i jakościowe. Oznacza
to, że sieć osadnicza lokalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej może determiW polityce spójności Unii Europejskiej podstawowym kryterium określania peryferyjności
jest niski poziom rozwoju gospodarczego mierzony za pomocą PKB (poniżej 75% średniej UE na
jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej).
2
W obecnych realiach społeczno-gospodarczych (światowy kryzys gospodarczy, globalizacja) problem ten nabiera szczególnego znaczenia, gdyż kryzys sektora finansów publicznych (np.
w Polsce) może doprowadzić do całkowitej marginalizacji obszarów peryferyjnych, a tym samym
deprecjacji jego zasobów ludzkich.
3
A. Kwiatek-Sołtys, Dynamika zaludnienia a zmiany w użytkowaniu przestrzeni małych miast
w Polsce, w: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, red. J. Słodczyk, R. Klimek, Wyd.
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 223.
4
W miejsce gospodarki skali (economies of scale) pojawiła się gospodarka zorientowana na
zadania (economies of scope). Opiera się ona na założeniu, że wiedza przekształca się w stymulator
rozwoju gospodarki.
1
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nować peryferyjność. Również czynniki historyczne, które ukształtowały niektóre przestrzenie społeczno-ekonomiczne, mogą decydować o ich korzystniejszej
pozycji niż innych. Tak jest w przypadku dużych ośrodków, których tempo rozwoju sprawiło, że przewyższają one pod wieloma względami ośrodki peryferyjne
(wskaźnik zaludnienia, średnia gęstość zaludnienia, udział lasów oraz udział użytków rolnych w powierzchni ogółem).
Współcześnie w ośrodkach peryferyjnych widoczny jest głęboki regres. Poszerza to grupę definicji peryferyjności, które podkreślają negatywne zjawiska
i zagrożenia, takie jak choćby rozbudowa szarej strefy (nielegalnego zatrudnienia,
budowania gospodarki bazującej na standardowych czynnikach rozwoju), co jest
niezgodne z procesami zachodzącymi w dużych ośrodkach. Brak spójności w budowaniu regionalnego modelu gospodarki kreatywnej prowadzi do podziałów,
zaniku lub marginalizacji peryferii. Tym samym dochodzi do utrwalenia istniejących zapóźnień cywilizacyjnych i nadmiernego odpływu zasobów kapitałowych,
ludzkich, innowacyjnych z obszarów peryferyjnych. Można zatem mówić o gospodarce obszarów peryferyjnych, która bazuje na własnym domkniętym modelu,
bardzo słabo związanym z ośrodkiem centralnym (stolicą regionu)5.
Warto też wspomnieć o czynnikach wewnętrznych – społecznych i politycznych, które warunkują tę gospodarkę. Obecnie gospodarka peryferyjna nie dostarcza dość impulsów do wzrostu tempa rozwoju społeczno-gospodarczego mieszkającego tam społeczeństwa, ponieważ podstawowym czynnikiem rozwoju jest
wzrost intensywności produkcji, który można osiągnąć tylko poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Ograniczeniem rozwoju peryferii jest także wąski
i mało chłonny rynek zbytu. Rozdrobnione rynki ośrodków peryferyjnych prowadzą do osłabienia popytu wewnętrznego i zewnętrznego na produkty peryferii.
Niezwykle istotne dla rozwoju ośrodków peryferyjnych są relacje z obszarami
je otaczającymi. Wielkość takiego ośrodka wskazuje na siłę reakcji jego potencjału ekonomicznego do nawiązywania przestrzennych korzyści z otoczeniem.
Z kolei funkcje egzogeniczne, wynikające z siły metropolii, przenikają funkcje
endogeniczne, pozwalając na zwiększenie zasięgu oddziaływania zarówno metropolii, jak i małych przestrzennych ośrodków. Warto zwrócić uwagę, że w systemie
osadniczym całego regionu dominujące jest kryterium podziału administracyjnego, stanowiące podstawę wyznaczania granic nie tylko centrum metropolitalnego,
ale i układu strefowego.
Odrębnym, lecz równie ważnym problemem są semiperyferie. Obejmują one
obszary zlokalizowane między centrum gospodarczym (rdzeniem) a obszarami
peryferyjnymi lub między dwoma regionami rdzeniowymi6. Można je porównać
5
Ośrodki peryferyjne stanowią ważne źródło surowców i produktów rolniczych, są miejscem
lokaty kapitału, dostarczają taniej siły roboczej, co sprawia, że postępuje ich niedorozwój. Impulsy z centrum rozchodzące się w różnych kierunkach prowadzą do deformacji rozwoju peryferii.
6
Na styku dwóch regionów.
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do obszaru tranzytowego. Do semiperyferii zalicza się także obszary, których
podstawą rozwoju gospodarczego był dawniej przemysł tradycyjny, zaś ich obecny status wynika z tworzenia się społeczeństwa informatycznego, które Manuel
Castells7 nazywa wirtualną społecznością lub społeczeństwem sieciowym. Zainicjowało ono zmiany we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w obszarach,
które do tej pory decydowały o rozwoju, a obecnie mają charakter schyłkowy.
W ostatnim czasie znaczenia nabiera proces metropolizacji przestrzeni, który oprócz pozytywnych efektów w postaci innowacyjności, rozwoju nowych
technologii, badań naukowych, wzrostu dochodów budżetowych dużych miast
powoduje efekty negatywne, takie jak: zawłaszczanie przestrzeni, polaryzacja
ekonomiczna i społeczna, wykluczenie społeczne, wzrost przestępczości. Coraz
bardziej widoczne stają się różnice między ośrodkami peryferyjnymi, semiperyferyjnymi i metropoliami, z przewagą tych ostatnich. W ośrodkach peryferyjnych
dominuje negatywne zarządzanie publiczne, przejawiające się m.in. w konfliktach
władzy i przedkładaniu partykularnych korzyści nad dobro publiczne. Dochodzi
też do zaniku funkcji egzogenicznych, które wraz z funkcjami endogenicznymi
mogłyby doprowadzić do synergii między poszczególnymi ośrodkami, a tym samym przestrzeniami w regionie. W tych warunkach pojawiają się różnego rodzaju
bariery, w tym naturalne, wynikające nie tylko z odległości między ośrodkiem
rdzennym a peryferiami, ale i z uwarunkowań historycznych, a także bariery finansowe, które hamują rozwój gospodarczy. Proces decentralizacji i dekoncentracji zadań zmusza więc do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów. Zadanie
to należy do podmiotu publicznego zarządzającego gospodarką lokalną i rozwojem lokalnym, czyli do samorządu terytorialnego. Szczególne procesy zachodzą
na peryferiach regionu, których możliwości gospodarcze mogą być przejmowane
przez metropolię z innego regionu.

2. Metropolizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej
jako efekt globalizacji
Współczesne procesy gospodarowania podlegają dynamicznym zmianom
i powodują niepewność we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. „To zjawisko przekłada się z jednej strony na brak możliwości satysfakcjonującego przewidywania, a z drugiej na inercję”8. Metropolizacja jest elementem
globalizacji. Polega ona na kształtowaniu się nowej struktury przestrzennej, która
nie tylko kumuluje światowy potencjał, ale także zmienia dotychczasowe relacje
między centrum a otoczeniem, czego efektem jest rozwój przestrzeni zurbaniM. Castells, Galaktyka Internetu, Rebis, Poznań 2003, s. 135-157.
S. Korenik, Kształtowanie się Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 32-33.
7
8
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zowanej. Towarzyszy jej ograniczenie roli państwa w gospodarce i jednoczesny
wzrost znaczenia regionów i miast (regionalizacja). „Istnieje w zasadzie sprzężenie zwrotne pomiędzy globalizacją a regionalizacją. Globalizacja i regionalizacja
są względem siebie konkurencyjne (zachodzą w tym samym czasie), a z drugiej
komplementarne (transformują biznes z ram krajowych na skalę międzynarodową
i globalną). Globalizacja jest efektem liberalizacji gospodarki światowej i może
stanowić bodziec do integracji, z kolei integracja jako następstwo liberalizacji
w obrębie regionu lub subregionu może dokonywać stopniowego otwarcia gospodarki także wobec krajów spoza ugrupowania, tym samym przyspieszając globalizację”9. Prowadzi to do zmian w gospodarowaniu przestrzenią, polegających na
nadaniu procesom charakteru nieliniowego (skokowego). Globalizacja ma także
charakter przestrzenny. Działalność gospodarcza koncentruje się w określonych
miejscach, co nie do końca uzasadnia ich potencjał społeczno-gospodarczy. Te
miejsca to metropolie, toteż „jednym z zasadniczych przejawów takiego charakteru procesu globalizacji, poza internacjonalizacją działalności firm, jest metropolizacja przestrzeni”10.
Współczesna gospodarka bazuje na tworzeniu przestrzennych sieci gospodarczych, co powoduje naturalne kumulowanie się w wybranych miastach różnych
działań i zjawisk ekonomiczno-społecznych, w tym najnowszych rodzajów działalności i instytucji naukowo-gospodarczych, co określa się mianem „aglomeracji
elastycznej produkcji”. Stają się one nie tylko miejscem koncentracji procesów
gospodarczych, ale też centrami silnie oddziałującymi na rozwój innych obszarów. Takie ośrodki metropolitalne:
– przyjmują pochodzące z zagranicy czynniki produkcji, inwestycje, siłę roboczą, towary i usługi,
– stanowią miejsce działalności zagranicznych firm, filii międzynarodowych
przedsiębiorstw, banków, organizacji pozarządowych, instytucji społeczno-gospodarczych, kulturalnych, naukowych i oświatowych (szkoły) oraz uniwersytetów o znacznym udziale cudzoziemskich studentów, a także placówek dyplomatycznych,
– eksportują czynniki produkcji,
– są połączone siecią transportu i komunikacji z zagranicą – systemem autostrad, szybkich kolei, lotnisk międzynarodowych,
– intensywnie komunikują się z zagranicą przez ruch pocztowy, telekomunikacyjny i turystyczny,
– mają rozwinięty sektor usług nastawionych na zagranicznych klientów
(centra kongresowe i wystawiennicze, luksusowe hotele, szkoły międzynarodo9
K. Żołądkiewicz, Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej, w: Globalizacja
i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa
2012, s. 169-170.
10
S. Korenik, op. cit., s. 34.
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we, pomieszczenia biurowe o wysokim standardzie, międzynarodowe kancelarie
prawnicze, międzynarodowe instytucje naukowe),
– stanowią lokalizację środków masowego przekazu o zasięgu ponadkrajowym,
– organizują międzynarodowe spotkania (kongresy, festiwale),
– stanowią miejsce działalności krajowych i regionalnych instytucji zajmujących się kontaktami zagranicznymi (stowarzyszenia, kluby sportowe)11.
Duże miasta (aglomeracje, metropolie), będące efektem procesu metropolizacji przestrzeni, są potencjalnymi miejscami docelowymi migracji i akumulacji
kapitału. Zdaniem Bolesława Malisza w ośrodkach metropolitalnych następuje
wyłącznie dekoncentracja wewnętrzna, co oznacza, że ludzie zmieniający miejsce zamieszkania czy działalności nadal pozostają w sferze oddziaływania układu
metropolitalnego, zwiększając zwykle przy tym zasięg przestrzenny (skoncentrowana dyspersja)12.
Tworzenie się nowych ośrodków metropolitalnych wiąże się z ich konkurencyjnością. Aby uzyskać przewagę nad innymi ośrodkami, muszą one dystansować się wobec swojego otoczenia, a także wobec małych peryferyjnych ośrodków
w regionie. „W takim ujęciu metropolia reprezentuje funkcje własne i swojego zaplecza. Jednostki strukturalne regionu stają się w procesie rozwoju dużego ośrodka
miejskiego elementami jego wewnętrznej organizacji i pełnią wyspecjalizowane
funkcje zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym układzie”13. W warunkach
konkurencji układy metropolitalne wykazują przewagę funkcji egzogenicznych,
miastotwórczych, które powinny odgrywać najistotniejszą rolę w utrwalaniu struktur regionalnych, a tym samym oddziaływać na spójność systemów osadniczych.
Może się jednak okazać, że wzrost wielkości ośrodka miejskiego ogranicza jego
funkcje. Duże ośrodki powstające w wyniku procesu metropolizacji przestrzeni
przez uczestnictwo w produkcji, eksporcie, imporcie, inwestycjach, współpracy
naukowej, wymianie kulturalnej uniezależniają się od ośrodków mniejszych, mają
bowiem większy potencjał gospodarczy i lepszą infrastrukturę. W takiej sytuacji
szansą dla ośrodków małych mogą stać się niższe koszty pracy.
W istniejącej strukturze miast można wyróżnić:
– sektor metropolii, pełniący funkcje kontrolne, polityczne i kulturalne służące kierowaniu gospodarką i informacją,
– sektor miejski, pełniący funkcje gospodarcze i administracyjne służące kierowaniu scentralizowaną strukturą przemysłową,
B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002, s. 225.
12
B. Malisz, Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Ossolineum, Wrocław 1984, s. 75.
13
K. Heffner, Konkurencyjność małych regionów i znaczenie aglomeracji miejskich w ich rozwoju, w: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, red. K. Szołek,
Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 52.
11
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– sektor wiejski, pełniący funkcje gospodarcze, mieszkaniowe i kulturalne
służące kierowaniu zdecentralizowaną strukturą przemysłową i usługami, rolnictwem i środowiskiem oraz przestrzenią rekreacyjną; jest to sektor zróżnicowany
wewnętrznie, co zależy od znaczenia rolnictwa, zakresu i cech działalności pozarolniczej oraz od gospodarczego i fizycznego dystansu od metropolii14.
Proces metropolizacji przestrzeni można rozpatrywać z uwagi na liczbę ludności zamieszkałej w danej przestrzeni społeczno-ekonomicznej oraz na koncentrację pewnych funkcji i instytucji.

3. Wiedza jako czynnik generujący rozwój
W dobie globalizacji, liberalizacji, internacjonalizacji i metropolizacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej na znaczeniu tracą standardowe czynniki rozwoju na rzecz wiedzy. „W przeciwieństwie jednak do zasobów materialnych wiedza
jest rozproszona, zmienna i nie stanowi firmowej własności”15. Współczesny rynek organizuje swą działalność gospodarczą wokół wiedzy. Czynnik ten ciągle się
rozwija i odbywa się to w warunkach pełnej otwartości i współpracy. „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 się w wykształceniu poszczególnych
osób. Została ona zaliczona do nowych czynników produkcji, ale nie jest to prosta
suma. Jako nowy czynnik dokonała przewartościowania pozostałych, a zmiany te
dokonują się w procesie ich dematerializacji”16.
Coraz częściej mówi się o gospodarowaniu wiedzą lub o gospodarce opartej
na wiedzy (GOW). Można ją rozumieć jako:
– sferę lub typ gospodarki, w której rozwój dokonuje się głównie pod wpływem nauki lub wiedzy naukowej,
– część gospodarki, którą wyznacza wiedza technologiczna i oparte na niej
innowacje, wykorzystywane do produkcji dóbr i usług, zwłaszcza innowacje informacyjno-telekomunikacyjne (ICT),
– gospodarkę, o której decydują nie tylko innowacje, ale także procesy uczenia się i kształcenia podmiotów gospodarowania, zarówno przygotowawcze, jak
14
A. Bisaga, Funkcje małych i średnich miast wobec obszarów wiejskich w nowym paradygmacie rozwoju regionalnego, w: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006,
s. 215-216.
15
M. Leszczyński, Wiedza czynnikiem rozwoju regionu, w: Gospodarka lokalna i regionalna –
wybrane aspekty, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 133.
16
S. Korenik, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu,
Warszawa 2011, s. 33.

Obejmuje tę część gospodarki, która kształtuje się głównie pod wpływem nauki. W węższym ujęciu zalicza się do niej: 1) nowe gałęzie
gospodarki produkujące dobra i oferujące usługi wykorzystujące technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT), w tym urządzenia techniczne (hardware) i programy (software), np. urządzenia techniczno-cywilizacyjne (telefonia bezprzewodowa) i usługowe
(handel elektroniczny); 2) tradycyjne gałęzie przemysłu produkujące nowe lub znacznie ulepszone produkty, np. przemysł farmaceutyczny, chemiczny, lotniczy, samochodowy, maszynowy, górniczy, energetyczny. Ponieważ tylko część ich produkcji kwalifikuje się
do GOW, ustalenie tego w badaniach statystycznych, zwłaszcza regionalnych, wymaga zastosowania dodatkowych kryteriów, np.
kwalifikacji siły roboczej.
Do specyficznych cech przedsiębiorstw należących do GOW zalicza się: prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej o charakterze innowacyjnym, znaczący udział koncernów w wytwarzaniu wiedzy innowacyjnej i innowacji technologicznych wykorzystywanych w produkcji oraz szkoleniu kadr, milczący charakter wiedzy wytwarzanej przez przedsiębiorstwa, ciągły proces szkoleń
warunkujący wprowadzenie innowacji, zdolność pozyskiwania wiedzy ze źródeł zewnętrznych i adaptowania jej do swoich celów,
duża elastyczność organizacji produkcji, zarządzanie strategiczne, zaopatrzenie just in time, powszechna kontrola jakości, zespołowe
wykonywanie zadań, decentralizacja zarządzania, elastyczność dynamiczna.
Podstawowymi formami struktury przestrzennej są określone układy rozmieszczenia przedsiębiorstw i ich organizacja przestrzenno-terytorialna. Przestrzenne układy GOW mają postać lokalizacji poszczególnych przedsiębiorstw i ich skupisk. Oprócz tradycyjnych
aglomeracji występują m.in. grona (klastry), sieci, środowiska innowacyjne. Układy te mają charakter innowacyjny i dużą rolę odgrywa w nich kapitał ludzki. Sieci przedsiębiorstw są efektywnymi składnikami GOW. Makrostrukturę przestrzenną tworzą układy terytorialne, 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.
GOW jest głównym czynnikiem rozwoju gospodarki. Dotyczy to nie tylko korzyści i produktywności, ale także zwiększenia efektywności i rozwoju innych sektorów i gałęzi gospodarki. GOW pełni rolę katalizatora przemian i wzrostu produktywności całej gospodarki. Decydują o tym czynniki ekonomiczne, organizacyjno-instytucjonalne, polityczne i społeczne. Kraje wysoko rozwinięte
cechuje duży udział GOW, co jest efektem rozbudowy sektora produkcyjnego i usługowego w oparciu o własne źródła technologii,
zwłaszcza ICT, kapitał ludzki oraz warunki organizacyjno-instytucjonalne. Sektory te pobudzają rozwój innych gałęzi gospodarki,
rozszerzając jej zasięg 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. Wynika to z długoletniej
stagnacji gospodarki, niedoceniania roli nauki w rozwoju nowoczesnej gospodarki (niewielkie nakłady na rozwój badań naukowych),
niski poziom wiedzy technologiczno-innowacyjnej i mały postęp jej wytwarzania zarówno w instytucjach i ośrodkach naukowych, jak
i w przedsiębiorstwach, brak zdolności i warunków adaptacji takiej wiedzy z zagranicy, małe znaczenie kapitału zagranicznego jako
nośnika innowacji.

Charakterystyka

Ź ród ło: opracowanie własne na podstawie: Z. Chojnicki, T. Czyż, op. cit., s. 20-23.

Badania
nad rolą

Formy
organizacji
przestrzennej

Specyfika
organizacji
funkcjonalnej

Zakres
działalności

Właściwości

Tabela 1. Charakter przedmiotowy gospodarki opartej na wiedzy
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i odbywające się w toku działalności gospodarczej (gospodarka ludzi uczących
się, tworzących kapitał ludzki),
– gospodarkę, którą determinują uwarunkowania organizacyjno-instytucjonalne działalności gospodarczej, pozwalające na absorpcję wiedzy i innowacji
oraz konkurencyjność; dotyczy to także sfery społecznej, zwłaszcza tworzenia
kapitału społecznego i prowadzenia odpowiedniej polityki naukowej państwa17.
Tabela 1 przedstawia charakter przedmiotowy GOW i jej właściwości, które
wyróżniają sferę jego działania i decydują o jej odrębności.
W gospodarce opartej na wiedzy (knowledge-based economy) jednym z istotniejszych czynników decydujących o sukcesie jest innowacyjność, będąca głównym warunkiem konkurencyjności. A zatem istotnym elementem zarządzania
wiedzą są innowacje18. W ostatnim czasie pojęcia gospodarki opartej na wiedzy,
zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego są często stosowane, bez większej refleksji, w różnego rodzaju wypowiedziach. Określenie specyfiki wiedzy
jako zasobu powinno umożliwić ocenę jego znaczenia w gospodarce, ponieważ
kryzys pokazał, że skończył się czas sprawdzonych rozwiązań, czyli działań powtarzalnych, opartych na stosowanych powszechnie wzorcach. W skali lokalnej
ważna staje się kooperacja różnych jednostek i osób, w wyniku której powstają
rozwiązania kreatywne, innowacyjne. Najlepszym obszarem jej rozwoju wydaje
się region (mikroregion), gdyż bliskość położenia, związki kulturowe, podobne
wartości i zaufanie stanowią najlepszą podstawę do tworzenia różnych elastycznych powiązań o charakterze poziomym (niezhierarchizowanych), tj. interakcji
sprzyjających powstawaniu innowacji.

4. Wybrane problemy ośrodków peryferyjnych
w nowym paradygmacie rozwoju
Duże znaczenie dla możliwości pobudzania rozwoju lokalnego mają lokalne
przekroje (gospodarki). Zarówno globalizacja gospodarki światowej, jak i jej następstwa w postaci metropolizacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej i gospodarki opartej na wiedzy nie sprzyjają małym ośrodkom peryferyjnym. Ze względu na
silne powiązania poziome uwidacznia się w nich problem hierachizowania sieci
społeczno-gospodarczych. Każdą z branż sieci (teleinformatyka, nauka itp.) cechuje konserwatyzm. Przejawia się on w braku komplementarności między sferami
życia społecznego i gospodarczego, kolizjach między przestrzeganiem przepisów
Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2006, s. 18-19.
18
Przez innowacje należy rozumieć stworzenie czegoś nowego lub opracowanie nowego sposobu działania. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje innowacji: produktowe, procesowe i społeczne. Istnieją także innowacje hybrydowe, polegające na łączeniu dwóch znanych wcześniej produktów czy procesów.
17
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prawa a interesami poszczególnych grup (lokalnych, regionalnych), niedostosowaniu systemów podatkowych do coraz to nowych form gospodarowania. Taki
model przyjmują także poszczególne systemy terytorialne. Strategie działania poszczególnych krajów, regionów, mikroregionów są podporządkowane głównie finansowym strategiom bogatych, monopolizujących się sieci. Zmiany następujące
w administracji, finansach czy gospodarce przestrzennej są tego konsekwencją.
Ograniczenie popytu na towary i siłę roboczą jest w pewnym stopniu związane z postępem technologicznym. Automatyzacja i robotyzacja oznacza wprawdzie postęp, ale i czynnik minimalizujący zatrudnienie i płace oraz zakłócający
zasady podziału dochodu w społeczeństwie. W tej sytuacji trudno aby poziom
produkcji tworzył popyt i rynek. Spada zapotrzebowanie gospodarki na siłę roboczą. Współzawodnictwo, dążenie do obniżenia kosztów i wzrostu wydajności
powoduje spadek zatrudnienia i płac, a zarazem spadek popytu, od którego zależy
gospodarka rynkowa. Wówczas dochodzi do zakupu akcji nowej gospodarki, co
widoczne jest bardziej na poziomie lokalnym niż regionalnym.
W skali lokalnej rozwój kapitału intelektualnego będzie w przyszłości silnie
zdywersyfikowany przez poszczególne branże (sieci). Brak uczelni wyższych
czy zakładów pracy korzystających z nowych technologii (B+R) nie będzie więc
wzmacniał lokalnego kapitału intelektualnego ani pobudzał rozwoju technologii informatyczno-telekomunikacyjnych dla takich branż. Spowoduje to jeszcze
większe dysproporcje w środowisku lokalnym, a nawet jego marginalizację,
szczególnie w małych jednostkach peryferyjnych19.
Narastająca liberalizacja powoduje konkurencję nie tylko pomiędzy podmiotami prywatnymi, ale przede wszystkim publicznymi. Jednostki przestrzenne, takie jak gminy, uprawiając benchmarking, starają się pozyskiwać środki z zewnątrz
dla ratowania własnych budżetów. W związku z tym następuje proces przymusowego usieciawiania gmin, choć nie wynika on z obiektywnych kryteriów społecznych i gospodarczych. Dokonują go powiaty jako koordynujące działalność gmin,
których celem jest zmniejszenie deficytu budżetów powiatowych i pozyskiwanie
środków na realizację własnych zadań podstawowych20.
Globalizacja wpływa więc znacząco na przemiany gospodarcze w przekrojach
lokalnych, powodując zmianę paradygmatu rozwojowego od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy, „czyli nowego systemu elastycznej specjalizacji, który ukształtował się w wyniku zastosowania najnowszych osiągnięć
nauki w różnych dziedzinach życia”21.
Przykładem patologii ekonomicznej może być Portugalia, gdzie do sprzedaży wystawia się
aktualnie sołectwa.
20
Dobrym przykładem jest powiatowa służba zdrowia czy gospodarka komunalna.
21
S. Korenik, M. Rogowska, Małe miasta wobec reguł nowej gospodarki, w: Transformacja
funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, red. K. Heffner, A. Polko, Wyd. Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, Katowice 2010, s. 29.
19
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Z globalizacji wynikają pewne korzyści, np. zyski z handlu międzynarodowego, stosowanie rachunku ekonomicznego w skali globalnej, poprawa efektywności i konkurencyjności systemu finansowego, efektywna alokacja zasobów,
możliwość rozwoju lokalnego. Ale mogą także wystąpić zagrożenia, takie jak:
współzależności międzynarodowe, oznaczające uzależnienie procesów gospodarczych zachodzących w jednym z krajów od wydarzeń poza jego granicami, częstsze występowanie baniek spekulacyjnych, wpływ międzynarodowych korporacji
i strategii ich rozwoju na dobrobyt poszczególnych państw (przewaga strategii
finansowych nad celami społecznymi). Procesy globalizacji powodują także problemy w skali lokalnej, toteż kryzys objawił się z różnym nasileniem we wszystkich polskich regionach i subregionach.
Procesy decentralizacji spowodowały nie tylko osłabienie lokalnych sektorów, tj. przemysłu, rolnictwa, handlu, rybołówstwa, turystyki bezpieczeństwa,
oraz polityki przestrzennej w zakresie kształtowania nowych form gospodarowania, ale również „wymywanie” zasobów do ośrodków większych, wzmacniając
je zarówno od strony społecznej, jak i gospodarczej, a osłabiając ośrodki małe.
W niektórych przypadkach dochodzi wręcz do patologizacji ośrodków mniejszych pod względem dochodów, ale także infrastruktury technicznej, społecznej
czy komunikacyjnej. Pojawiają się wtedy zagrożenia rozwoju lokalnego w postaci
konfliktów we władzach lokalnych co do strategicznych kierunków rozwoju, których podstawą jest chęć posiadania władzy, a nie interes publiczny. Tym samym
rozwój lokalny jest pozytywnie postrzegany w dużych ośrodkach miejskich (aglomeracjach, obszarach metropolitalnych), natomiast negatywnie w większości małych peryferyjnych ośrodków. Ten dystans między różnymi obszarami rozwoju
lokalnego nie jest jednak niwelowany chociażby przez politykę intraregionalną,
co z kolei osłabia politykę interregionalną.
W ten sposób dochodzi do anizotropizacji22, czyli kumulowania się (zagęszczania) działalności gospodarczych w aktywnych ośrodkach gospodarczych (zazwyczaj dużych i nowoczesnych ośrodkach metropolitalnych) i zanikania tej działalności (rozrzedzania jej) w ośrodkach bardziej od nich oddalonych. Powoduje to
m.in. marginalizowanie ośrodków peryferyjnych, które stają się coraz biedniejsze,
oraz ograniczanie ich funkcji, co przejawia się chociażby zanikiem stylu wiejskiego na rzecz stylu miejskiego, oraz wpływa na podział zasobów, zarówno rzeczowych, finansowych, jak i ludzkich. Ośrodki miejskie stają się więc silniejsze nie
tylko pod względem gospodarczym, ale i społecznym, w tym demograficznym.
Wzmacnianie pozycji dużych miast prowadzi do tworzenia się przestrzennych
sieci gospodarczych, których sieciowy system połączeń staje się intensywniejszy
niż relacje z otoczeniem. Ten „sieciowy kolektywizm” determinuje zachowania
sektora rządowego i samorządowego, ukazując ich znaczenie w gospodarce oraz
22

S. Korenik, op. cit., s. 89.
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problemy we współpracy23. Dotyczy to przede wszystkim możliwości tworzenia
platform w celu współdziałania, łączenia finansów i pozyskiwania środków na realizację wspólnych zadań. Powoduje to jednak „efekt tunelu”, polegający na tym,
że obszary położone poza układem dużych miast zazwyczaj nie korzystają z jego
pozytywnych rezultatów. Rzadko zdarzają się możliwości pozyskiwania środków
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jedyną jest platforma współpracy
pomiędzy wybraną jednostką samorządu terytorialnego a Urzędem Marszałkowskim dużego ośrodka (RPO, Kapitał Ludzki i inne projekty realizowane w ramach
tych programów). Jest to także przykład hierarchizowania nie tylko priorytetów,
ale i samych sieci (krajowych, regionalnych, lokalnych).
Dlatego rola ośrodków mniejszych, w tym peryferyjnych24 (często o charakterze wiejskim czy miejsko-wiejskim), powinna być wzmacniana oddolnymi
inicjatywami. Inicjatywy te jednak bez wsparcia lokalnych sił nie przenikną do
metropolii, by zahamować zjawisko nieciągłości przestrzeni i ograniczania roli
ośrodków mniejszych w rozwoju regionu. Praktyka pokazuje, że potrzebne są
wspólne wartości do wypełniania luki między ośrodkami centrum a peryferiami.
Rola samorządu terytorialnego jako pomostu jest wtedy niezastąpiona. Potrzebne
jest oddziaływanie z dołu w górę, tj. od gminy do województwa, zgodnie z zasadą
pomocniczości, oraz z góry na dół, tj. od województwa do gminy, np. w postaci subwencji czy dotacji, czyli scalanie funkcji gospodarczych dużych i małych
ośrodków głównie przez wspólny regionalny i lokalny system finansowy. W nowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych jest to z pewnością niezwykle
trudne, ale możliwe do osiągnięcia, chociażby w stopniu pozwalającym ograniczyć bezrobocie na lokalnym rynku pracy.

Podsumowanie
W dobie globalizującej się gospodarki nowy paradygmat rozwoju polegający
na uelastycznianiu procesu procesów produkcyjnych i bazujący na dużych korporacjach nie służy małym ośrodkom peryferyjnym. Nie mogą one lokować swej
działalności gospodarczej, podobnie jak korporacje, w miejscach, gdzie nikt ich
23
Przykładem tego mogą być zmiany w ustawie o finansach publicznych w zakresie ustalania
progów ostrożnościowych.
24
Najważniejszym problemem w geografii przestrzennych ośrodków peryferyjnych jest definicja obszaru peryferyjnego. Podobnie jednak jak w definicji obszaru metropolitalnego, zasadne jest
uwypuklenie dominującej roli miasta-rdzenia. Można więc powiedzieć, że „przestrzenny ośrodek
peryferyjny jest miastem, którego ludność wynosi ok. 10 tys. mieszkańców, jest położony na granicy swojego regionu i pełni funkcję integrującą dla obszarów go otaczających. Por. A. Łuczyszyn,
Peryferie szansą dla aglomeracji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 471
(Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak), s. 41.
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nie kontroluje i gdzie występują drodzy odbiorcy, nie mogą też pozwolić sobie na
działania o charakterze inwestycyjnym. Nieciągłość przestrzeni między takimi
ośrodkami a metropoliami może powodować zagrożenia, takie jak izolacja małych ośrodków i zanik endogenicznych czynników, które mogłyby być częścią
sieciowego systemu wzajemnych zależności w regionie. Oznacza to, że peryferia
będą pogłębiały swą peryferyjność, a ośrodki większe wzmacniały swą pozycję.
Można to nazwać „podwójną peryferyjnością” (społeczną i ekonomiczną), która
jeszcze bardziej pogłębia dysproporcje na mapie regionu i nie pozwala na wzajemne oddziaływanie czynników egzogenicznych (impulsów z metropolii) i endogenicznych. Zakładana przez Unię Europejską pełna konwergencja może się
w takim przypadku nie powieść, gdyż widoczna jest przewaga dywergencji (wysokiego zróżnicowania) sieci osadniczej regionów. Ponadto w przekrojach lokalnych występuje obecnie fragmentacja, deetatyzacja i konserwatyzm.
W dobie globalizacji ciągłe dostosowywanie się do zmian otoczenia wywołuje
coraz więcej zagrożeń dla przekroju lokalnego, a tym samym dla instytucji samorządu terytorialnego. Konieczne jest więc nie tylko ich większe zaangażowanie
w ten proces, ale także wsparcie ze strony regionu i władz centralnych. Władze
regionalne i krajowe powinny być zorientowane na pomoc takim ośrodkom, lecz
zazwyczaj współpraca na linii metropolia – metropolia pomija je, przyczyniając
się do opóźnienia ich rozwoju. Podział przestrzeni społeczno-ekonomicznej regionu na peryferie, semiperyferie i metropolie powoduje więc izolację i domknięcie
ośrodków mniejszych. Nie są one w stanie przejmować rozwiązań dużych ośrodków ani włączyć się w sieć poziomych współzależności regionalnych zapewniających różnego rodzaju transakcje. Rozwiązaniem dla nich mogłoby być połączenie
z pozostałymi ośrodkami tego typu. Budowany w ten sposób kapitał społeczny
i upodmiotawianie się społeczności lokalnej to ich realna szansa na rozwój.
Aktualnie rozwój lokalny musi bazować na nowych czynnikach rozwoju.
Jednak przejście do elastycznej realizacji gospodarki postindustrialnej wymaga
spójnej polityki intraregionalnej w regionie, która jednak w ostatnim czasie przez
politykę inetrregionalną, czyli współpracę dużych ośrodków z niekorzyścią dla
mniejszych.
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The development of outskirts in terms of metropolisation
of space and knowledge-based economy – selected items
Summary. Contemporary management in the local sections is not an easy process, because
a set of tools necessary to manage the local development in economy in the central system seems to
be completely different from the situation where the new socio-economic conditions in which the
horizontal relationships within collectivism business entities (network) began to dominate, are present. There are features such as, among others, different sense of the size, elemental ability to create
aggregations, equality of the participants, reintermediation which favours building a knowledgebased economy, becoming a driving force in the development of regional integration, which arises
from the process of deepening economic and political interdependence of the Member States of
the European Union. The economic success of the EU countries led to the popularization of many
concepts shaping the modern economy, where one of them is the creation of a knowledge-based
economy (KBE). This means that in the different sections of management, innovation should be the
main driver, which is to be a factor in producing a competitive advantage based on the endogenous
potential. It does not seem, however, that the formation of these processes is possible for all, especially in regional and local sections. Existing polarization of socio-economic space, not only on the
national but also on the regional (within the region) arena confirms this fact.
Keywords: outskirts, metropolisation of space, globalization, liberalization and the knowledge-based economy
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Rola Komisji Europejskiej
w stosowaniu reguł pomocy publicznej
dla sektora bankowego
w okresie kryzysu finansowego
Streszczenie. Artykuł stanowi analizę podejścia Komisji Europejskiej do problemu przyznawania pomocy publicznej dla sektora bankowego, zwłaszcza w okresie kryzysu finansowego. Zwrócono w nim uwagę na rolę Komisji w egzekwowaniu postanowień art. 107 ust. 3 pkt b Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sektorze bankowym.
Słowa kluczowe: pomoc publiczna, sektor bankowy, środki wsparcia na rzecz banków

Wstęp
Komisja Europejska na podstawie art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE)1 została wyposażona w uprawnienia do stosowania reguł
pomocy publicznej dotyczących przyznawania przez państwa członkowskie UE
pomocy ze środków publicznych swoim przedsiębiorstwom, w tym w odniesieniu
do sektora finansowego – bankowości i ubezpieczeń, istotnego rynku z uwagi na
dostęp konsumentów do produktów finansowych. Rolą Komisji Europejskiej jest
m.in. umacnianie konkurencji w obszarze usług finansowych. Ma ona kompetencje do decydowania o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem, co
oznacza, że wszelkie plany przyznawania takiej pomocy muszą zostać zgłoszone
Komisji i nie mogą być wprowadzone w życie przed ich zatwierdzeniem. Jeśli Komisja stwierdzi, że pomoc przyznana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych jest niezgodna z zasadami rynku wewnętrznego, może
1

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 108, Dz.Urz. UE nr C 83 z 30.03.2010 r.
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zdecydować o anulowaniu lub zmianie tej pomocy przez dane państwo w terminie, który określi. W sytuacji pomocy przyznanej bezprawnie Komisja ma prawo
żądania od zainteresowanego państwa członkowskiego wszystkich koniecznych
informacji umożliwiających jej podjęcie decyzji oraz bezzwłoczne przywrócenie
niezakłóconej konkurencji. W tym celu państwa członkowskie powinny podjąć
wszelkie środki zapewniające skuteczność decyzji Komisji.
W gospodarce rynkowej dla istnienia konkurencji ważna jest rywalizacja
przedsiębiorców, przy założeniu, że wszyscy mają równe szanse na rynku. Występują jednak sytuacje, w których ingerencja państwa w sferę działalności przedsiębiorstw jest niezbędna i stanowi pomoc publiczną.
W aspekcie prawa chroniącego konkurencję w Unii Europejskiej, zwłaszcza
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyznawanie pomocy publicznej
przez państwa członkowskie UE własnym przedsiębiorstwom na mocy art. 107
TFUE jest zabronione, bowiem stawia przedsiębiorstwa, które pomoc otrzymały w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do tych, które jej nie otrzymały, co
tworzy nierówne warunki konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Pomoc
publiczna w rozumieniu art. 107 TFUE musi spełniać następujące przesłanki:
– dotyczy przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, który
prowadzi działalność gospodarczą niekoniecznie nastawioną na zysk2,
– musi być przyznawana przez państwo lub pochodzić ze środków publicznych,
– jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
– cechuje się selektywnością, tzn. jest przyznawana niektórym sektorom gospodarki lub konkretnym przedsiębiorcom,
– zakłóca konkurencję na jednolitym rynku europejskim przez wzmocnienie
pozycji na rynku danego przedsiębiorcy.
Pomoc publiczną mogą stanowić:
– dotacje pieniężne lub rzeczowe będące bezpośrednimi wydatkami z budżetu państwa, władz regionalnych lub lokalnych,
– preferencje kredytowe, kiedy kredyty są oprocentowane poniżej poziomu
rynkowego (udzielane przez bank lub agencję państwową, którym państwo refunduje różnicę),
– kredyty warunkowo umarzane, o wydłużonym terminie spłaty, o zmiennym
oprocentowaniu w zależności od zysku netto firmy,
– kredyty gwarantowane przez budżet lub fundusze finansowane z budżetu,
– preferencje podatkowe, czyli zwolnienia i ulgi podatkowe, redukcje stopy
podatku, odroczenie terminu płatności, umorzenia, przyspieszona amortyzacja,

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16.06.1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja przeciwko Republice Włoskiej, pkt 36; wyrok w sprawie C-67/06 Albany, pkt 71-87.
2
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– zakup akcji firmy z funduszy państwowych przy dywidendzie dla państwa
poniżej poziomu rynkowego,
– nabywanie akcji firmy z wyznaczonym terminem ich umorzenia po cenie
nominalnej lub powiększonej tylko o wysokość inflacji,
– obniżenie różnych należności, np. na ubezpieczenia społeczne,
– zamówienia rządowe po cenie wyższej od rynkowej, sprzedaż towarów poniżej ceny rynkowej jako pomoc dla odbiorcy3.
W komunikacie bankowym wydanym przez Komisję Europejską4 pomoc
państwa członkowskiego dla sektora bankowego, której zgodność badana jest
z art. 107 ust. 3 pkt b, stanowiącym, że za zgodną z rynkiem wewnętrznym może
zostać uznana pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów
stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na
celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego,
występuje głównie w formie gwarancji rządowych, dokapitalizowania i środków
pomocy związanej z aktywami, a także środków przeznaczonych na restrukturyzację.

1. Reguły pomocy państwa
w odniesieniu do środków wsparcia banków
w kontekście kryzysu finansowego
Od początku kryzysu finansowego w 2008 r. Komisja Europejska wielokrotnie odnosiła się do wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie instytucjom finansowym i jego zgodności z wymogami art. 107 ust. 3 pkt b TFUE, który
wyjątkowo zezwala na udzielenie pomocy w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego. W obliczu napięć na rynkach finansowych od początku kryzysu, które doprowadziły do spadku aktywności gospodarczej w państwach członkowskich UE, warunek wynikający ze wspomnianego
przepisu był spełniony w UE.
Komisja wyraziła swoje stanowisko w komunikatach wydanych w sprawie
zastosowania zasad pomocy państwa do środków podjętych w przypadku instytucji finansowych5 (komunikat bankowy), dokapitalizowania instytucji finansowych w związku z kryzysem – ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum
oraz mechanizmy zabezpieczające przed nadmiernym zakłóceniem konkurencji6
(komunikat o dokapitalizowaniu), w sprawie postępowania z aktywami o obniSprawa nr C-482/99 France vs. Commission of the European Communities, European Court
Reports z 2002 r.
4
Dz.Urz. UE nr C 270 z 25.10.2008 r., s. 8.
5
Ibidem.
6
Dz.Urz. UE nr C 10 z 15.01.2009 r., s. 2.
3
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żonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym (komunikat o aktywach
o obniżonej wartości)7 oraz w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu
zgodnie z regułami pomocy państwa (komunikat o restrukturyzacji)8. Komisja
wydała ponadto w 2010 i 2011 r. dwa komunikaty zezwalające na przedłużenie
stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz
instytucji finansowych w kontekście kryzysu finansowego9.
Komunikaty Komisji Europejskiej zawierają kompleksowe ramy skoordynowanych działań mających na celu wsparcie sektora finansowego dla zapewnienia
stabilności finansowej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zakłóceń konkurencji między bankami i poszczególnymi państwami członkowskimi na jednolitym rynku. Zadaniem Komisji była więc aktualizacja zasad pomocy państwa
wobec sektora finansowego podczas kryzysu.
Ponieważ w Unii Europejskiej ożywienie gospodarcze jest niewielkie, sektor finansowy niektórych państw członkowskich ma utrudniony dostęp do finansowania długoterminowego oraz problem z jakością aktywów i napięciami
na rynkach państwowych instrumentów dłużnych. Świadczy to o niestabilności
rynków finansowych. Głównym celem Komisji Europejskiej w sytuacji kryzysu
finansowego było więc zapewnienie stabilności finansowej i zagwarantowanie, że
zwiększona pomoc państwa, a tym samym zakłócona konkurencja między bankami i poszczególnymi państwami członkowskimi, jest ograniczona do minimum.
Starając się nie dopuścić do zachwiania stabilności finansowej (a więc do negatywnych efektów mnożnikowych w systemie bankowym), Komisja, dokonując
oceny i uwzględniając rozwój kryzysu w UE, uznała, że wymogi dotyczące stosowania art. 107 ust. 3 pkt b TFUE w odniesieniu do pomocy państwa w sektorze finansowym są spełnione tylko podczas sytuacji kryzysowej, co oznacza, że pomoc
jest uzasadniona wyłącznie w wyjątkowych warunkach, tj. warunkach napięć na
rynkach finansowych, i tylko na tak długo, jak będą one trwały. Komisja zauważa,
że aby ograniczyć pokusę nadużyć przy udzielaniu pomocy publicznej oraz przeciwdziałać zakłóceniom konkurencji między bankami i państwami członkowskimi na jednolitym rynku, pomoc publiczna musi być ograniczona do minimum,
a wkład własny banku i właścicieli jego kapitału w restrukturyzację powinien być
możliwie największy10. Jest to konieczne, aby ratowane banki ponosiły należytą
odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań oraz aby im stworzyć odpowiednie zachęty na przyszłość. Wsparcie państwa powinno być natomiast udzieDz.Urz. UE nr C 72 z 26.03.2009 r., s. 1.
Dz.Urz. UE nr C 195 z 19.08.2009 r.
9
Dz.Urz. UE nr C 329 z 7.12.2010 r., s. 7; Dz.Urz. UE nr C 356 z 6.12.2011 r., s. 7.
10
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych z dnia 6.06.2012 r.
7
8
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lone na zasadach odzwierciedlających podział obciążenia między podmiotami,
które zainwestowały w bank. Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzaniu wszystkich niezbędnych środków podejmowanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego, takich jak gwarancje,
środki w zakresie dokapitalizowania oraz aktywa o obniżonej wartości.
Jednym ze środków, jakie podjęły państwa członkowskie UE w celu stabilizacji swoich sektorów bankowych oraz podtrzymania akcji kredytowej, było dokapitalizowanie banków z wykorzystaniem środków publicznych oraz zapewnienie
gwarancji rządowych na pożyczki zaciągane przez banki. Niektóre państwa członkowskie zgłosiły Komisji Europejskiej zamiar uzupełnienia stosowanych przez
siebie środków wsparcia o pomoc związaną z aktywami bankowymi o obniżonej
wartości. Komisja wydała szczegółowe zasady stosowania przepisów w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do pomocy związanej z aktywami11, w tym:
wymogi co do przejrzystości i ujawniania informacji oraz podziału obciążeń między państwem, udziałowcami/akcjonariuszami i wierzycielami, zasady opracowywania środków pomocy związanej z aktywami pod kątem kwalifikowalności
i wyceny aktywów o obniżonej wartości oraz zarządzania tymi aktywami, a także
zależności między pomocą związaną z aktywami, innymi środkami wsparcia stosowanymi przez władze publiczne i restrukturyzacją banków12.
Wyrażając zgodę na stosowanie form pomocy związanej z aktywami, Komisja
zwraca uwagę na konieczność pogodzenia bezpośrednich celów, do których należy zapewnienie stabilności finansowej i podtrzymanie bankowej akcji kredytowej, z uniknięciem długofalowych szkód w sektorze bankowym w UE. Publiczne
środki pomocy związanej z aktywami stanowią pomoc państwa w takim zakresie,
w jakim zwalniają bank z obowiązku wykazywania straty lub rezerwy na pokrycie ewentualnych strat wynikających z utraty wartości jego aktywów. W opinii
Komisji wszelka pomoc udzielana w ramach środków związanych z aktywami
musi spełniać wymogi przyznawania pomocy publicznej, takie jak: niezbędność,
proporcjonalność i konieczność ograniczenia zakłóceń konkurencji do minimum.
Pomoc publiczna w sektorze bankowym oznacza bowiem poważne zakłócenia
konkurencji między bankami będącymi beneficjentami pomocy oraz bankami
nieotrzymującymi takiej pomocy. Podobne zakłócenia konkurencji mogą wystąpić pomiędzy państwami członkowskimi z uwagi na to, że będą one prześcigać się
w udzielaniu dotacji swoim bankom, nie zważając na skutki dla banków w innych
państwach członkowskich.
Aby zminimalizować ryzyko ciągłych interwencji władz publicznych na rzecz
tych samych beneficjentów i uzyskać pomoc związaną z aktywami, ubiegające
Komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym, Dz.Urz. UE nr C 72/01 z 26.03.2009 r.
12
Ibidem.
11
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się o nią podmioty muszą uwzględnić dwa kryteria: 1) wobec wniosków o pomoc
stosuje się zasadę pełnej przejrzystości oraz zasadę ujawniania przez banki kwalifikujące się do pomocy informacji o utracie wartości tych aktywów, w odniesieniu
do których środki pomocy mają zostać zastosowane, 2) bank, który złożył wniosek o pomoc, powinien być skontrolowany pod względem działalności i bilansu,
by można było ocenić, czy spełnia wymogi kapitałowe i czy ma szanse odzyskać
rentowność w przyszłości13.
Państwa członkowskie przed zgłoszeniem Komisji Europejskiej zamiaru
udzielenia pomocy finansowej zobowiązane są do nawiązania z nią kontaktów
przedzgłoszeniowych w celu uzyskania wskazówek na temat zapewnienia zgodności pomocy restrukturyzacyjnej. Podstawą kontaktów przedzgłoszeniowych
jest plan pozyskania kapitału przygotowany przez państwo członkowskie i bank
oraz zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru. Plan taki powinien zawierać
wykaz środków pozyskania kapitału, które mają być podjęte przez bank i obejmować zabezpieczenia zapobiegające odpływowi środków z banku14. Po przedłożeniu planu pozyskania kapitału Komisja zatwierdza środki w zakresie dokapitalizowania lub aktywów o obniżonej wartości jako pomoc restrukturyzacyjną.
Komisja wymaga, by każdy bank otrzymujący pomoc państwa w formie środków w zakresie dokapitalizowania lub aktywów o obniżonej wartości odpowiednio ograniczył łączne wynagrodzenia personelu, w tym członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla15. Takie ograniczenie musi obowiązywać do
końca restrukturyzacji lub do czasu spłacenia pomocy państwa przez bank.
Banki korzystające z pomocy strukturalnej na dokapitalizowanie lub środki
w zakresie aktywów o obniżonej wartości zostały przez Komisję zobowiązane do
przedstawienia planu restrukturyzacji i powiadomione o przygotowaniu się do powrotu do normalnych mechanizmów rynkowych bez wsparcia państwa, w miarę
jak sektor finansowy będzie wychodził z kryzysu.
Na okres od 1 października 2008 r. do 1 października 2012 r. Komisja zatwierdziła pomoc dla sektora finansowego w wysokości 5058,9 mld euro, co stanowiło
40,3% PKB UE, która skierowana była przede wszystkim na dokapitalizowanie
banków i pomoc związaną z aktywami o obniżonej wartości. Ogólna wielkość
pomocy wykorzystanej w 2011 r. wynosiła 717,7 mld euro, tj. 5,7% PKB UE, natomiast pomoc dla sektora finansowego na dokapitalizowanie i pomoc związaną
z aktywami o obniżonej wartości w 2012 r. – 31,7 mld euro, tj. 0,25% PKB UE16.
Ibidem, s. 4.
Komunikat Komisji, Dz.Urz. UE nr C 216 z 30.07.2013 r.
15
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dopuszczenia instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych do działalności, Dz.Urz. UE nr L 176 z 27.06.2013 r., s. 338.
16
Sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat pomocy państwa przyznanej przez państwa
członkowskie UE z 2012 r., Bruksela, COM 2012.
13
14
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Z literatury przedmiotu wynika, że negatywne efekty zewnętrzne upadłości
banków rodzą przekonanie, iż należy szeroko dopuszczać pomoc publiczną, zachowując jej restrykcyjne uwarunkowania, ograniczony charakter i przejrzystość17.

2. Pomoc publiczna dla sektora bankowego
a ochrona konkurencji
Biorąc pod uwagę stosowane przez państwa członkowskie i podejmowane
środki w zakresie dokapitalizowania banków oraz aktywów o obniżonej wartości,
Komisja stwierdziła, że dokapitalizowanie swoich banków przez jedno z państw
członkowskich nie powinno im zapewniać nienależnej przewagi konkurencyjnej
nad bankami w innych państwach. Ich dużo tańszy dostęp do kapitału niż w przypadku konkurentów z innych państw członkowskich, jeżeli nie jest odpowiednio uzasadniony profilem ryzyka, może w opinii Komisji mieć znaczący wpływ
na konkurencyjność banku w ramach jednolitego rynku europejskiego. Komisja
podkreśla również, że nadmierna pomoc udzielona bankom w jednym państwie
członkowskim może doprowadzić do sytuacji, w której państwa członkowskie
będą ze sobą rywalizowały o wysokość pomocy (Komisja określa to jako „wyścig po dotacje”)18, a także wywołać trudności w gospodarkach państw członkowskich, które nie wprowadziły programów dokapitalizowania. Pomoc bankom
w postaci dokapitalizowania może więc zakłócić konkurencję przez sprzyjanie
niektórym bankom i pomimo przepisu art. 107 ust. 3 pkt b TFUE może być niezgodna w rynkiem wewnętrznym na skutek niezapewnienia uczciwej konkurencji
między państwami członkowskimi.
Niezapewnienie uczciwej konkurencji może mieć także miejsce, gdy w danym
państwie członkowskim funkcjonują banki będące w trudnej sytuacji lub uzyskujące gorsze wyniki oraz banki, których działalność nie jest zagrożona, a państwo członkowskie przyznaje programy dokapitalizowania wszystkim bankom.
Zgodnie z wytycznymi Komisji państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby
pomoc publiczną otrzymywały tylko te banki, które jej rzeczywiście potrzebują.
Komisja zwróciła również uwagę na zróżnicowanie banków pod względem
dostępu do publicznego finansowania, ponieważ banki, które nie mają dostępu do
takiego finansowania, będą miały gorszą pozycję konkurencyjną. Należy więc,
zdaniem Komisji, z jednej strony zapewnić bankom korzystne warunki dostępu
do kapitału, z drugiej zaś – równe reguły gry, a w dłuższej perspektywie powrót
do normalnych warunków rynkowych19. Interwencja państwa w postaci przyznaH. Degryse, S. Ongena, The Financial Crisis and Competition in Retail Banking; D. Gerard,
Between Competition and Regulation, w: The Future of Retail Banking in Europe, ECRI Research
Report, 2010, nr 12.
18
Komunikat Komisji, Dz.Urz. UE nr C 10 z 15.01.2009 r., s. 3.
19
Ibidem.
17
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wania pomocy publicznej powinna mieć charakter przejściowy oraz być tak zaplanowana, by zachęcać banki do zwrotu pomocy, gdy warunki rynkowe na to
pozwolą. Komisja podkreśla, że należy znaleźć równowagę między celami dotyczącymi zapewnienia stabilności finansowej oraz celami w zakresie konkurencji,
a ta zaistnieje w sytuacji, w której państwa członkowskie będą odmiennie traktować banki będące w dobrej kondycji finansowej niż te, których sytuacja na rynku
w obliczu kryzysu jest trudna.
Pomoc publiczna przyznawana przez państwa członkowskie swoim bankom
powinna spowodować w dłuższym okresie przyspieszenie działań restrukturyzacyjnych niezbędnych do przywrócenia rentowności, co przełoży się na przywrócenie gospodarce państwa członkowskiego stabilności finansowej. Komisja uważa,
że banki powinny być zobowiązane do opracowania planów działań naprawczych
w sytuacjach kryzysowych, by mogły pomagać organom nadzoru w ustaleniu
działań, jakie należy podjąć w celu przywrócenia stabilności finansowej banku
na wczesnym etapie20. Zatem banki, które starają się o rządowe wsparcie, będą
musiały przeprowadzić testy i sprawdzić, czy są w stanie utrzymać się na rynku
i stabilnie funkcjonować w przyszłości. Komisja Europejska chce mieć bowiem
pewność, że pomoc państw członkowskich przyznana bankom przyczyni się do
ich rentowności. Zmiany, jakie wprowadza Komisja, dotyczące przyznawania
bankom pomocy publicznej, polegają więc na tym, że banki zostają zobowiązane
do opracowania planu naprawczego, a następnie mogą starać się o przyznanie
pomocy publicznej. Zdaniem Małgorzaty Zaleskiej, członka Zarządu NBP, w takiej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo długiej procedury opracowywania programów naprawczych, zaangażowania w to wielu ośrodków władzy oraz ryzyko
ujawnienia opinii publicznej informacji wrażliwych21.
Komisja zobowiązała państwa członkowskie do przedkładania sprawozdań
z wykorzystywania zasobów państwowych zawierających wszystkie informacje
konieczne do oceny rentowności banku, wykorzystania otrzymanego kapitału
oraz sposobu powrotu do niezależności od wsparcia finansowego. Wyrażając zgodę na przyznanie pomocy publicznej, musi ona mieć pewność, że banki, które ją
otrzymują, spełnią w przyszłości normy adekwatności kapitałowej.

Podsumowanie
Rola Komisji Europejskiej w stosowaniu reguł konkurencji sprowadza się nie
tylko do tworzenia i interpretacji przepisów prawa w zakresie ochrony konkurencji, ale przede wszystkim do stałego monitorowania działań przedsiębiorców
Dokument Roboczy Komisji z dnia 6.06.2012 r. odnośnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 2012.
21
M. Zaleska, Pomoc publiczna w nowej odsłonie, „Rzeczpospolita” z 20.06.2013 r.
20
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i państw członkowskich na jednolitym rynku europejskim. Z polityki Komisji Europejskiej dotyczącej przyznawania bankom pomocy publicznej przez państwa
członkowskie UE wynika, że pomoc ta powinna być udzielana w wyjątkowej sytuacji, to znaczy jako wsparcie stabilności finansowej banków w okresie kryzysu,
ale nie może zakłócać konkurencji w dłuższym okresie. Nie może bowiem sztucznie utrzymywać pozycji rynkowej banków, które ją otrzymały.
W gospodarce rynkowej banki, które konkurują poprzez swoje produkty i usługi, a stosują nieodpowiednie modele działalności, wskutek czego tracą
udziały w rynku, powinny zaprzestać swojej działalności, zaś na rynek powinny
wejść bardziej skuteczni konkurenci.
Z praktyki decyzyjnej Komisji wynika, że pomoc państwa nie może przyczyniać się do sztucznego utrzymywania pozycji rynkowej banków, gdyż prowadziłoby to do zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym UE.
Wyrażając zgodę na przyznanie pomocy publicznej bankom, Komisja Europejska miała na uwadze, szczególnie w okresie kryzysu, wzmocnienie rynku wewnętrznego usług bankowych, przy utrzymaniu równych warunków pod względem konkurencji. Celem Komisji – zgodnie z art. 107 ust. 3 pkt b TFUE – jest
zapobieganie upadłości banków w stopniu, w jakim jest to możliwe w świetle
przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komisja podkreśla, że
wydając zgodę na przyznanie pomocy publicznej bankom, zakłada jej tymczasowy charakter, obejmujący tylko okres napięć na rynkach finansowych.
Pomimo ożywienia gospodarczego w państwach członkowskich od 2010 r.
Komisja, uznając, że ma ono nierówny charakter w poszczególnych państwach
członkowskich, a w sektorze bankowym istnieją jeszcze obszary zagrożenia i ryzyko powrotu napięć na rynkach finansowych z uwagi na współzależność gospodarek, sądzi, że istnieje potrzeba dalszego stosowania art. 107 ust. 3 pkt b TFUE
w odniesieniu do sektora bankowego.
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The role of the European Commission in applying rules of state aid
for the banking sector during the financial crisis
Summary. The article constitutes an analysis of the approach of the European Commission to
state aid for the banking sector granted by Member States, especially during the financial crisis. The
role of the Commission in enforcing Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European
Union in the banking sector has been emphasised.
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Racjonalne zachowania w makroekonomii –
modele DSGE a podejście behawioralne

Streszczenie. Jednym z zadań makroekonomistów jest tworzenie modeli analizujących przebieg cyklu gospodarczego. Przez wiele lat odmienne podejścia miały szkoła klasyczna i szkoła neokeynesowska. Nowa synteza tych podejść znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci modeli DSGE
(Dynamic Stochastic General Equilibrium). Jednym z ich podstawowych założeń jest racjonalność
działania jednostek. Ekonomia behawioralna dostarcza wielu dowodów na istotne odstępstwa od
racjonalności działania jednostek, wynikające przede wszystkim z ograniczeń poznawczych. W makroekonomii podejmowane są próby tworzenia alternatywnych modeli analitycznych wykorzystujących założenie o ograniczonej racjonalności decydentów. Artykuł skupia się na podejściu Paula
De Grauwe.
Słowa kluczowe: makroekonomia, teoria ekonomii, ekonomia behawioralna

Wstęp
Jednym z podstawowych założeń nowoczesnej klasycznej ekonomii jest hipoteza racjonalnych oczekiwań, która stanowi istotny składnik makroekonomicznych metod analitycznych określanych jako DSGE (Dynamic Stochastic General
Equilibrium). Alternatywnym modelem jest zaś ten wykorzystujący osiągnięcia
ekonomii behawioralnej do analizy przebiegu cyklu gospodarczego.

1. Od szkoły neoklasycznej do nowej syntezy
Gospodarka wolnorynkowa charakteryzuje się cyklicznością, tzn. okresy jej
przyspieszonego wzrostu przeplatają się ze spowolnieniem bądź recesją. Każda
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szeroka teoria makroekonomiczna próbuje wyjaśnić te zjawiska. W teorii makroekonomicznej od długiego czasu dominują dwie szkoły – neoklasyczna i neokeynesowska. Znaczna część ich założeń jest od wielu lat wspólna, co doprowadziło
do powstania koncepcji nowej syntezy.
Najpowszechniej stosowane w ekonomii jest podejście oparte na indywidualizmie metodologicznym. Jego dwie główne cechy to przekonanie, że jednostki
gospodarujące działają zgodnie z określonym przez siebie interesem (czyli jako
homo oeconomicus) oraz że wszelkie ekonomiczne procesy można wyprowadzić
w ostatniej instancji z zachowania jednostek, czyli podmiotów ekonomicznych.
W tej konstrukcji fundamentalnym założeniem jest racjonalność zachowania
jednostki podejmującej decyzje ekonomiczne. Racjonalność nie jest pojęciem
jednoznacznym. Jak pisze Marian Noga: „dla ekonomisty racjonalność oznacza
dokonywanie wyboru pozostającego w zgodzie z uporządkowanym zbiorem preferencji w warunkach doskonałego i nie związanego z żadnymi kosztami dostępu
do informacji. Jeśli występuje niepewność, to racjonalność oznacza maksymalizację oczekiwanej użyteczności”1.
Mimo obserwowanych odstępstw od racjonalności w zachowaniach jednostek
założenie to znajduje się u podstaw szkół ekonomicznych głównego nurtu. Jednym z trzech fundamentów szkoły neoklasycznej jest hipoteza racjonalnych oczekiwań (Rational Expectations Hypotesis – REH), sformułowana w 1961 r. przez
Johna Mutha, a następnie rozwinięta przez Roberta Lucasa i Thomasa Sargenta.
Hipoteza ta w wersji słabej zakłada, że podmioty gospodarcze w kształtowaniu
przewidywań wykorzystują wszelkie dostępne informacje w sposób najbardziej
efektywny. Natomiast hipoteza w wersji mocnej, jako bardziej radykalna, zakłada, że subiektywne oczekiwania podmiotów gospodarczych są zbieżne z rzeczywistymi, obiektywnymi i matematycznie uwarunkowanymi oczekiwaniami co do
tych zmiennych. Co prawda pojęcie „racjonalne oczekiwania” nie oznacza, że
podmioty muszą dokładnie przewidywać przyszłość, ponieważ mogą popełniać
błędy, kiedy pełna informacja nie jest dostępna (błędy losowe). Jednak zwykle ich
wybory będą prawidłowe, a przynajmniej nie systematycznie błędne. Będą miały
najniższą wariancję w porównaniu z innymi metodami prognozowania, stanowiąc
najdoskonalszą metodę prognostyczną2.
Wraz z teorią realnego cyklu koniunkturalnego oraz teorią efektywnego rynku REH stanowi fundament poglądów szkoły neoklasycznej, także w późniejszej
wersji realnego cyklu koniunkturalnego. Wykorzystanie osiągnięć szkoły neoklasycznej w sferze polityki gospodarczej prowadziło do poglądu o bezużyteczności
lub wręcz szkodliwości interwencji państwa w procesy rynkowe. Racjonalny pod1
M. Noga, Makroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2009, s. 12.
2
B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 200-202.
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miot prawidłowo przewidujący przyszłość maksymalizuje swoje korzyści i działa
– zgodnie z założeniami neoklasyków – na rynku efektywnym, który błyskawicznie się opróżnia, a płace i ceny natychmiast się dostosowują. Prowadzi to do automatycznej samoregulacji gospodarki. Jak opisuje ten model Robert Skidelsky,
mogą występować błędy i odstępstwa od racjonalności u jednostek, jednak po
uśrednieniu ich postępowanie jest zgodne z modelem. Im większa jest grupa decydentów, tym bardziej prawdopodobne, że przeciętny wybór dokonywany przez
jej członków będzie optymalny. A zatem jeśli podmioty globalnie prawidłowo
przewidują przyszłość, to gospodarka zachowuje się zgodnie z modelem, który
jest prawidłowy, ponieważ według zasad darwinizmu modele, które nie przeszły
testu prawidłowości, giną3.
Począwszy od lat 70. dominujący w nauce ekonomii keynesiści byli wypierani przed szkołę neoklasyczną, co doprowadziło do przejęcia REH przez część
modeli nowej szkoły keynesowskiej. Jednak różnorodność poglądów w ramach
szkoły neokeynesowskiej jest na tyle duża, że trudno do niej jednoznacznie przypisać ten model4.
Opisując ewolucję myśli ekonomicznej, niejednokrotnie stosuje się pojęcie
„nowej syntezy”. Michael Woodford mówi o konwergencji różnych poglądów
w makroekonomii w okresie ostatnich 10-15 lat. Jako jeden ze wspólnych elementów podaje międzyczasowe założenia ogólnej równowagi (intertemporal general-equilibrium foundations), które umożliwiają analizowanie zarówno krótkoterminowych fluktuacji, jak i długoterminowego wzrostu w ramach jednolitego
modelu. Możliwe jest łączenie modeli pochodzących z nowej szkoły klasycznej
z poglądami mającymi źródła w keynesizmie. Jednym z rezultatów takiego skonsolidowanego podejścia teoretycznego jest przygotowanie narzędzi analityczno-prognostycznych. Współcześnie opracowywane modele służące do tworzenia
symulacji zmian w gospodarce określa się jako modele DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium), czyli dynamiczne stochastyczne modele ogólnej równowagi5.

2. Modele DSGE
Elementy tego określenia można w uproszczeniu wyjaśnić następująco: dynamiczny odnosi się do zachowania gospodarstw domowych oraz firm, które
w sposób racjonalny starają się przewidzieć przyszłość, stochastyczny oznacza
włączenie do modelu zewnętrznych szoków, ogólny – dotyczy całej gospodarki,
R. Skidelsky, Keynes. Powrót mistrza, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 53-59.
B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, op. cit., s. 306.
5
Woodford jako twórców określenia „nowa neoklasyczna synteza” podaje Marvina Goodfrienda i Roberta G. Kinga. M. Woodford, Convergence In Macroeconomics: Elements of the New
Synthesis, „American Economic Journal: Macroeconomics” 2009, nr 1, s. 268-269.
3
4
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a równowaga odnosi się do włączenia do modelu ograniczeń oraz celów, jakimi
posługują się firmy i gospodarstwa domowe. Do tego należy dodać próbę przyobleczenia tych założeń w złożony model matematyczny6.
Pojęcie „ogólna równowaga” ma swój początek w modelach ogólnej równowagi tworzonych w latach 50. XX w. przez Kennetha Arrowa i Gerarda Debreu.
Ekonomiści ci zobrazowali, jak można obliczyć równowagę cen, która wynika
z interakcji gospodarstw domowych racjonalnie optymalizujących swój nakład
pracy, wypoczynku i wyborów konsumpcyjnych oraz przedsiębiorstw maksymalizujących swoje zyski na konkurencyjnym rynku. W podejściu tym występowały doskonale konkurencyjne rynki. Tutaj, podobnie jak we wczesnych modelach
realnego cyklu koniunkturalnego, recesje są właściwie niemożliwe. Jakakolwiek
zmienność całościowego popytu to efekt zmian w technologii, preferencji lub innych czynnikach egzogenicznych7.
Modele DSGE stosowane są przy modelowaniu zjawisk makroekonomicznych jako narzędzie wspomagające decydentów gospodarczych lub banki centralne. Metody ilościowe umożliwiają tworzenie stochastycznych scenariuszy, które
powstają dzięki modelowaniu wielu zmiennych. Nie chodzi tu jednak o analizowanie prostych korelacji między wielkością podaży pieniądza a innymi zmiennymi, jak robili to np. monetaryści, ale o strukturalne zależności pomiędzy wieloma
zmiennymi, także zachowaniami poszczególnych jednostek lub agregatów. Modele DSGE bazują na pojęciu „lepkich płac i cen” (dostosowujących się z opóźnieniem). Modelowane są różne scenariusze, w których rozważane są realne zaburzenia będące odstępstwem od modelu idealnego. Do niedawna modelowanie
było oparte wyłącznie na uznaniu ich na sposób neoklasyczny za zdarzenia egzogeniczne. Chodzi tu przede wszystkim o zewnętrzne szoki o charakterze monetarnym, które według różnych autorów odpowiadają jedynie za 10-14% wariancji
fluktuacji produktu lub błędu prognostycznego8. Główny, benchmarkowy model
poddawany jest obróbce przy zastosowaniu metodologii bayesowskiej. Dodawane są parametry, które wyjaśniają lub znoszą odstępstwa i niedoskonałości od
wzorcowego modelu.
Często przywoływany model gospodarki amerykańskiej, opracowany przez
Franka Smetsa i Rafaela Woutersa w 2007 r., w swoich głównych założeniach
ukazuje ścieżkę wzrostu bazującą na stabilnym postępie technologicznym oraz
powiększaniu się siły roboczej. Gospodarstwa domowe maksymalizują funkcję
użyteczności zawierającą dwa argumenty: dobra konsumpcyjne i wysiłek związany z wykonywaniem pracy. Konsumpcja odzwierciedlona jest w funkcji użyteczności, na którą wpływają zmienne egzogeniczne. Istnienie związków zawodo6
N. R. Kocherlakota, Modern Macroeconomic Models as Tools for Economic Policy, „Banking and Policy Issues Magazine” 2010, May 2010.
7
J. Quiggin, Zombie economics: How dead ideas still walk among us, Princeton University
Press, Princeton – Oxford 2010, s. 102-103.
8
M. Woodford, op. cit., s. 270-272.
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wych powoduje lepkość płac. Oszczędności gospodarstw domowych przepływają
jako pożyczony kapitał do przedsiębiorstw w ilości uzależnionej od kosztów
pozyskania kapitału. Autorzy zakładają, że cena pozyskania kapitału jest zmienna i można ją ustawić w modelu jako rosnącą. Ceny różnych dóbr, jeśli nie są
wyraźnie zróżnicowane, są indeksowane według stopy inflacji. Ceny stanowią
jednak funkcję obecnych oraz przewidywanych kosztów siły roboczej i kapitału.
W porównaniu z wcześniejszym modelem z 2005 r. Smets i Wouters ograniczają
liczbę branych pod uwagę potencjalnych szoków strukturalnych do 79. Do tego
autorzy podają zestawienie aż 19 parametrów strukturalnych oraz 17 parametrów
powiązanych z szokami. Pokazuje to, jak dokładnie próbują oni dostosować swój
model do rzeczywistości, która jest odmienna od modelu benchmarkowego. Model składający się z tak wielu elementów jest jednak podatny na krytykę. Ray C.
Fair podaje ok. 40 elementów, których jego zdaniem w modelu Smetsa i Woutersa
brakuje lub które są nieprawidłowo ujęte, i konkluduje, że tego typu modelowanie
może dawać gorsze efekty niż podejście bardziej tradycyjne10.
Jednak – jak pisał w 2008 r. Olivier Blanchard – modele DSGE stały się
wszechobecne we współczesnej analizie i prognozowaniu makroekonomicznym,
stanowiąc duży postęp w tworzeniu metod analitycznych. Stosuje je większość
banków centralnych. Używane są do oceny polityki banku oraz tworzenia wariantowych, aktualnych prognoz ekonomicznych. Jego zdaniem modele te mają swoje
ograniczenia. Parametry, które modyfikują główny przebieg modelu, tworzone
metodami bayesowskimi na podstawie analizy dostępnych danych makroekonomicznych, mają charakter nielinearny. Często wiele wykorzystywanych parametrów jest zbieżnych i nie nadaje modelowi dodatkowej wartości. Ponadto prawie
takie same modele stosuje się w przypadku gospodarek dojrzałych i rozwijających się, mimo że mają one różną strukturę i doświadczają odmiennych szoków.
Inne obserwacje dowodzą, że realne dostosowanie się do szoków jest wolniejsze,
niż pokazują to benchmarkowe modele.
Niemniej takie podejście stało się bardzo popularne, a artykuły makroekonomiczne przybrały dość jednolitą postać („jakby-haiku”). Artykuł taki „zaczyna się
od struktury ogólnej równowagi, w której jednostki maksymalizują oczekiwaną
obecnie wartość użyteczności, przedsiębiorstwa maksymalizują swoją wycenę,
a rynki opróżniają się. Następnie wprowadza zmianę, niedoskonałość rynku albo
wyklucza pewną grupę rynków i opracowuje ogólne implikacje dla równowagi.
Następnie przeprowadza numeryczną symulację bazującą na kalibracji modelu,
pokazując, że teraz model działa prawidłowo”11.
9
F. Smets, R. Wouters, Shocks and Frictions in US Busieness Cycles: A Bayesian DSGE Approach, „American Economic Review” 2007, t. 97, nr 3, s. 588-603.
10
R. C. Fair, Has macro progressed?, „Journal of Macroeconomics” 2012, nr 34, s. 2-10.
11
O. Blanchard, The State of Macro, National Bureau fo Economic Reasearch, Working Paper
14259, 2008, nr 8, s. 24-26.
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Skomplikowane modele ekonometryczne dość prawidłowo działały od lat 70.
do 2007 r. w okresie zwanym Great Moderation, czyli równomiernego globalnego rozwoju gospodarczego, prowadzącego – jak chciał Francis Fukuyama – do
„końca historii”, czyli osiągnięcia najwyższego stadium postępu cywilizacyjnego
w formie liberalnego kapitalizmu. Jak się okazało, tak rozbudowana metodologia
badawcza nie ustrzegła makroekonomistów głównego nurtu przed porażką, jaką
było niezauważenie wyraźnych z dzisiejszej perspektywy przesłanek kryzysu finansowego, którego symbolem jest upadek banku Lehman Brothers we wrześniu
2008 r.
Skłoniło to wielu ekonomistów do poszukiwania alternatywnych teorii wyjaśniających istotę kryzysu. Coraz popularniejsze staje się podejście heterodoksyjne, łączące osiągnięcia makroekonomii, ekonomii behawioralnej i psychologii
ekonomicznej. Podważa ono jedno z centralnych założeń makroekonomicznej
syntezy głównego nurtu, a w konsekwencji także modeli DSGE – teorię racjonalnych oczekiwań wywiedzioną z modelu homo oeconomicus.

3. Modele behawioralne
Jak ironicznie piszą Richard Thaler i Cass Sunstein: „homo oeconomicus potrafi myśleć jak Albert Einstein, ma pamięć jak Big Blue IBM i silną wolę jak
Mahatma Gandhi. Naprawdę. Ludzie, których znamy, tacy jednak nie są”12.
Powodem braku pełnej wiarygodności modeli wyrosłych z nowej syntezy
są ograniczenia ludzkiej natury, tj. ograniczenia możliwości poznawczych. O ile
założenia dotyczące racjonalności leżące u podstaw ekonomii głównego nurtu
można określić jako model normatywny, gdzie racjonalność opiera się bądź na
dokonywaniu optymalnych wyborów, bądź na bezbłędnej analizie dostępnych informacji, o tyle alternatywna koncepcja zakłada ograniczoną racjonalność.
Koncepcję ograniczonej racjonalności opracował w latach 50. Herbert Simon.
Decydent działa zgodnie z zasadą satysfakcji. Ustala zestaw warunków, które
mają zostać spełnione, aby osiągnąć określony poziom satysfakcji i dokonuje
wyboru, gdy napotka pierwszy, spełniający te warunki zestaw cech, np. nabywa
pierwszy satysfakcjonujący produkt, a nie szuka kolejnego, który mógłby być
bardziej atrakcyjny. Z drugiej strony decydent posługuje się heurystykami, czyli
uproszczonymi metodami rozwiązywania problemów13.
Psychologiczne eksperymenty udowodniły istnienie całego szeregu heurystyk, które mają także zastosowanie w zachowaniach ekonomicznych. Analizując
R. H. Thaler, C. R. Sunstein, Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia,
dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 17.
13
T. Zaleśkiewicz, Psychologia ekonomiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 68-70.
12
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zachowania inwestorów giełdowych, Piotr Zielonka wymienia aż 12 heurystyk
stosowanych w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym:
– nadmierna pewność (przecenianie) własnej wiedzy i umiejętności,
– złudzenie kontroli nad zjawiskami niezależnymi od obserwatora,
– nadmierny optymizm – nierealistyczne przekonanie o pozytywnym przebiegu zdarzeń,
– pułapka potwierdzenia – poszukiwanie i interpretowanie danych w taki
sposób, aby potwierdzić swoje opinie lub postawy,
– efekt myślenia wstecznego – przekonanie, że można było przewidzieć zaistniały bieg wypadków,
– dostępność – im łatwiejszy dostęp w pamięci do danego zdarzenia, tym
bardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie tego zdarzenia w przyszłości,
– zakotwiczenie – przy szacowaniu nieznanych wielkości powszechne jest
opieranie się na pierwszej dostępnej informacji, nawet przypadkowej, i odnoszenie się do niej w dalszej analizie,
– afekt – przy konieczności podjęcia szybkiej decyzji, bez możliwości głębokiej analizy, rozstrzygnięcie następuje na podstawie błyskawicznej oceny na
zasadzie dwoistości np. dobry – zły, przyjemny – nieprzyjemny,
– dysonans poznawczy – dyskomfort pojawiający się, kiedy istnieją sprzeczne poglądy, cechy, myśli, skłaniający do znalezienia logicznych argumentów lub
pozornych wyjaśnień dla jednej z alternatyw,
– błąd atrybucji – przecenianie czynników osobowościowych, a niedocenianie czynników sytuacyjnych w zachowaniach innych ludzi,
– reprezentatywność – formułowanie sądów na podstawie niewielkiej próby
z pominięciem procedur statystycznych,
– efekt świeżości – prognozowanie kontynuacji lub odwrócenia istniejącego
trendu (doszukiwanie się prawidłowości)14.
Wielość zachowań stanowiących odstępstwo od modelu REH daje podstawy
do wątpliwości co do jego prawdziwości.
Mikroekonomiczne założenia, jakie znajdują się u podstaw ekonomii głównego nurtu, nie pokazują prawdziwych zachowań ludzi, lecz pewne uśrednienia,
które z reguły są zbliżone do rzeczywistości, choć w wielu wypadkach zawodzą.
Jak pisze John Quiggin, należy na nowo rozważyć pojęcie ogólnej równowagi.
W ujęciu Johna M. Keynesa równowaga oparta na natychmiastowym opróżnianiu
się rynków nie była jedynym możliwym stanem. Gospodarka może w długich
okresach znajdować się w stanie niskiego wzrostu (np. Włochy w ostatnich 10 lub
Japonia w ostatnich 20 latach). Może się w niej utrzymywać stale wysokie bezrobocie (Hiszpania, wiele krajów afrykańskich). Z kolei pojęcie równowagi propoP. Zielonka, Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 49-72.
14
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nowane przez neoklasyków nie odpowiada konceptowi zapożyczonemu z fizyki,
gdzie mowa o stanie, w którym system się znajduje lub do którego chce powrócić.
Może raczej należałoby stworzyć teorię, która obejmuje kryzysy i szybkie przeskoki pomiędzy jednym stanem równowagi a innym15.
O ile osiągnięcia psychologii od dłuższego czasu stosowane są w finansach
behawioralnych, o tyle rzadziej przenosi się je na grunt makroekonomii. Kompleksowo opisuje to szeroko komentowana praca, stanowiąca powrót do psychologicznych założeń keynesizmu, pt. Zwierzęce instynkty George’a Akerlofa i Roberta Shillera. Autorzy koncentrują się na nieracjonalnych zachowaniach w skali
makro. Fenomeny, takie jak zaufanie, uczciwość, korupcja i działanie w złej wierze, iluzja pieniądza czy pobudzające wyobraźnię opowieści, stanowią ich zdaniem odchylenie od wzorca racjonalnego homo oeconomicus16.
Założenia, na których opiera się koncept homo oeconomicus zawodzą zwłaszcza w obliczu kryzysów finansowych, jak w 2008 r. Zdaniem Iana MacDonalda
działający racjonalnie homo oeconomicus nie pożyczałby pieniędzy wysoko zlewarowanym instytucjom finansowym, ponieważ lewarowanie zachęca do nadmiernego podejmowania ryzyka przez pożyczkobiorcę. Nie pożyczałby instytucjom finansowym, które stosują schematy motywacyjne zachęcające personel do
zachowań zagrażających majątkowi klientów. Nie podejmowałby też nadmiernego ryzyka zmierzającego do uzyskania stopy zwrotu znacznie przekraczającej
typowe wskaźniki historyczne, kiedy jest to działanie powszechne i masowe17.
Oczywiście także podejście ekonomii behawioralnej spotyka się z wielostronną krytyką. Zwolennicy neoklasycznego modelu mogą podać setki przykładów
odstępstw od racjonalnego wzorca, tłumacząc to właśnie jako odstępstwo od –
w swoich podstawach prawidłowego – modelu18. Krytykom ekonomii behawioralnej wydaje się, że odejście od REH może powodować wejście w obszar irracjonalności i nie dawać szansy na jakiekolwiek użyteczne konkluzje, które można
by wykorzystać w praktyce.
Jednak ze strony ekonomii behawioralnej, poza krytyką REH, pojawiają się
też próby wejścia w sferę sformalizowanych modeli, które będą mogły tłumaczyć
przebieg cyklu gospodarczego. Próby te sprawiają, że powstają modele w formalny sposób podobne do opisywanych wyżej modeli DSGE.
Najnowszą próbę podjął Paul De Grauwe, twierdząc, że niekoniecznie trzeba
wchodzić na „mroczne terytoria nieracjonalności”, ale zaakceptować to, iż jednostki mają ograniczenia poznawcze i nie są w stanie w pełni pojąć złożoności
J. Quiggin, op. cit., s. 123-124.
G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Studio Emka, Warszawa 2010.
17
I. M. McDonald, Beyound Krugman to Behavioural Keynes, „Agenda” 2010, t. 17, s. 90
18
Por. różne argumenty krytyków podejścia behawioralnego w: A. Solek, Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, „Zeszyty Naukowe PTE” 2010, nr 8, s. 29-31.
15
16
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świata. De Grauwe, budując swój model, bada przebieg cyklu gospodarczego
w Stanach Zjednoczonych w latach 1960-2009. Twierdzi, że w porównaniu z rozkładem normalnym odstępstwa od średniego wzrostu gospodarczego charakteryzują się podwyższoną kurtozą oraz tzw. grubymi ogonami. Oznacza to, że mamy
do czynienia z długimi okresami stabilnego wzrostu, przerywanymi dodatnimi
lub ujemnymi skokami odchyleń od potencjalnego wzrostu PKB. Podobne obserwacje są charakterystyczne dla innych uprzemysłowionych gospodarek. De Grauwe jako podstawę dalszych rozważań przyjmuje neokeynesowski model oparty na
racjonalnych oczekiwaniach. Jego istotą jest to, że maksymalizujące użyteczność
jednostki wydają dzisiaj więcej na dobra i usługi, jeśli oczekują przyszłego wzrostu dochodów, a mniej – jeśli rośnie realna stopa procentowa. Ponadto producenci
nie są w stanie natychmiast dostosować swoich cen (lepkie ceny). Dodatkowo
stosuje w modelu regułę Taylora, która określa, że bank centralny działa nie dyskrecjonalnie, a zgodnie ze schematem: stopa procentowa rośnie, kiedy inflacja
przekracza cel inflacyjny19.
Do modelu De Grauwe dodaje założenia behawioralne, wśród których znajduje się stosowanie heurystyk. W klasycznym podejściu zapoczątkowanym przez
Thomasa Sargenta jednostka prognozuje, stosując metody ekonometryczne, i analizuje równanie regresji, które wyjaśnia prognozowaną zmienną, oraz dodaje do
tego pewną liczbę egzogenicznych parametrów. W praktyce jedynie nieliczne jednostki to potrafią. Stosowane w rzeczywistości heurystyki działają na zasadzie
indywidualnych prób i błędów i stosowane są tylko te, które najlepiej sprawdziły się w przeszłości. Wynika z tego, że – odmiennie niż w modelu REH, gdzie
przyjmuje się, że wszyscy jednakowo racjonalnie prognozują i można wszystkich
zastąpić jednym wyimaginowanym decydentem – ludzie wynajdują inne „najlepsze” metody prognozowania i pomiędzy ich grupami mogą zachodzić różnice
oraz interakcje. De Grauwe dla uproszczenia modelu wprowadza dwie heurystyki
dotyczące przewidywań odchyleń od potencjalnego wzrostu PKB i inflacji.
Heurystyka pierwsza (fundamentalistyczna) stanowi, że ludzie oszacowują
aktualne odchylenie od potencjalnego wzrostu PKB i stosują to założenie do prognozowania przyszłego stanu PKB. Druga heurystyka (ekstrapolacyjna) zakłada,
że ludzie nie wiedzą, jaki jest obecny wzrost PKB, a ekstrapolują obserwowany
w przeszłości wzrost PKB na przyszłość. Heurystyki te są też o tyle uproszczeniem, że zakładają, iż ludzie wykorzystują tylko taką informację, jaką rozumieją.
Kolejne założenia w modelu to:
– jednostki są o tyle racjonalne, że mają zdolność uczenia się na błędach,
– jednostki mają tym większą tendencję do zapominania, im bardziej odległe
w czasie jest wydarzenie,
P. De Grauwe, Lectures on Behavioral Macroeconomics, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2012, loc. 130-164 (Kindle edition).
19
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– prawdopodobieństwo zastosowania heurystyki fundamentalistycznej lub
ekstrapolacyjnej wynika z jej skuteczności w dotychczasowym prognozowaniu;
możliwe są wskazania od 0 do 100% na rzecz jednej z metod,
– opisywane wyżej prawdopodobieństwo zmienia się wraz z upływem czasu.
Analogiczny podział na dwie heurystyki występuje w przypadku prognozowania inflacji. Jednostki zgodnie z heurystyką fundamentalistyczną wierzą, że
bank centralny stosujący regułę Taylora prawidłowo prognozuje inflację, natomiast ci, którzy stosują heurystykę ekstrapolacyjną, nie wierzą w zdolność banku
centralnego do przewidywania poziomu inflacji20.
Model zostaje następnie poszerzony o koncepcję „zwierzęcych instynktów”,
które można rozumieć jako endogeniczne fale optymizmu i pesymizmu inwestorów, stające się samospełniającą się przepowiednią i osiągające często skrajne
wartości. O ile w modelach DSGE odstępstwa od potencjalnego PKB są spowodowane egzogenicznymi szokami, to w modelu Paula De Grauwe przypadkowe
szoki powodują narastanie fal optymizmu lub pesymizmu. Szoki sprawiają, że
jedna z heurystyk (np. ekstrapolacyjna) oceniana jest jako bardziej atrakcyjna
i zaczynają ją wykorzystywać jednostki będące dotąd fundamentalistami. Jeśli
np. prawidłowe okaże się przekonanie o wzroście PKB, to w pewnym momencie
zacznie narastać fala optymizmu, która pobudzi wzrost zagregowanego popytu.
Optymizm staje się samospełniającą się przepowiednią i rozwija się boom.
Odwrócenie trendu następuje dzięki negatywnym przypadkowym szokom lub
działaniu banku centralnego stosującego regułę Taylora – podwyższającego stopy
procentowe w obliczu nieuchronnie rosnącej w czasie boomu inflacji21. W świetle
powyższych rozważań w modelach DSGE światowy kryzys finansowy rozpoczęty w 2007 r. został spowodowany przez nagły szok zewnętrzny, który doprowadził
do spustoszenia na rynkach finansowych, a potem w realnej gospodarce. Model
behawioralny prezentuje kryzys jako efekt fali nadmiernego optymizmu wygenerowanej w okresie poprzedzającym kryzys22.

Podsumowanie
Stosowanie metod wywodzących się z neoklasycznej syntezy, a zwłaszcza
modeli DSGE, okazało się nieskuteczne w obliczu gwałtownego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Sprowokowało to rozważania heterodoksyjne na temat odmiennych metod badawczych. Ekonomia behawioralna dostarcza narzędzi
umożliwiających tworzenie modeli odchodzących od założenia o racjonalnych
oczekiwaniach jednostki i opisujących cykl gospodarczy w terminologii zwierzę20
21
22

Ibidem, loc. 190-348.
Ibidem, loc. 382.
Ibidem, loc. 693-708.
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cych instynktów. Powstające nowe modele kwantyfikujące dotychczasowe obserwacje będące jedynie efektem psychologicznych eksperymentów, inkorporują do
nauki makroekonomii metody badawcze pochodzące z innych nauk społecznych.
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Rational behavior in macroeconomics:
DSGE models vs. a behavioral approach
Summary. One of the main tasks of macroeconomists involves creating models analyzing the
path of economic cycle. For many years classical and Keynesian economic schools have had different
approaches. The so-called New Synthesis approach may be found in the DSGE (Dynamic Stochastic
General Equilibrium) models. One of the common issues of these models is rationality of the agent.
Behavioral economics discloses many deviations from rationality, based mainly on cognitive limits.
In macroeconomics attempts are made to create alternative working models using the assumption of
limited rationality of the agent. In the article I focus on Paul De Grauwe’s approach.
Key words: macroeconomics, economics theory, behavioral economics
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Kapitał obrotowy w sektorach niefinansowych
w Polsce w latach 2009-2012

Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie związków między rodzajem strategii kapitału obrotowego a charakterem prowadzonej działalności oraz cyklem koniunkturalnym. Dokonano w nim
oceny krótkoterminowego ryzyka finansowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem odchylenia standardowego. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa pokazała sektorowe zróżnicowanie wkaźników
kapitału obrotowego i wskaźników płynności finansowej. Badania dotyczą wartości średnich wybranych wskaźników dla sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2009-2012.
Słowa kluczowe: płynność finansowa, strategie kapitału obrotowego, ryzyko finansowe

Wprowadzenie
W obszarze krótkoterminowych decyzji finansowych przedsiębiorstwa wykorzystuje się dwa pojęcia: kapitał obrotowy brutto i kapitał obrotowy netto. Pierwsze z nich oznacza aktywa obrotowe oraz źródła ich finansowania, natomiast drugie informuje o sposobie finansowania aktywów obrotowych1. Kapitał obrotowy
netto jest różnicą między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieżącymi
i może przyjmować wartość dodatnią, ujemną lub być równy zeru. Wartość dodatnia oznacza, że zobowiązań bieżących nie wystarczy do finansowania aktywów
obrotowych i część z nich, równa kwocie dodatniego kapitału obrotowego netto,
jest finansowana kapitałami stałymi (czyli własnymi i obcymi długoterminowyJ. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa
2010, s. 351.
1
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mi). Przypadek ujemnego kapitału obrotowego netto oznacza, że zobowiązania
bieżące w całości finansują aktywa obrotowe i w części, równej kwocie ujemnego kapitału obrotowego netto, aktywa trwałe2. Finansowanie kapitałami stałymi
jest droższe od finansowania kapitałami krótkoterminowymi, co przekłada się na
niższą rentowność, ale zapewnia płynność finansową. Finansowanie krótkoterminowe jest z kolei tańsze, ale wiąże się z większym ryzykiem utraty płynności
finansowej. Wynika z tego, że zarządzanie kapitałem obrotowym powinno być
poszukiwaniem „złotego środka”, którego przejawem będzie zadowalający właścicieli poziom rentowności, przy zachowaniu poziomu płynności finansowej
gwarantującego przetrwanie.
Celem artykułu jest analiza i ocena strategii zarządzania kapitałem obrotowym
sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2009-2012 oraz ukazanie związków
między rodzajem stosowanej strategii a fazą cyklu koniunkturalnego. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa pokaże sektorowe zróżnicowanie wkaźników kapitału obrotowego oraz wskaźników płynności finansowej, a odchylenie standardowe
wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w aktywach ogółem pozwoli ustalić
poziom kkrótkoterminowego ryzyka finansowego w poszczególnych sektorach.

1. Wskaźniki płynności
i wskaźniki kapitału obrotowego
Wskaźniki płynności informują o strukturze kapitału obrotowego, dlatego
można je wykorzystać do wstępnej oceny tego kapitału. Są one relacją wybranych
kategorii aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących, a różnią się pojemnością
licznika, w którym pojawiają się składniki aktywów obrotowych o różnym poziomie płynności. Wskaźnik natychmiastowej płynności (WNP) albo inaczej wskaźnik wypłacalności gotówkowej, jest ilorazem środków pieniężnych i zobowiązań
bieżących3. W liczniku zawiera tylko te aktywa, których zdolność regulowania
zobowiązań jest natychmiastowa. Określa zatem tę część zobowiązań, która może
być uregulowana bez zwłoki, gdyby nagle stały się one wymagalne. Wartość normatywna dla tego wskaźnika to 0,2-0,3.
Wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia, określany też jako wskaźnik szybkiej płynności (WSP), zawiera w liczniku środki pieniężne, płynne papiery wartościowe oraz należności, a w mianowniku zobowiązania bieżące.
Wskaźnik ten ukazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o wysokim stopniu płynności. Wskaźnik szybki, wynoszący 1,0, jest uważany
Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, red. W. Szczęsny, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 156.
M. Hamrol, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 149.
2
3
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za zadowalający i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym
zobowiązaniom4.
Wskaźnik płynności finansowej trzeciego stopnia, lub po prostu wskaźnik
bieżącej płynności (WBP), zawiera w liczniku łączne aktywa, a w mianowniku
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 około dwa razy
wyższa niż kwota bieżących zobowiązań5. Wartości średnie wskaźników płynności w sektorach niefinansowych w latach 2009-2012 prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Średnia wartość wskaźników płynności w sektorach niefinansowych
w latach 2009-2012
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

WBP
1,15
1,36
2,23
1,11
1,49
1,48
1,34
1,18
1,05
1,74
1,68
1,97
2,20
1,66
1,36
1,76
0,65

WSP
0,91
0,99
0,77
0,56
1,08
1,21
1,00
0,69
0,99
1,65
1,08
1,71
1,55
1,08
0,72
0,96
0,61

WNP
0,34
0,32
0,52
0,08
0,23
0,68
0,28
0,18
0,56
0,62
0,32
0,62
0,90
0,34
0,26
0,23
0,31

Źródł o: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [5.01.2013].

Zestawienie to ukazuje duże zróżnicowanie branżowe wartości wskaźników
płynności. Wskaźnik bieżącej płynności przyjmuje najwyższe wartości w sektorach deweloperskim i metalowym (ponad 2), a najniższe w telekomunikacji
(0,65). Wskaźnik szybkiej płynności osiąga najwyższe wartości w sektorze medialnym (1,71), a najniższe w drzewnym (0,56). Aż 9 na 17 badanych sektorów
miało wartość wskaźnika niższą od wartości normatywnej. W przypadku wskaź4

s. 37.

M. Ciołek, Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach, CeDeWu, Warszawa 2011,

M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, Analiza przykładów
i przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 81.
5
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nika natychmiastowej płynności najwyższą średnią wartość wskaźnika miał sektor metalowy (0,9), a tylko sektor handlowy nie osiągnął wartości krytycznej 0,2.
W 10 sektorach utrzymywane są wyższe od normatywnych poziomy środków
pieniężnych.
Wykres 1. Średnie arytmetyczne wskaźników płynności finansowej
dla wszystkich sektorów niefinansowych
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2009
œrednia WBP

2010

2012

2011
œrednia WSP

œrednia WNP

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [11.02.2013].

Obserwując średnie dla wszystkich sektorów wartości wskaźników, można
dostrzec ich powiązanie z cyklem koniunkturalnym. Najniższe wartości wszystkie wskaźniki osiągnęły w 2009 r., w latach 2010 i 2011 ich wartości uległy poprawie, natomiast 2012 r. przyniósł ponowne spadki wszystkich wskaźników.
Oceny poziomu płynności finansowej można dokonać na podstawie wskaźnika kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem (KON/A). Informuje on
o możliwościach pieniężnych przedsiębiorstwa, a jego wartość w dużej mierze
zależy od charakteru prowadzonej działalności. Optymalne wielkości wskaźnika
są pochodną długości cyklu produkcyjnego – przy dłuższych cyklach wymagane
są wyższe poziomy wskaźnika6.
Do ustalania zapotrzebowania na środki pieniężne może służyć wskaźnik cyklu kapitału obrotowego netto w dniach obrotu (CKON). Jest on obliczany jako
iloraz kapitału obrotowego netto i przychodów ze sprzedaży pomnożony przez
liczbę dni, za jaką dostępne są informacje o sprzedaży. Dodatni wskaźnik inforB. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 76.
6
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muje o liczbie dni sprzedaży, na jaką przedsiębiorstwu wystarcza kapitału obrotowego, a ujemny – o liczbie dni, na jaką brakuje kapitału obrotowego. Im dłuższy
jest cykl, tym lepsza płynność finansowa7.
Kolejnym wskaźnikiem wykorzystywanym do oceny struktury kapitału obrotowego i płynności finansowej jest iloraz należności i zobowiązań bieżących
(N/ZB). Na potrzeby analizy finansowej do zobowiązań bieżących zalicza się
również krótkoterminowe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe znajdujące się
po stronie pasywów. Im większa jest wartość wskaźnika, tym większa płynność
przedsiębiorstwa8. Tabela 2 przedstawia średnie arytmetyczne wartości opisanych
wskaźników z lat 2009-2012.
Tabela 2. Średnia wartość wskaźników kapitału obrotowego w sektorach niefinansowych
w latach 2009-2012
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

KON/A
(%)
8
10
20
0
17
8
5
7
–2
14
19
17
24
19
9
19
–9

N/ZB
(%)
49
65
14
45
71
45
54
46
20
94
76
51
63
73
45
63
26

CKON
(liczba dni)
25
33
587
–4
69
47
81
17
–8
87
103
120
95
57
28
75
–57

Źródł o: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [5.01.2013].

Największym udziałem kapitału obrotowego w aktywach ogółem cechowały się sektory metalowy (24%) i deweloperski (20%). Ujemne wartości kapitału
obrotowego występowały w hotelach i restauracjach oraz sektorze telekomunikacyjnym. Zdecydowanie najwyższy wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących należnościami charakteryzował sektor informatyczny. Najniższy poziom wskaźnika
D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 331.
8
http://www.rsg.pl [5.01.2013].
7
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występował w sektorze deweloperskim, który jednocześnie posiadał „zapas” kapitału pracującego na 587 dni sprzedaży. Największy niedobór kapitału obrotowego odczuł sektor telekomunikacyjny. Wykres 2 przedstawia średnie arytmetyczne
wskaźników kapitału obrotowego dla wszystkich sektorów niefinansowych w latach 2009-2012.
Wykres 2. Średnia arytmetyczna wskaźników kapitału obrotowego
dla wszystkich sektorów niefinansowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [11.02.2013].

Rozkład w czasie średnich dla wszystkich sektorów niefinansowych wartości wskaźników kapitału obrotowego potwierdza zależność wskaźników od cyklu
koniunkturalnego. Najniższe wartości wszystkie wskaźniki osiągnęły w 2009 r.,
w latach 2010 i 2011 ich wartości uległy poprawie, natomiast 2012 r. przyniósł
kolejne spadki wszystkich wskaźników, potwierdzając nadejście drugiej fali kryzysu.

2. Sektorowe zróżnicowanie struktury i strategii
kapitału obrotowego
O udziale aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących w aktywach ogółem
decydują następujące czynniki:
– charakter prowadzonej działalności,
– wielkość przedsiębiorstwa,

Kapitał obrotowy w sektorach niefinansowych w Polsce w latach 2009-2012

177

– faza funkcjonowania przedsiębiorstwa,
– zmienność poziomu sprzedaży9.
Średnie udziały aktywów bieżących i zobowiązań bieżących w aktywach
ogółem w sektorach niefinansowych w latach 2009 -2012 przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Średnie udziały aktywów bieżących i zobowiązań bieżących w aktywach ogółem
w sektorach niefinansowych w latach 2009-2012 (w %)
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

AB/A
69
40
37
26
51
21
25
52
15
32
46
35
44
47
35
46
15

ZB/A
61
30
17
26
35
15
20
44
17
19
27
18
20
28
26
27
24

Źródł o: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [5.01.2013].

Udział aktywów bieżących w aktywach ogółem był w badanym okresie najwyższy w budownictwie (prawie 70%), a najniższy w telekomunikacji oraz hotelach i restauracjach. Sektor budowlany cechował się też najwyższym wskaźnikiem udziału zobowiązań bieżących (61%). Najniższą wartość średnią wskaźnik
ten osiągnął w sektorze energetycznym.
Wykres 3 prezentuje zmiany średnich dla wszystkich sektorów niefinansowych wskaźników udziału aktywów i pasywów obrotowych w sumie bilansowej
w latach 2009-2012. W latach koniunktury wskaźniki udziału aktywów bieżących
w aktywach ogółem osiągały najwyższe poziomy. Odwrotnie zachowywały się
zaś wskaźniki udziału zobowiązań bieżących w aktywach ogółem – w okresach
dekoniunktury osiągały wyższe poziomy niż w okresach koniunktury.

W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność
finansową, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 53.
9
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Wykres 3. Średnie dla wszystkich sektorów niefinansowych udziały aktywów bieżących
i zobowiązań bieżących w aktywach ogółem
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [11.02.2013].

Tabela 4. Rodzaj strategii kapitału obrotowego netto w sektorach niefinansowych
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

2009
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
agresywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
agresywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
agresywna

2010
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
umiarkowana
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
agresywna

2011
umiarkowana
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
agresywna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [5.01.2013].

2012
umiarkowana
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
agresywna
umiarkowana
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
konserwatywna
agresywna
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Rodzaj strategii kapitału obrotowego netto jest pochodną udziałów aktywów
i pasywów obrotowych w sumie bilansowej, a zatem zależy od tych samych
czynników. Relatywnie wysoki poziom aktywów obrotowych oznacza konserwatywny sposób zarządzania aktywami obrotowymi, natomiast niski udział aktywów obrotowych to przejaw strategii agresywnej. Odwrotna sytuacja ma miejsce
w przypadku zobowiązań bieżących – ich wysoki udział oznacza strategię agresywną, a niski – konserwatywną10. Sektorowe zróżnicowanie strategii kapitału
obrotowego netto prezentuje tabela 4.
Aż 11 na 17 badanych sektorów w każdym z czterech badanych lat stosowało strategię konserwatywną kapitału obrotowego netto. Tylko sektor telekomunikacyjny w całym badanym okresie stosował strategię agresywną. Najwięcej
sektorów stosowało strategię agresywną w latach dekoniunktury (2009 i 2012),
a najmniej – w latach koniunktury (2010 i 2011).

3. Odchylenie standardowe w ocenie ryzyka
wybranych strategii kapitału obrotowego
Do oceny poziomu ryzyka w finansach stosuje się miary zmienności, czyli
rozproszenia. Określają one stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości pod
względem badanej cechy. Jedną z najczęściej stosowanych miar zmienności jest
odchylenie standardowe. Mierzy ono rozproszenie i przyjmuje wartości nieujemne11. Informuje o tym, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych wyników od
wyniku oczekiwanego, którym może być np. wartość średnia12. Wykres 4 zawiera wyliczone dla poszczególnych sektorów odchylenie standardowe wskaźnika
udziału kapitału obrotowego netto w aktywach ogółem w stosunku do wartości
średniej tego wskaźnika dla wszystkich sektorów.
Dokonując oceny poszczególnych sektorów pod względem zmienności poziomu kapitału obrotowego netto, można wskazać cztery najbardziej ryzykowne sektory: drzewny (0,099), hotele i restauracje (0,104), metalowy (0,099) oraz
telekomunikacja (0,109). Odchylenie standardowe wskaźnika siedmiu sektorów
(budownictwo, deweloperzy, farmaceutyczny, materiałów budowlanych, medialny i motoryzacyjny) zawierało się w przedziale 0,04-0,06. Natomiast do najmniej
ryzykownych należały sektory: informatyczny (0,027), energetyczny (0,03) i paliwowy (0,022).

10
11

s. 85.

A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003, s. 378.
T. Dudycz, Analiza finansowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999,

S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 62.
12
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Wykres 4. Odchylenie standardowe wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto
w aktywach ogółem od średniej wartości tego wskaźnika dla wszystkich sektorów niefinansowych
telekomunikacja
spo¿ywczy
paliwowy
motoryzacyjny
metalowy
media
mat. budowlanych
informatyka
hotele i restauracje
handel
farmaceutyczny
energetyka
elektromaszynowy
drzewny
deweloperzy
chemiczny
budownictwo
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [11.02.2013].

Podsumowanie
Zaprezentowane w tabeli 1 zestawienie wskaźników płynności pokazuje ich
duże zróżnicowanie branżowe, natomiast obserwacja średnich dla wszystkich sektorów wartości wskaźników pozwala dostrzec ich powiązanie z cyklem koniunkturalnym. Najniższe wartości wszystkie wskaźniki osiągnęły w 2009 r., w latach
koniunktury (2010, 2011) ich wartości uległy poprawie, natomiast 2012 r. przyniósł ponowne spadki wszystkich wskaźników. Identyczną zależnością cechowały się wskaźniki kapitału obrotowego.
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Największym udziałem kapitału obrotowego w aktywach ogółem cechowały się sektory metalowy i deweloperski. Ujemne wartości kapitału pracującego
występowały w hotelach i restauracjach oraz sektorze telekomunikacyjnym. Zdecydowanie najwyższy wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących należnościami
charakteryzował sektor informatyczny. Najniższy poziom wskaźnika występował
w sektorze deweloperskim, który jednocześnie posiadał „zapas” kapitału pracującego na 587 dni sprzedaży. Największy niedobór kapitału obrotowego występował w sektorze telekomunikacyjnym.
Udział aktywów bieżących w aktywach ogółem był w badanym okresie najwyższy w budownictwie, a najniższy w telekomunikacji oraz hotelach i restauracjach. Sektor budowlany cechował się też najwyższym wskaźnikiem udziału
zobowiązań bieżących w aktywach ogółem. Najniższą wartość średnią wskaźnik
ten osiągnął w sektorze energetycznym. W latach koniunktury wskaźniki udziału
aktywów bieżących w aktywach ogółem osiągały najwyższe poziomy. Odwrotnie zachowywały się zaś wskaźniki udziału zobowiązań bieżących w aktywach
ogółem – w okresach dekoniunktury osiągały wyższe poziomy niż w okresach
koniunktury.
Aż 11 na 17 badanych sektorów w każdym z czterech badanych lat stosowało
strategię konserwatywną kapitału obrotowego netto. Tylko w sektorze telekomunikacyjnym w całym badanym okresie występowała strategia agresywna. Najwięcej sektorów stosowało strategię agresywną w latach dekoniunktury, a najmniej
– w latach koniunktury.
Dokonując oceny poszczególnych sektorów pod wzgledem zmienności poziomu kapitału obrotowego netto, można wskazać cztery najbardziej ryzykowne
sektory: drzewny, hotele i restauracje, metalowy oraz telekomunikacja. Natomiast
do najmniej ryzykownych należały sektory: informatyczny, energetyczny i paliwowy.
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Working capital in non-financial sectors in Poland
over the years 2009-2012
Summary. The paper aims at making an attempt to show a correlation between the kind of
working capital strategy and the nature of activities and the business cycle. It has assessed a shortterm financial risk of enterprises by means of the standard deviation. The indicator analysis carried
out has revealed sector differentiation of working capital indicators and financial liquidity indicators. The research concerns average values of selected indicators for non-financial sectors in Poland
over the years 2009-2012.
Key words: financial liquidity, working capital strategy, financial risk
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Nowe zasady limitowania długu
jednostek samorządu terytorialnego
a ich zdolność do zaciągania zobowiązań

Streszczenie. Celem artykułu jest określenie zmian w poziomie i strukturze długu jednostek
samorządu terytorialnego oraz skutków nowej zasady limitowania ich długu, wprowadzonej ustawą
o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., a także porównanie formalnej zdolności do zaciągania
zobowiązań gmin, miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich i województw samorządowych.
Analizą objęto lata 1999-2011. Limity długu jednostek samorządu terytorialnego określono zgodnie
ze starą i nową formułą. W efekcie ustalono, że dla lat 2007-2011 nowy limit długu zwiększyłby
formalną zdolność do zaciągania zobowiązań całego sektora jednostek samorządu terytorialnego
oraz gmin, miast na prawach powiatu (poza latami 2007 i 2011) i województw samorządowych,
jednak obserwowana zmiana formalnej zdolności kredytowej nie miałaby wpływu na korzystanie
przez jednostki samorządu terytorialnego ze zobowiązań.
Słowa kluczowe: limity długu samorządu terytorialnego, dług jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp
Wraz z wejściem w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 jednostki samorządu terytorialnego zaczęły wdrażać nowe zasady

zaciągania zobowiązań. W 2010 r. została wprowadzona zasada ograniczająca dotychczasowe prawo gmin, powiatów i województw do uchwalania

deficytu budżetowego oraz finansowania ujemnej różnicy dochodów i wydatków
ich budżetów długiem. Zgodnie z nią budżet jednostki samorządu terytorialnego
1

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
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może mieć charakter deficytu tylko w części majątkowej. Kolejne zmiany zaczęły
obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Dotyczą one formuły opartej na dochodach,
dochodach ze sprzedaży majątku i nadwyżce operacyjnej, zgodnie z którą ustalany będzie limit długu jednostek samorządowych2.
Celem artykułu jest określenie zmian w poziomie i strukturze długu jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999-2011 oraz skutków zastosowania nowej
zasady limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonej
ustawą o finansach publicznych z 2009 r., na ich zdolność do zaciągania zobowiązań, a także porównanie formalnej zdolności zaciągania zobowiązań sektorów
gmin, miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich i województw samorządowych. Analizą objęto lata 1999-2011, czyli okres, w którym jednostki samorządu
terytorialnego funkcjonują w trzech formach. Ze względu na ograniczony dostęp
do danych część z nich została zaprezentowana dla lat 2007-2011.
Przedmiotem analizy jest gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zaciągania zobowiązań. Do jej realizacji zastosowano analizę
wskaźnikową i metody statystyczne. Uzyskane wyniki i sformułowane wnioski
mają charakter ogólny i dotyczą jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu
zbiorczym oraz sektorów gmin, miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich
i województw samorządowych, nie stanowią więc oceny sytuacji poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego.

1. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
w latach 1999-2011
Przez cały okres swego funkcjonowania od 1990 r. gminy, prowadząc gospodarkę finansową, uzupełniały środki pochodzące z dochodów własnych i źródeł
transferowych długiem. Jednocześnie poziom ich zobowiązań wzrastał. W 1995 r.
zadłużenie gmin wynosiło 425,43 mln zł i stanowiło 0,14% PKB, w 1998 r. było
to 1361,68 mln zł (0,65% PKB), w 1999 r. – 3723,4 mln (0,23% PKB), w 2010 r.
– 21 929,2 mln zł (1,55% PKB) i w 2011 r. – 25 989,644 mln zł (1,7% PKB).
W 1999 r. z prawa do zaciągania zobowiązań zaczęły korzystać również powiaty
i województwa samorządowe. Poziom zobowiązań wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosił wtedy 6187,218 mln zł (0,41% PKB), w 2010 r. było
to 55 093,872 mln zł (3,9% PKB), a w 2011 r. – 65 756,468 mln zł (4,3% PKB)3.
Ibidem.
A. Kopańska, Komunalny rynek kapitałowy w Polsce, w: Pozabudżetowe metody finansowania inwestycji publicznych, Materiały XIV Krajowej Konferencji SRGG, Zakopane 1999, s. 32;
Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2011, Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl; Informacja kwartalna
o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, maj 2011, www.mf.gov.pl [1.03.2013].
2
3
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Przez cały okres od 1999 r. zadłużonych było ponad 80% jednostek samorządowych, przy czym najmniej w latach 1999 i 2007 (ponad 80%), natomiast
w latach 2003 i 2004 zadłużone były wszystkie gminy, powiaty i województwa,
a w pozostałych latach z długu korzystało ponad 93% jednostek samorządowych,
przy czym w 2010 r. ich udział był na poziomie 97,5%, a w 2011 r. – 96%4.
W latach 1999-2011 poziom długu sektora jednostek samorządu terytorialnego zwiększał się, lecz przy zmiennym poziomie dynamiki. Najwyższy wskaźnik
dynamiki długu wystąpił w latach 1999-2002 i 2009-2010, a najniższy w 2007 r.
Obniżenie poziomu dynamiki długu oraz liczby jednostek samorządu terytorialnego wykorzystujących finansowanie zwrotne w 2007 r. jako efekt ograniczenia
działań w obszarze majątkowym, a tym samym zaciągania zobowiązań, wiązało
się z nowym okresem programowania na lata 2008-2013 i przesunięciem części
projektów inwestycyjnych na kolejny okres5. Równocześnie w 2007 r. poziom
długu przypadającego na jedną zadłużoną jednostkę samorządową był na najwyższym, w stosunku do lat wcześniejszych, poziomie 11,32 mln zł. Lata 2009 i 2010
cechuje wysoki poziom dynamiki długu, natomiast lata 2010 i 2011 to okres najwyższego poziomu zadłużenia w przeliczeniu na jedną jednostkę samorządu terytorialnego (tab. 1).
We wszystkich latach objętych analizą zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w największym stopniu zwiększało się w latach 1999-2001 i 2009-2010. W 2009 r. było to efektem przyrostu deficytu sektora samorządowego do
poziomu 12 985,734 mln zł (8,4% dochodów jednostek samorządu terytorialnego), a w 2010 r. – do poziomu 14 969,569 mln zł (9,19% dochodów), podczas gdy
poziom deficytu w 2008 r. wynosił 2613,65 (1,8% dochodów). Dynamika deficytu
sektora samorządowego w 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniosła
812,7%, a w 2010 r. – 115,3%. Jednocześnie w 2009 r. 2140 budżetów jednostek
samorządu terytorialnego zamknęło się deficytem, a 668 nadwyżką, w 2010 r.
było to odpowiednio: 2490 i 319. W 2011 r. dynamika długu zmniejszyła się o połowę w stosunku do dwóch poprzednich lat, ale nadal utrzymywała się na wysokim poziomie 19%, przy spadku poziomu deficytu o 25 p.p. i 1952 budżetach
deficytowych oraz 857 nadwyżkowych6.
W latach 1999-2011 w strukturze długu jednostek samorządu terytorialnego
nastąpiły istotne zmiany. Udział długu gmin zmniejszył się z 60,2% do 39,5%, naLata 2003, 2004 i 2010 to czas, gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczyła poziom 50% PKB i wynosiła odpowiednio: 51,6%, 50,5%, 52,8%. Raport roczny dług
publiczny 2003; Raport roczny dług publiczny 2004, www.mf.gov.pl; Sprawozdania w wykonania
budżetu państwa w latach 2010 i 2011, op. cit. [1.03.2013].
5
Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez
jednostki samorządu terytorialnego w roku 2006, www.mf.gov.pl [1.03.2013].
6
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów..., op. cit.;
Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2010, 2011, www.mf.gov.pl [1.03.2013].
4
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Tabela 1. Dług jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2011

Lata
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Liczba
zadłużonych
jst
2317
2688
2629
2634
2808
2808
2674
2703
2285
2660
2663
2743
2696

Udział
zadłużonych jst
w ogólnej liczbie (%)
82,37
95,56
93,46
94,04
100,00
100,00
95,23
96,26
81,37
94,73
94,84
97,65
96,00

Poziom
długu jst
(mln zł)
6 187,218
9 377,074
12 266,372
15 358,391
17 276,843
19 104,730
21 180,976
24 949,122
25 876,097
28 774,694
40 294,344
55 093,872
65 756,468

Poziom długu
na 1 jst
(mln zł)
2,67
3,49
4,67
5,83
6,15
6,80
7,92
9,23
11,32
10,82
15,13
20,09
24,39

Dynamika
długu jst
(%)
–
151,56
130,81
125,21
112,49
110,58
110,87
117,79
103,72
111,20
140,03
136,73
119,35

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych
w latach 2006-2008, www.mf.gov.pl [15.01.2011]; Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych
w latach 2008-2010; www.mf.gov.pl; Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach
2009-2011, www.mf.gov.pl; Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014,
www.mf.gov.pl; Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacje o wykonaniu budżetów..., op. cit.

tomiast udział długu pozostałych jednostek samorządowych wzrósł. W największym stopniu zwiększył się udział długu województw – z 0,4% do 8,45%, czyli
ponad 20-krotnie. Udział długu powiatów ziemskich wzrósł z 0,9% do 9,33%,
a miast na prawach powiatu z 38,6% do 42,7% (wykres 1).
Wysokiej dynamice długu jednostek samorządowych w 2010 r. w stosunku
do roku poprzedniego towarzyszył przyrost długu z tytułu pożyczek i kredytów
(o 44 p.p., w tym krótkoterminowych o 96 p.p. i długoterminowych o 44 p.p.),
oraz zobowiązań wymagalnych (o 46,5 p.p., przy czym ich udział w łącznej kwocie zobowiązań wyniósł 0,5%), a także zmniejszenie kwoty długu z tytułu emisji
papierów wartościowych (o 15 p.p.). Jednocześnie 273 jednostki samorządu terytorialnego (251 gmin, 11 powiatów, 10 miast na prawach powiatu i 1 województwo) osiągnęły wskaźnik zadłużenia przekraczający 50%, w tym 70 z nich (68
gmin i 2 miasta na prawach powiatu) osiągnęło zadłużenie przekraczające 60%
dochodów ogółem7.
W 2011 r. przy niższej dynamice długu wzrosły zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (o 20 p.p.), emisji papierów wartościowych (o 13 p.p.) oraz zoboSprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2010, op. cit.
7

Nowe zasady limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego...

187

Wykres 1. Struktura długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
w latach 1999-2011 (w %)
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Źródł o: jak przy tab. 1.

wiązania wymagalne (o 4 p.p.). W tym okresie 291 jednostek samorządu terytorialnego (261 gmin, 14 powiatów, 13 miast na prawach powiatu i 3 województwa)
osiągnęło wskaźnik zadłużenia powyżej 50%, w tym 32 (31 gmin oraz 1 powiat)
osiągnęły zadłużenie przekraczające 60% dochodów ogółem8.
Przyczynami zmian w zakresie poziomu oraz dynamiki deficytu i długu
jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. była niższa dynamika dochodów
(105,1%), w tym dochodów własnych (104,4%), od dynamiki wydatków (105,9%)
w odniesieniu do roku poprzedniego. Było to spowodowane obniżeniem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych i z części lokalnych podatków majątkowych, będące z kolei efektem spowolnienia tempa przyrostu PKB w latach
2007 i 2008, oraz przeniesieniem jego skutków na kolejne lata i zmianami w poziomie inflacji9. Kolejną przyczyną zaobserwowanych zjawisk było duże zaangaSprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2011, op. cit.; Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych..., op. cit.
9
Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych..., op. cit. PKB w 2007 r.
wyniosło 6,9%, w 2008 r. – 2,9%, w 2009 r. – 3,3%, w 2010 r. – 4,5%, w 2011 r. – 4,4%. Inflacja
średnioroczna w 2007 r. wyniosła 2,5%, w 2008 r. – 4,2%, w 2009 r. – 3,5%, w 2010 r. – 2,6%,
w 2011 r. – 4,3%; www.mf.gov.pl [1.03.2013]. Dynamika dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 92,5%, z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 99,7%, z podatku rolnego 79,9%, z podatku leśnego 90,47%,
8
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żowanie jednostek samorządu terytorialnego w realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków unijnych. Zobowiązania z tego tytułu wzrosły
w 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego o 204,4 p.p.10
Podobnie jak w 2010 r., również w roku następnym przyczyn zmian w poziomie oraz dynamice deficytu i długu sektora samorządowego można upatrywać
w wyższej dynamice dochodów (105,2%), w tym dochodów własnych (106,4%),
w stosunku do dynamiki wydatków (102,15%)11.

2. Zasady limitowania długu
jednostek samorządu terytorialnego
Do końca 2013 r. w zakresie limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego obowiązywały przepisy ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, czyli 60-proc. limit długu i 15-proc. limit obsługi zadłużenia gmin,
powiatów i województw12. Od 1 stycznia 2014 r. zaczęły obowiązywać zasady
limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą z 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi prawo jednostek samorządowych do zaciągania zobowiązań jest określone relacją nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku do łącznej kwoty dochodów wyznaczonych
dla trzech poprzednich lat budżetowych. Poziom tak ustalonego wskaźnika będzie
stanowić dopuszczalny poziom środków, które w roku budżetowym jednostka
samorządu terytorialnego może przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek,
wykup papierów wartościowych, odsetki od długu, dyskonto od papierów wartościowych oraz spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji13.
Podstawowa różnica między obowiązującymi do końca 2013 r. i nowymi zasadami limitowania długu to uwzględnianie przez nowy limit w większym niż
dotąd stopniu indywidualnej sytuacji poszczególnych jednostek, a tym samym
ich możliwości regulowania zobowiązań14. Nadal jednak podstawą określania doz karty podatkowej 95,67%, z podatku od spadków i darowizn 96,74%, przy czym dynamika podatków lokalnych wyniosła 104,65%. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2009-2010, op. cit.
10
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów..., op. cit.
11
Dynamika udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 109,4%, podatku
dochodowego od osób prawnych 112,3%, z podatku od nieruchomości 107,5%, z podatku rolnego
107,3%, podatku leśnego 113,7%, karty podatkowej 97,2%, podatku od spadków i darowizn 93,7%,
przy czym dynamika podatków lokalnych wyniosła 103%. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010, op. cit.
12
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104.
13
Ibidem, art. 243.
14
P. Borszowski, R. Kowalczyk, Wybrane zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2010, s. 27. Inne
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puszczalnej kwoty długu będą dane historyczne. Wadą nowych rozwiązań jest zaś
uzależnianie formalnej zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego
od dochodów ze sprzedaży majątku, które nie są dochodami stałymi i powtarzalnymi, a ich zasoby są ograniczone i wyczerpywalne15.

3. Ocena skutków zastosowania nowego limitu długu
jednostek samorządu terytorialnego
Porównanie poziomu nowego wskaźnika długu określonego hipotetycznie dla
jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2011 oraz obowiązującego je
aktualnie 15-proc. limitu obsługi zadłużenia pozwala stwierdzić, jak wprowadzenie nowej formuły limitu długu przełożyłoby się w analizowanym okresie na formalną zdolność kredytową jednostek samorządu terytorialnego (tab. 2).
Poziom nowego limitu długu określony hipotetycznie dla sektora jednostek samorządu terytorialnego na podstawie danych z lat 2004-2011 zawierał się w przedziale od 13,48% (w 2011 r.) do 18,63% (w 2009 r.), przy czym tylko w 2011 r.
poziom tego wskaźnika był niższy od obecnie obowiązującego 15-proc. limitu
obsługi zadłużenia. Oznacza to, że przy założeniu stosowania w analizowanym
okresie nowej formuły limitu długu jednostki samorządu terytorialnego mogłyby
w latach 2007-2010 przeznaczać na obsługę długu wyższe niż obecnie kwoty.
W 2007 r. kwota ta byłaby wyższa o 805,43 mln zł, w 2008 r. – o 3251,59 mln zł,
w 2009 r. – o 5046,17 mln zł, w 2010 r. – o 2429,11 mln zł, natomiast w 2011 r.
kwota ta byłaby niższa o 3201,68 mln zł (tab. 3).
Spośród wszystkich form jednostek samorządu terytorialnego najwyższy
poziom wskaźnika obsługi długu ustalonego według nowej formuły w okresie
poddanym analizie rokrocznie osiągały województwa samorządowe. W ich przypadku limit długu zawierał się w przedziale od 28% w 2009 r. do 1,31% w 2011 r.
Natomiast najniższy poziom tego wskaźnika we wszystkich latach został osiągnięty przez powiaty ziemskie. Dodatkowo najwyższą zdolność kredytową określoną nową formułą jednostki samorządu terytorialnego oraz wszystkie podsektory sektora samorządowego miałyby w latach 2009 i 2010 (tab. 4-5).
Natomiast najwyższą zdolność kredytową określoną 15-proc. limitem długu
w ujęciu kwotowym sektor samorządowy miałby w 2011 r. i w tym też roku najpodejście do ustalania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego zostało zaproponowane przez Marcina Wiśniewskiego. Por. M. Wiśniewski, Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141 (Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja), s. 336-346.
Por. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetów przez
jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r., op. cit., s. 173.
15
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetów przez
jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r., op. cit., s. 153, 196.
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Tabela 2. Poziom nowego limitu długu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2011

Lata

Nowy limit
długu
(R + O/D)
(%)*

2007
2008
2009
2010
2011

15,44
17,67
18,63
16,84
13,48

Nowy limit długu
w ujęciu kwotowym
(iloczyn nowego
limitu długu
i dochodów ogółem)
(mln zł)
20 285,10
25 191,94
28 847,15
27 447,50
23 090,34

Limit obsługi
zadłużenia
(15% dochodów
planowanych)
w ujęciu kwotowym
(mln zł)
19 479,67
21 940,35
23 800,98
25 018,39
26 292,02

Poziom środków
faktycznie
przeznaczonych
na obsługę zadłużenia
w ujęciu kwotowym
(mln zł)**
5 689,52
6 184,34
6 853,40
8 445,30
10 919,11

* Dochody majątkowe jednostek samorządu terytorialnego to: 1) dotacje oraz środki otrzymane na inwestycje, 2) dochody ze sprzedaży majątku, 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności. Ze względu na brak danych o dochodach ze sprzedaży majątku w sprawozdaniach RIO i MF
na potrzeby obliczenia limitu długu jst wedug formuły zgodnej z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych za dochody ze sprzedaży majątku zostały przyjęte dochody określane w sprawozdaniach RIO i MF jako „dochody z majątku”. Są nimi wszystkie dochody majątkowe poza dotacjami na
cele inwestycyjne. ** Poziom środków faktycznie przeznaczonych na obsługę zadłużenia jst został policzony
zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104).
Prezentowane kwoty to wydatki na obsługę zadłużenia, wydatki na kwoty płatności wynikające z udzielonych
poręczeń i gwarancji, raty kredytów, pożyczek i spłata wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz
kwoty płatności wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2011, op. cit.

Tabela 3. Poziom nowego limitu długu gmin, miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich
i województw samorządowych* w latach 2007-2011 (w %)
Lata

Gminy

2007
2008
2009
2010
2011

16,43
17,58
17,98
17,17
16,60

Miasta
na prawach powiatu
14,84
18,55
20,00
18,03
13,61

Powiaty
ziemskie
7,45
8,46
9,09
9,55
8,66

Województwa
samorządowe
23,07
24,79
27,80
23,43
17,31

* Dochody majątkowe zostały policzone tak jak w tab. 2.
Źródło: jak przy tab. 2.

wyższe byłoby wykorzystanie tak określonej zdolności kredytowej oraz najwyższa była od 1999 r. relacja kwoty długu do dochodów – 38,4%16.
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w 1999-2011, op. cit.
16
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Tabela 4. Wskaźnik wykorzystania 15-proc. limitu długu przez jednostki samorządu terytorialnego
(poziom środków faktycznie przeznaczonych na obsługę zadłużenia/15% dochodów)
w latach 2007-2011 (w %)*
Lata

Jst

Gminy

2007
2008
2009
2010
2011

29,21
28,19
28,79
33,76
41,53

29,42
29,50
29,81
30,09
41,50

Miasta
na prawach
powiatu
32,75
27,10
24,80
35,10
62,00

Powiaty
ziemskie

Województwa
samorządowe

28,94
27,57
26,16
30,72
33,05

9,94
10,88
28,64
19,40
33,01

* Poziom środków faktycznie przeznaczonych na obsługę zadłużenia został policzony jak w tab. 2.
Źródł o: jak przy tab. 2.

Podobnie w 2011 r. najwyższą zdolność kredytową określoną 15-proc. limitem obsługi zadłużenia w ujęciu kwotowym miałyby gminy (11 374,602 mln zł),
miasta na prawach powiatu (26 292,02 mln zł) i powiaty (8528,967 mln zł). Województwa wskaźnik ten miały na najwyższym poziomie w 2009 r. (2932,247 mln
zł), podczas gdy w 2011 r. wynosił on 2260,064 mln zł. W największym stopniu
tak określoną zdolność kredytową gminy (41,5%), miasta na prawach powiatu
(49,5%) i województwa (36,15%) wykorzystały w 2011 r., a powiaty w 2007 r.
(28,8%). Relacja kwoty długu do dochodów, czyli stopień wykorzystania 60-proc.
limitu długu był od 1999 r. najwyższy we wszystkich sektorach w 2011 r.: w gminach (34,3%), miastach prawach powiatu (48,5%), w powiatach (26,06%) i województwach (36,9%)17 (tab. 5).
Tabela 5. Wskaźnik wykorzystania nowego limitu długu przez jednostki samorządu terytorialnego
(poziom środków faktycznie przeznaczonych na obsługę zadłużenia/nowy limit długu
w ujęciu kwotowym) w latach 2007-2011 (w %)*
Lata

Jst

Gminy

2007
2008
2009
2010
2011

28,05
24,59
23,76
30,81
47,28

26,87
25,02
24,88
28,90
37,49

Miasta
na prawach
powiatu
33,10
27,10
24,78
35,10
61,92

Powiaty
ziemskie

Województwa
samorządowe

58,27
48,88
43,17
48,25
57,26

6,47
6,58
15,45
12,42
28,61

* Poziom środków faktycznie przeznaczonych na obsługę zadłużenia został policzony jak w tab. 2.
Źródł o: jak przy tab. 2.

17

Ibidem.
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W całym poddanym analizie okresie, przy założeniu stosowania nowego
limitu długu, jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywałyby go tylko
częściowo. Dotyczy to zarówno całego sektora samorządowego, jak i jego poszczególnych podsektorów. Hipotetyczny poziom wykorzystania nowego limitu
długu przez jednostki samorządu terytorialnego łącznie byłby najwyższy w latach
2010 i 2011 i podobnie byłoby w sektorze gmin i miast na prawach powiatów.
W przypadku powiatów ziemskich w całym okresie poziom wykorzystania nowego limitu długu byłby na wysokim poziomie, a w 2011 r. tylko na nieco niższym
niż w 2007 r. W przypadku sektora województw najwyższy poziom omawianego
wskaźnika byłby w latach 2009 i 2011. Prawidłowości te są zgodne ze zmianami w poziomie nowego limitu zadłużenia gmin, powiatów i województw. Przy
wzrastającym poziomie zadłużenia i malejącej zdolności jego obsługi mierzonej
nowym wskaźnikiem jego wykorzystanie rosło (por. tab. 1-3, 5).

129,16
121,44
189,21
107,61
93,07
101,32
88,76

Dynamika nadwyżki
operacyjnej
województw

110,35
92,71
108,83
112,33
110,68
112,00
104,70

Dynamika dochodów
województw

Dynamika
nadwyżki operacyjnej
powiatów ziemskich

Dynamika dochodów
miast na prawach
powiatu
Dynamika nadwyżki
operacyjnej miast
na prawach powiatu

Dynamika nadwyżki
operacyjnej gmin

Dynamika
dochodów gmin

112,47 128,62 113,66 132,38 114,22 142,89
113,73 129,83 112,90 107,31 113,00 137,18
112,25 140,12 110,21 123,36 114,36 194,89
108,52 95,45 108,67 104,21 105,48 83,45
108,61 65,76 104,74 76,46 101,79 45,96
105,14 82,16 111,45 153,07 107,07 74,49
105,23 202,0 105,00 54,65 105,52 127,16

Dynamika dochodów
powiatów ziemskich

2005/04
2006/05
2007/06
2008/07
2009/08
2010/09
2011/10
Średnioroczna
dynamika*

Dynamika nadwyżki
operacyjnej jst

Lata

Dynamika
dochodów jst

Tabela 6. Dynamika dochodów ogółem oraz nadwyżki operacyjnej
jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2011 (w %) [(rok t1/rok t0) × 100]*

101,38 76,97
134,24 172,21
119,64 148,45
111,55 104,67
154,41 60,33
72,15 73,71
106,82 96,72

109,37 113,57 109,47 102,24 108,68 104,79 107,17 115,08 111,64

98,28

* Średnioroczna dynamika została policzona metodą średniej geometrycznej.
Źródło: jak przy tab. 2.

W latach 2004-2011 średnioroczna dynamika nadwyżki operacyjnej sektora
jednostek samorządu terytorialnego była wyższa od średniorocznej dynamiki ich
dochodów. Jest to korzystne ze względu na zdolność kredytową określaną nową
formułą. Utrzymanie tej zależności w kolejnych latach skutkowałoby wzrostem
tak mierzonej zdolności do zaciągania zobowiązań jednostek samorządowych.
Jednak spośród wszystkich podsektorów sektora samorządowego taka korzystna
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zależność między dynamiką nadwyżki operacyjnej a dynamiką dochodów była
tylko w sektorze powiatów ziemskich.

4. Ocena skutków zastosowania nowego limitu długu
jednostek samorządu terytorialnego
Stosowane do końca 2013 r. dwa limity długu jednostek samorządu terytorialnego uzależniają ich zdolność do zaciągania zobowiązań od planowanych i faktycznie zrealizowanych dochodów, kosztów obsługi długu i wysokości rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku. Z uwagi na to, że limit długu na
poziomie 60% dochodów jest ustalany na podstawie danych historycznych oraz
tylko jednego parametru, ma charakter limitu formalnego. Taki charakter ma też
limit obsługi zadłużenia na poziomie 15%, który choć uzależnia dopuszczalne
koszty obsługi długu i jego poziom od dochodów planowanych, bazuje również
na jednym parametrze.
Nowy sposób określania limitu długu jednostek samorządu terytorialnego
uzależnia jego poziom od zrealizowanych przez gminy, powiaty i województwa
sald operacyjnych ich budżetów, dochodów ze sprzedaży majątku oraz zrealizowanych dochodów budżetowych, z tym że z trzech poprzednich lat budżetowych,
co oznacza, że limit ten, podobnie jak 60-proc. limit długu obowiązujący do końca 2013 r., jest liczony w oparciu o wielkości historyczne. Nowe rozwiązania
w większym stopniu od dotychczasowych uzależniają poziom maksymalnego
długu od faktycznej zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego,
przez co mają bardziej zindywidualizowany charakter.
W toku przeprowadzonych analiz na podstawie danych dotyczących realizacji
budżetów jednostek samorządu terytorialnego łącznie oraz przez gminy, miasta na
prawach powiatu, powiaty ziemskie i województwa samorządowe w latach 2004-2011, a także hipotetycznego poziomu nowego limitu długu ustalono, że zastosowanie tej nowej formuły w latach 2007-2010 zwiększyłoby faktyczną zdolność
korzystania ze źródeł zwrotnych przez sektor jednostek samorządu terytorialnego.
Natomiast w 2011 r. jej zastosowanie zmniejszyłoby ich zdolność kredytową.
Nowe zasady limitowania długu miałyby zróżnicowany wpływ na zdolność
zaciągania zobowiązań przez poszczególne podsektory sektora samorządowego.
Możliwość korzystania ze zwrotnych źródeł finansowania przez gminy i województwa samorządowe byłaby w całym okresie wyższa, a możliwość korzystania z tych źródeł przez powiaty ziemskie – niższa. Zdolność kredytowa miast
na prawach powiatów liczona według nowej formuły byłaby wyższa w latach
2008-2010.
W efekcie wyższej zdolności kredytowej określanej nową formułą jednostki
samorządu terytorialnego w analizowanym okresie mogłyby zaciągać zobowiąza-
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nia na wyższym poziomie. W latach 2007-2010 kwoty zobowiązań mogłyby być
potencjalnie wyższe – od 805,43 mln zł w 2007 r. do 2429,11 mln zł w 2010 r.
W 2011 r. dostępna kwota długu byłaby niższa o 3201,68 mln zł.
Jednostki samorządu terytorialnego w latach 2008-2010, gminy w latach 2006-2007 i 2011, miasta na prawach powiatu w latach 2008-2010, powiaty ziemskie
w latach 2008-2011 i województwa w latach 2008-2009 miały niższą dynamikę
nadwyżki operacyjnej od dynamiki dochodów. Jednocześnie średnioroczna dynamika nadwyżki operacyjnej wszystkich jednostek samorządowych ustalona dla
lat 2004-2011 miała wyższy poziom od średniorocznej dynamiki ich dochodów
(odpowiednio: 113,57% i 109,37%), podobnie wielkości te kształtowały się dla
podsektora powiatów ziemskich (115,08% i 107,17%). We wszystkich pozostałych podsektorach występowała odmienna relacja, czyli niższa średnioroczna dynamika nadwyżki operacyjnej w stosunku do średniorocznej dynamiki dochodów
(gminy odpowiednio: 102,24% i 109,47%, miasta na prawach powiatu: 104,79%
i 108,68%, województwa: 98,28% i 111,64%). Jednak ze względu na to, że w analizowanym okresie jednostki samorządu terytorialnego łącznie oraz gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa w ujęciu sektorowym zdolność
zaciągania zobowiązań określaną zarówno starymi, jak i nowym limitami długu
wykorzystywały tylko częściowo, nowa metoda nie wpłynęłaby istotnie na możliwość korzystania przez nie z finansowania zwrotnego. Jednak skutki nowych
zasad limitowania długu będą zależeć od indywidualnej sytuacji poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego.
Relacja zmian poziomu dynamiki dochodów i nadwyżki operacyjnej ma
istotne znaczenie dla poziomu nowego limitu długu i tym samym dla zdolności
kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. Utrzymanie w kolejnych latach
zaobserwowanych prawidłowości będzie oznaczać, że zdolność kredytowa sektora jednostek samorządu terytorialnego i podsektora powiatów ziemskich będzie
rosła, a podsektorów gmin, miast na prawach powiatu i województw samorządowych – malała.

Zakończenie
Z analizy danych dotyczących realizacji budżetów przez jednostki samorządu
terytorialnego wynika, że w latach 2004-2011 w ujęciu sektorowym ich zdolność korzystania ze zobowiązań według nowej formuły limitu długu wzrosłaby
w stosunku do ich możliwości zaciągania długu, określonej obecnymi zasadami.
Byłoby tak również w podsektorach gmin, miast na prawach powiatu (poza latami
2007 i 2011) i województw samorządowych. Jednak ich przyszła zdolność kredytowa może ulec obniżeniu ze względu na zaobserwowane tendencje zmian ich
dochodów ogółem oraz nadwyżki operacyjnej.
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Zdolność zaciągania zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego powinna być uzależniona, przynajmniej w pewnej części, od ich prognozowanych dochodów oraz nadwyżki operacyjnej. Jednocześnie powinny one mieć możliwość
podwyższania swojej zdolności kredytowej dochodami ze sprzedaży majątku, jakie byłyby uzyskiwane w poszczególnych latach. Istotne jest więc opracowanie
i wprowadzenie rozwiązań w zakresie limitowania długu jednostek samorządu
terytorialnego, które w większym stopniu uwzględniałyby ekonomiczną zdolność
do spłaty zobowiązań poszczególnych gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województw samorządowych.
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New principles of restricting the debt of territorial self-governments
and their ability to incur liabilities
Summary. The paper aims at defining changes to the level and the structure of the debt of territorial self-governments, consequences of the new principle of limiting their debt as well as comparing a formal ability to incur liabilities by gminas (local communities), cities with poviat rights,
land poviats and self-governing voivodeships. The analysis comprised the period of 1999-2011. For
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the purposes of the analysis debt limits of territorial self-government units have been established in
accordance with the old and the new formula. As a result, a new limit for 2007-2011 would increase
a formal ability to incur liabilities by the entire sector of territorial self-government units, gminas,
cities with poviat rights (except for 2007 and 2011) and self-governing voivodeships. The observed
change to the formal creditworthiness would not affect territorial self-government units in using the
liabilities.
Key words: debt limits of territorial self-government units, debt of territorial self-government
units
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Rozszerzone kryterium Hurwicza
podejmowania decyzji w procesach logistycznych

Streszczenie. Artykuł prezentuje nowe kryterium decyzyjne bazujące na popularnym kryterium Hurwicza, znanym z teorii gier z naturą. Zostały w nim przedstawione własności funkcji
decyzyjnej tego kryterium, zastosowane następnie do nowego algorytmu podejmowania decyzji.
Wspomniane podejście może służyć również jako nowa taktyka wyboru lub oceny współczynnika
optymizmu w tradycyjnym kryterium Hurwicza.
Słowa kluczowe: logistyka, problemy decyzyjne, gry z naturą, kryterium Hurwicza, współczynnik optymizmu

Wstęp
Dziedzina wiedzy, jaką jest analiza decyzyjna, to systematyczne, zorganizowane podejście, pozwalające menedżerom i analitykom z różnych dziedzin nauki
podejmować decyzje w warunkach niepewności i ryzyka. Podejmowanie decyzji
w warunkach niepewności oznacza, że nie znamy prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych stanów, a ich pojawienie się ma charakter losowy. Nieformalnie na
potrzeby pracy wykorzystano założenie sformułowane przez Bayesa, które mówi,
że jeśli nie występuje różnica pomiędzy prawdopodobieństwem różnych stanów
natury, to przyjmuje się, że każda z wykluczających się sytuacji występuje z takim
samym prawdopodobieństwem1.
Z. Redziak, Wybrane aspekty podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
„Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2009, nr 13 (2), s. 12.
1
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W teorii gier stosuje się następujące definicje: decydent, czyli osoba, która podejmuje decyzje; gra z naturą opisująca klasę problemów decyzyjnych, w których
pojawia się dwóch graczy: decydent i natura. Drugi przeciwnik nie jest zainteresowany wynikiem gry, dlatego decyzje podejmowane przez naturę noszą miano stanów. Optymalną strategię można przyjąć, korzystając z różnych kryteriów
decyzyjnych. Reguły oparte są na różnych założeniach i dają różne wyniki. Decydent powinien wybrać reguły decyzyjne, ustalić ich parametry, a następnie na
podstawie wyliczonych wyników przyjąć optymalną strategię działania23. W literaturze przedmiotu4 pojawia się szereg alternatywnych reguł decyzyjnych:
– kryterium Walda (maximin) – kryterium ostrożne, które zakłada, że zajdzie
sytuacja najmniej korzystna dla podejmującego decyzję,
– kryterium optymistyczne (maximax) – przeciwieństwo kryterium Walda,
zakłada jak najbardziej optymistyczny stan natury,
– kryterium Savage’a (macierz utraconych szans) – opiera się na postulacie
minimalizacji oczekiwanych strat, wynikających z podjętego przez decydenta
wyboru, w stosunku do najlepszej decyzji dla danego stanu natury,
– kryterium Laplace’a (Bernoulliego-Laplace’a) – wybór strategii o najwyższej wartości oczekiwanej rezultatów każdej decyzji,
– kryterium Hurwicza – określa najlepszą przeskalowaną wartość między
maksymalnym a minimalnym zyskiem,
– kryterium Bayesa – podobne do kryterium Laplace’a, lecz znane są prawdopodobieństwa poszczególnych stanów natury, a wyliczana średnia jest ważona,
– kryterium Hodgesa-Lehmanna – połączenie kryteriów Walda i Bayesa, wykorzystują współczynnik pewności (confidence), wskazujący, które z kryteriów
dominuje5,
– kryterium Hurwicza-Savage’a – połączenie kryteriów Hurwicza i Savage’a,
współczynnik ryzyka skaluje wartości między maksymalnym a minimalnym „żalem” z macierzy utraconych szans,
– inne bardziej zaawansowane: proporcjonalnie ważone kryterium Laplace’a,
proporcjonalnie ważone z „żalem” kryterium Laplace’a, kryterium nostalgiczne6.
A. Bujak, Z. Śliwa, Wybrane elementy modelu decyzyjnego (część I), „Zeszyty Naukowe
WSOWLad” 2003, nr 1 (127), s. 19-24.
3
Badania operacyjne, red. E. Ignasik, PWE, Warszawa 2001, s. 158-161.
4
E. K. Zavadskas, L. Ustinovichius, F. Peldschus, Development of Software for Multiple Criteria Evaluation, „Informatica” 2003, t. 14, nr 2 (Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius),
s. 265-266; Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach
i zadaniach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 238-241, E. Rotarescu, Mathematical modeling in decision making process under conditions of uncertainty in human resources training and
development, „Revista Notas de Matemática” 2011, t. 7 (1), nr 303, s. 49-54.
5
E. K. Zavadskas, L. Ustinovichius, F. Peldschus, op. cit., s. 265-266.
6
C. Ioan, C. A. Ioan, A. Ioan, New Methods in Mathematical Management of Organization,
„Acta Universitatis Danubius: Oeconomica” 2008, nr 1, s. 34-43.
2
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Kiedy kryteria nie rozstrzygają, która z decyzji jest optymalna, można wykorzystać jako dodatkowe kryterium odchylenie średniokwadratowe7. W praktyce
przed wykorzystaniem kryteriów decyzyjnych stosuje się czasem normalizację,
czyli przekształcenie tabeli (macierzy) zysków do wartości z pewnego określonego przedziału (np. [0,1]). Takimi przekształceniami są: normalizacja wektorowa
van Defta i Nijkampa, liniowa normalizacja Weitendorfa, normalizacja Jüttlera-Körtha, nieliniowa normalizacja Peldschusa i współpracowników, normalizacja logarytmiczna Zavadskasa i Turskisa8. Warto zastosować normalizację, gdy
specyfika oprogramowania decyzyjnego ma pewne ograniczenia zakresu liczb,
lub w celu przekształcenia różnych jednostek do cech niemianowanych. Należy
zaznaczyć, że przekształcenia (zwłaszcza nieliniowe) mogą wpływać na wynik
rozwiązania z różnych kryteriów decyzyjnych.
Szerzej rozpatrywane w pracy kryterium Hurwicza opiera się na wykorzystaniu współczynnika optymizmu i pesymizmu. Współczynnik optymizmu α określa
poziom nadziei decydenta na uzyskanie jak najlepszego wyniku. Współczynniki
optymizmu i pesymizmu stanowią dopełnienie i sumują się do 100%. Im większym optymistą jest decydent, tym mniejszy współczynnik pesymizmu, określany
jako (1 – α). Decydent powinien ustalić współczynnik optymizmu α na podstawie
indywidualnych przesłanek.
Decyzję podejmuje się na podstawie wybranego współczynnika optymizmu
w następujący sposób: największy zysk (użyteczność) mnoży się przez współczynnik optymizmu, a najmniejszy – przez współczynnik pesymizmu. Następnie
na podstawie sumy tych dwóch iloczynów wybiera się maksymalną wartość i odpowiadającą wynikowi decyzję.
W artykule zaproponowano nowe kryterium bazujące na algorytmie Hurwicza, pozwalające na wybór decyzji przy nieznanym współczynniku optymizmu.
Częstym problemem pojawiającym się przy zastosowaniu tego kryterium jest dobór współczynnika optymizmu decydenta. Przedstawioną metodę można wykorzystać jako algorytm wspierający wybór tej zmiennej.

1. Kryterium Hurwicza
Strategia działania kryterium Hurwicza została opisana poniżej w sposób formalny. W tym celu wykorzystano następujące oznaczenia:
– deci – i-ta decyzja i [1,…,n] (n – liczba decyzji),
– stanj – j-ty stan natury, przy czym j [1,…,m] (m – liczba stanów natury),
7
C. A. Ioan, G. Ioan, A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in
the Games Theory, „Journal of Accounting and Management” 2011, t. 1, nr 1, s. 3.
8
E. K. Zavadskas, Z. Turskis, A New Logarithmic Normalization Method in Games Theory,
„Informatica” 2008, t. 19, nr 2 (Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius), s. 305-306.
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– zyskij – zysk dla i-tej decyzji przy j-tym stanie natury (macierz złożona
z elementów zyskij nazywana jest macierzą wypłat) (tab. 1),
– maxi – wartość maksymalna i-tej decyzji (formalnie maxi = max [zyski1, zyski2,..., zyskim]),
– mini – wartość minimalna i-tej decyzji (mini = min [zyski1, zyski2,..., zyskim]).
Tabela 1. Uogólniona macierz wypłat dla problemów decyzyjnych
stan1

stan2

…

stanm

dec1

zysk11

zysk12

…

zysk1m

dec2

zysk21

zysk22

…

zysk2m

⁞

⁞

⁞

decn

zyskn1

zyskn2

⁞
…

zysknm

Źródło: opracowanie własne.

Kryterium Hurwicza polega na wyznaczeniu wielkości di odpowiadającej
każdej (i [1,...,n]), decyzji deci, korzystając z następującego wzoru:
di = α maxi + (1 – α) mini

(1)

gdzie α [0, 1] oznacza współczynnik optymizmu wybrany przez decydenta. Decyzja optymalna w sensie kryterium Hurwicza zostanie określona przez wartość
maksymalną wielkości di.
Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach pewna decyzja jest zdominowana przez inną9. Decyzje zdominowane to takie, których wartości zysków są
mniejsze od decyzji dominującej. Sprawia to, że niezależnie od wyboru kryterium decyzja zdominowana nigdy nie zostanie wybrana, dlatego dla uproszczenia
obliczeń odrzuca się decyzje zdominowane jeszcze przed rozpoczęciem procesu
decyzyjnego.
Analogicznie, gdy podejmuje się decyzję tylko na podstawie kryterium Hurwicza, również warto wskazać decyzje, które nigdy nie będą wybrane. Ponieważ algorytm Hurwicza korzysta jedynie z wartości maksymalnych i minimalnych, warunek odrzucenia decyzji zdominowanych będzie mniej restrykcyjny niż
w przypadku ogólnym (wystarczy bowiem odnieść się do wartości maksymalnej
i minimalnej). Postać takiej decyzji jest następująca:

Definicja 1 (zdominowanej decyzji Hurwicza)
Niech będą dane dwie decyzje decx i decy. Decyzję decx nazywamy zdominowaną w sensie Hurwicza przez decy wtedy i tylko wtedy, gdy:
9

Badania operacyjne, op. cit., s. 237.

201

Rozszerzone kryterium Hurwicza podejmowania decyzji...

I: maxy ≥ maxx i miny ≥ minx oraz
II: (maxx < maxy) lub (minx < miny).
gdzie: maxx i minx – wartość maksymalna i minimalna decyzji decx oraz maxy
i miny – wartość maksymalna i minimalna decyzji decy.
Warunek I oznacza, że dla dowolnego współczynnika optymizmu α decyzja
zdominowana nigdy nie może zostać wybrana. Na rysunku 1 został pokazany
przykład, w którym wartość kryterialna dana wzorem (1) dla decyzji decy jest zawsze większa od wartości dla decyzji decx, w takiej sytuacji kryterium Hurwicza
zawsze wskaże decy. Zatem niezależnie od wyboru współczynnika optymizmu α
decyzja oznaczona jako decx jest zdominowana i nigdy nie będzie wybrana.
d(a)

max y
decy
max x
decx

min y
min x

0

1

α

Rysunek 1. Przykład decyzji dominującej (decy) oraz zdominowanej (decx), wykres zależności
funkcji kryterialnej d wzór (1) w zależności od współczynnika α
Źródło: opracowanie własne.

Warto zwrócić uwagę, że warunek II nie jest równoważny decx < decy, gdyż
dwie decyzje mogą mieć identyczne wartości maksymalne i minimalne, natomiast
różnić się pozostałymi. Warunek II został wprowadzony w celu odrzucenia sytuacji, w których dwie decyzje mają identyczne wartości minimalne i maksymalne.
Z punktu widzenia kryterium Hurwicza obie decyzje są jednakowo korzystne,
trudno więc wskazać, że jedna jest bardziej rentowna od drugiej.
Dla uwarunkowania opisanego wyżej (dwie decyzje o identycznych wartościach maksymalnej i minimalnej) dobrym kryterium weryfikującym, która z decyzji jest lepsza, jest kryterium Laplace’a. Pokaże ono, która z decyzji ma większą
sumaryczną wartość zysków z pozostałych stanów natury, czyli wartości znajdujące się między maksymalną a minimalną wartością również zostaną wzięte pod
uwagę.
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2. Kryterium Hurwicza
dla różnych współczynników optymizmu α
W praktyce, kiedy decydent wykorzystuje kryterium Hurwicza, jeszcze przed
rozpoczęciem obliczeń powinien wyrazić swoją skłonność do ryzyka w postaci
współczynnika optymizmu α. Standardowe podręczniki do badań operacyjnych
podejmujące temat gier z naturą10, nie podają jednak żadnych przesłanek co do
wyboru wartości współczynnika. W literaturze przykładem wyboru współczynnika optymizmu jest ustalenie skali od 0 do 1 między wartością minimalną a maksymalną możliwego do osiągnięcia zysku, a następnie ustalenie akceptowalnego
zysku i przeliczenie go do przyjętej skali11. Jednak nawet jeśli decydent potrafi
jednoznacznie wyrazić swoją awersję bądź upodobanie do ryzyka w postaci liczbowej, wybór nie zawsze musi być trafny.
W celu zbadania wpływu współczynnika optymizmu na wynik działania kryterium Hurwicza zostanie rozważony następujący przykład. Decydent wybrał
współczynnik α = 30%, co zdeterminowało wybór decyzji B. Przeprowadzono
jednak analizę ciągłą dla współczynnika optymizmu w przedziale od 0% do 100%
i okazało się, że dla zadanego przypadku jest:
α [0%, 29,99%], to kryterium Hurwicza typuje decyzję A,
α [29,99%, 30,01%], to kryterium Hurwicza typuje decyzję B,
α [30,01%, 100%], to kryterium Hurwicza typuje decyzję C.
Zatem gdyby decydent wybrał współczynnik optymizmu 29,98% lub 30,02%,
zdeterminowałoby to wybór odpowiednio decyzji A i C. Wobec tego niewielka
zmiana współczynnika optymizmu istotnie wpływa na wybór decyzji. Natomiast
w przypadku decydenta – umiarkowanego optymisty, który wybrał współczynnik
skłonności do ryzyka na poziomie 70%, widać, że nawet gdyby ustalić 20-proc.
margines błędu – rozbieżności od tej wartości, to i tak kryterium wskaże decyzję
C. Wynik otrzymany dzięki kryterium Hurwicza dla wartości 70% jest dużo bardziej jednoznaczny i wartościowy niż ten dla α około 30%. Warto zatem przeprowadzić analizę współczynnika α na całym przedziale wartości w sytuacji, gdy:
– brak jakichkolwiek przesłanek co do wyboru współczynnika optymizmu,
– znany jest współczynnik optymizmu, natomiast analiza dokonywana jest
w celu uwiarygodnienia wyniku bądź wychwycenia sytuacji, w której drobna
zmiana współczynnika powoduje inny wybór decyzji.
Warto zwrócić uwagę, że w powyższym przykładzie przedziały współczynnika optymizmu są domknięte i nachodzą na siebie. Wynika to z tego, że wartości di
Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, op. cit., s. 238-241; Badania operacyjne, op. cit., s. 158-161.
11
Z. Redziak, op. cit., s. 13.
10
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(por. wzór (1)) są sobie równe na granicach przedziałów (w punkcie α = 29,99%
jest dA = dB oraz dla α = 30,01% odpowiednio dB = dC), zatem w tych punktach
kryterium Hurwicza nie rozstrzyga, która decyzja jest optymalna.
W literaturze zwraca się uwagę na punkty, w których drobna zmiana współczynnika optymizmu powoduje zmianę decyzji jako wartości powodujące niestabilność rozwiązania12. Dlatego zamiast analizować ustalony współczynnik optymizmu, lepiej dokonać przeglądu na pewnym interwale.
W celu określenia wpływu współczynnika α na proces decyzyjny należy przeanalizować wielkość di daną wzorem (1). Aby wskazać zależność di od współczynnika α, zostanie ona opisana w postaci funkcyjnej:
di (α) = ai α + bi,

(2)

gdzie:
ai = maxi – mini,

bi = mini.

(3)

Funkcja liniowa di(α) dla i-tej decyzji łączy punkty o współrzędnych (0, mini )
i (1, maxi ) w przedziale α [0,1]. Wartość maksymalna funkcji di (α) po wszystkich decyzjach i dla dowolnego współczynnika optymizmu α ze wskazanego przedziału odzwierciedla wynik kryterium Hurwicza. Działanie kryterium Hurwicza
na podstawie funkcji kryterialnej di (α) zostało zilustrowane na rysunku 2. Kryterium wskazuje na decyzję, dla której di (α) jest większe. Można zatem odczytać
z wykresu, że dla α [0, αgr] optymalna jest decyzja decx, natomiast w zakresie
α [αgr, 1] decyzja decy .
Punkt, który rozgranicza dwa przedziały, oznaczony jako αgr, można odnaleźć,
znajdując punkt przecięcia się dwóch prostych di (α) i jest on wyrażony wzorem:
αgr = (by – bx)/(ax – ay) = (miny – minx)/( maxx – maxy + miny – minx)

(4)

Dodatkowo funkcja kryterialna di (α) ma następujące własności:
– własność 1: di (α) jest funkcją niemalejącą; oczywiste jest, że dla dowolnej funkcji maxi ≥ mini, zatem zgodnie z wzorem (3) współczynnik kierunkowy
ai = maxi – mini ≥ 0;
– własność 2: rozważmy dwie niezdominowane decyzje decx, decy oraz odpowiadające im funkcje kryterialne: dx(α) i dy(α). Jeśli maxx > maxy, to funkcje liniowe dx(α) i dy(α) muszą przeciąć się w przedziale α [0,1], dodatkowo spełniona
jest zależność minx ≤ miny.
Interpretację własności 2 można wyrazić w formie graficznej. Warto zauważyć, że od dwóch decyzji żąda się, aby nie były zdominowane, zatem odrzuca się
R. Guillaume, G. Marques, C. Thierry, D. Dubois, Seeking stability of supply chain management decisions under uncertain criteria, 9th International Conference of Modeling, Optimization and
Simulation – MOSIM’12, Bordeaux 2012, s. 2.
12
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d(a)
max y

decy

max x
decx
min x
min y

αgr

0

1

α

Rysunek 2. Wykresy zależności funkcji kryterialnej d(α) wzór (1) w zależności od współczynnika
optymizmu α z zaznaczonymi decyzjami decx i decy, punkt przecięcia w αgr
Źródło: opracowanie własne.

sytuację przedstawioną na rysunku 1. Ponadto wiadomo, że wartości maksymalne
obu decyzji różnią się od siebie, dlatego możliwe są tylko dwie sytuacje przedstawione na rysunku 3.
d(a)

d(a)
max x

decx

max x

decx

max y

max y

decy

min y

decy
min x = min y

min x
0

1

α

0

1

α

Rysunek 3. Wykresy zależności funkcji kryterialnej d(α) wzór (1)
w zależności od współczynnika optymizmu α. Decyzje decx i decy przecinają się:
w przedziale α (0,1) wykres lewy; przy α = 0 wykres prawy
Źródło: opracowanie własne.

Lewy wykres przedstawia przecinające się decyzje decx, decy. Skoro zostało
założone, że maxx > maxy, to w konsekwencji powstaje zależność minx < miny.
Natomiast warunek równościowy powstaje ze skrajnego przecięcia się decyzji
w punkcie α = 0 (rys. 3 prawy), czyli jeśli maxx > maxy, to minx = miny. Z połączenia tych dwóch zależności powstaje własność 2.
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Twierdzenie 1. Uszeregowanie decyzji niezdominowanych (funkcji di(α))
według niemalejących współczynników maxi ustawia w rosnącej kolejności funkcje kryterialne zgodnie ze współczynnikiem kierunkowym ai. W ujęciu matematycznym jeśli dla zbioru decyzji deci i [1,...,n] i odpowiadających im funkcjom
di(α) jest
max1 ≤ max2 ≤ max3 ≤ … ≤ maxn–1 ≤ maxn,

(5)

a1 < a2 < a3 < … < an–1 < an.

(6)

to

Dowód powyższego twierdzenia jest następujący: niech zbiór decyzji deci
zostanie uszeregowany analogicznie do wzoru (5):
max1 ≤ max2 ≤ … ≤ maxy ≤ maxx ≤ … ≤ maxn–1 ≤ maxn,

(7)

z powyższego uszeregowania do dalszych rozważań zostaną wybrane dwie decyzje o indeksach x i y. Powołując się na własność 2, można zapisać, że jeżeli
maxy < maxx, to miny ≥ minx, jeśli dodatkowo oznaczy się Δ = miny – minx, to jest,
że Δ ≥ 0. Od lewej strony zależności maxy < maxx można bez straty ogólności odjąć dowolną liczbę większą lub równą 0, np. Δ. Zatem maxy – Δ < maxx dalej jest
spełnione, a więc powstaje maxy – miny < maxx – minx. Udało się zatem pokazać,
że jeśli maxy < maxx, to maxy – miny < maxx – minx. Aby rozszerzyć zależność do
relacji mniejszy równy jak we wzorze (7), należy rozpatrzyć uwarunkowanie, gdy
maxy = maxx. Zależność taką przedstawia rysunek 4. W celu zachowania konsekwencji, analogicznie do rysunku 3 (lewy wykres), wartość miny jest większa niż
minx.
d(a)

max x = max y
decy
min y
decx
min x

α
0

1

Rysunek 4. Wykres zależności funkcji kryterialnej d(α) wzór (1)
w zależności od współczynnika optymizmu α. Decyzje decx i decy przecinają się w α = 1
Źródł o: opracowanie własne.
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Zgodnie z rysunkiem 4 równanie maxx = maxy implikuje, że miny > minx, dlatego – miny < – minx, a skoro wartości maksymalne są sobie równe, to maxy – miny
< maxx – minx. Podsumowując, jeśli maxy ≤ maxx, to maxy – miny < maxx – minx.
Analogiczne rozumowanie można przeprowadzić dla dowolnej pary nierówności ze wzoru (7). Zależność (7) rozszerza się zatem do postaci:
max1 – min1 < … < maxy – miny < maxx – minx < … < maxn – minn.

(8)

Ze wzoru (3) wynika, że różnica między wartością maksymalną a minimalną
określa współczynnik kierunkowy prostej di(α), dlatego po podstawieniu (3) do
(8) powstaje:
a1 < … < ay < ax < … < an,

(9)

co kończy dowód.
Warto zwrócić uwagę, że warunek maxx > maxy z własności 2 gwarantuje, że
dwie funkcje decyzyjne będą się różniły. Dlatego przed przystąpieniem do obliczeń z wykorzystaniem kryterium Hurwicza decydent powinien oprócz decyzji zdominowanych usunąć też decyzje, które mają identyczne wartości (maxx =
maxy, minx = miny). Nawet jeśli decyzje różnią się pozostałymi wartościami, to
kryterium Hurwicza nie rozstrzygnie, który wybór będzie lepszy, gdyż bierze pod
uwagę tylko wartości skrajne.
Warto dodać, że uwarunkowania skrajne z rysunku 4 (maxx = maxy) oraz lewy
wykres rysunku 2 (minx = miny) nie mają praktycznego zastosowania z punktu widzenia kryterium Hurwicza, a jedynie do poprawnego przeprowadzenia dowodu.
W obu sytuacjach zawsze jedna z decyzji dominuje, natomiast w punkcie przecięcia kryterium Hurwicza nie rozstrzyga, która z decyzji jest optymalna. Zatem
decyzje w taki sposób zdominowane można odrzucić jeszcze przed rozpoczęciem
analizy.
Konsekwencją twierdzenia 1 jest własność zilustrowana na rysunku 5. Punkty
αij oznaczają położenia przecięć funkcji kryterialnych di(α) i dj(α) odpowiednio dla
decyzji deci , decj. Warto zauważyć, że choć dec1 ma punkty wspólne ze wszystkimi innymi funkcjami kryterialnymi, to przy uszeregowaniu zawsze pierwsze
przecięcie wskazuje na zmianę decyzji w kryterium Hurwicza.
Konsekwencją twierdzenia 1 jest to, że dla dowolnej deci wskazanej przez
kryterium Hurwicza, aby określić koniec przedziału współczynnika optymizmu
αij, sugerującej wybór decyzji deci i przejście do następnej decyzji decj w kolejności, wystarczy znaleźć najbliższe (z prawej strony) przecięcie deci z kolejną
decyzją decj.
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decn

αn–1, n
decn–1
αn–2, n–1
decn–2

dec1

0

α12

dec2 α23

dec3

1 α

Rysunek 5. Wykres zależności funkcji kryterialnej d(α) wzór (1) w zależności od współczynnika
optymizmu α. Decyzje są poukładane zgodnie z rosnącymi współczynnikami kierunkowymi
Źródło: opracowanie własne.

3. Algorytm rozszerzonego kryterium Hurwicza
Idea i procedura rozszerzonego kryterium Hurwicza jest opisana następująco:
1. Z kryterium Hurwicza wylicz, na którą decyzję wskazuje współczynnik
optymizmu α z całego przedziału od 0 do 1. Wynik zapisz w postaci:
α [0, α1] wskazuje na decyzję dec1,
α [a1, α2] wskazuje na decyzję dec2,
...
α [αk-1, 1] wskazuje na decyzję deck.
2. Wybierz decyzję z największym przedziałem współczynnika optymizmu.
Krok pierwszy rozszerzonego kryterium Hurwicza wykonamy za pomocą algorytmu, którego wejściem, podobnie jak każdej innej gry z naturą, jest macierz
wypłat (tab. 1), natomiast wyjściem – zbiór przedziałów wartości współczynnika
optymizmu z przypisanymi decyzjami. Algorytm składa się z następującej sekwencji kroków:
Algorytm wyliczania przedziałów:
1. Uporządkuj decyzje według wartości maksymalnych (maxi) od najmniejszej do największej, tworząc wektor uszeregowanych decyzji [dec1, dec2, ..., decn].
2. Stwórz tabelę pomocniczą (tab. 2) wymiaru n × n, gdzie n oznacza liczbę decyzji (wymiar tabeli z nagłówkami to n + 1 × n + 1). Punkty przecięć poszczególnych decyzji wyrażają się wzorem αij = (minj – mini)/(maxi – maxj + minj – mini).
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Tabela 2. Pomocnicza tabela rozszerzonego kryterium Hurwicza,
pokazująca współrzędne α przecięć funkcji d(α) dla odpowiednich decyzji deci, decj

decyzje

dec1

dec2

dec3

…

decn-1

decn

dec1

×

α12

α13

…

α1,n-1

α1n

dec2

×

×

α23

…

α2,n-1

α2n

dec3

×

×

×

…

α3,n-1

α3n

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

decn-1

×

×

×

…

×

αn-1,n

decn

×

×

×

…

×

×

Źródło: opracowanie własne.

3. Analizę tabeli 2 zacznij od decyzji pierwszej (decw = dec1), czyli wiersza
pierwszego (w = 1). Współrzędną określającą poprzednie przecięcie ustaw na 0
(αpop = 0). Wyzeruj zbiór rozwiązań.
4. W tabeli 2 znajdź minimum w wierszu w (decw), przez αwj oznacz wartość
minimalną. Jeśli wartość najmniejsza powtarza się, to za αwj wybierz tę z kolumny
najbardziej po prawej (j – nr kolumny, w – nr wiersza). Natomiast pozostałe wartości minimalne (j’ – nr kolumny) dodaj do zbioru rozwiązań:
α = αwj’ wskazuje na decyzję decj’.
Następnie do zbioru rozwiązań dodaj przedział:
α [αpop, αwj] wskazuje na decyzję decw.
Jeśli nie koniec j < n (są jeszcze wiersze), to przejdź do wiersza j (w = j), poprzedniemu przecięciu przypisz αpop = αwj. Natomiast gdy koniec j = n (przejście
do ostatniego wiersza), to do zbioru rozwiązań przypisz:
α [αwj, 1] wskazuje na decyzję decn.
W wyniku działania algorytmu otrzymujemy sekwencję przedziałów współczynnika optymizmu ze wskazaniem odpowiednich decyzji. Poprawność jego
działania wynika bezpośrednio z twierdzenia 1. Uporządkowanie według wartości maksymalnych gwarantuje, że dla danej prostej decyzyjnej (decw) dw(α) najmniejsze α wskazuje na przejście kryterium na kolejną decyzję (por. rys. 5), co
wyjaśnia ideę działania algorytmu (kroku 4.).
Krok 1. to ułożenie decyzji według rosnących wartości maksymalnych, co jest
warunkiem skorzystania z twierdzenia 1. W kroku 2. zostają zestawione punkty
przecięć poszczególnych prostych. Tabela 2 jest symetryczna względem elementów na głównej przekątnej, dlatego wystarczy uzupełnić elementy nad główną
przekątną. Symetria wynika z tego, że niezależnie od wyboru kolejności prostych
do obliczania, przetną się one w tym samym punkcie. Krok 3. określa warunki
początkowe: start od pierwszej decyzji i początek pierwszego przedziału na 0.
W rozwiązaniu zawsze musi pojawić się decyzja dec1 (o najmniejszym maksi-
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mum) i decyzja decn (o największym maksimum), co determinuje pojawienie się
przedziałów α [0, αi] i α [αi, 1] (krok 3 i 5). Krok 4. wskazuje, że kolejną decyzją jest ta, która ma najmniejszy punkt przecięcia z aktualnie rozważaną
(twierdzenie 1). W kroku 4 została uwzględniona sytuacja, gdy pojawia się kilkakrotnie ta sama wartość minimalna (uwarunkowanie to zostało ukazane na rys. 6).
Punkt αij = αik= αil jest miejscem, gdzie kryterium Hurwicza nie rozstrzyga, która
z decyzji jest najlepsza. Dlatego należy albo zaznaczyć brak rozstrzygnięcia, albo
wskazać, że dla danego współczynnika optymizmu αij kryterium wskazuje równocześnie na kilka decyzji. Zgodnie z rysunkiem 6 jest: α [0, αij], to deci, α = αkj,
to deck, α = αil, to decl, α [αij, 1], to decj. Tak też zostało to zapisane w kroku 4.
d(a)
decj

deck
decl

deci

0

αij = αik = αil

1

α

Rysunek 6. Wykresy zależności funkcji kryterialnej d(α) wzór (1) w zależności od współczynnika
optymizmu α. Decyzje deci, decj, deck, decl przecinają się w tym samym punkcie
Źródł o: opracowanie własne.

Warunek stopu (krok 5.) wynika bezpośrednio z analizy tabeli 2 – przejście
do wiersza n oznacza koniec, ponieważ dana decyzja nie przecina się już z żadną
inną z prawej strony.
Zaletą algorytmu wykorzystującego twierdzenie 1 jest prostota implementacji w systemach komputerowych. Podobne rozwiązanie można uzyskać metodą
graficzną, przez porównanie poszczególnych funkcji decyzyjnych di(α) z funkcją
f(α) = max[d1(α), d2(α),..., dn(α)] przy α [0, 1]. Rozwiązanie takie będzie zadowalające zależnie od ustalonego marginesu błędu. Formalnie w celu wskazania
komputerowi, które współczynniki optymizmu wskazują na jakie decyzje o indeksie i, trzeba by rozwiązać α ε f (α) di(α) lub dokonać skomplikowanej analizy
przecięć poszczególnych prostych kryterialnych. Implementacja opisanego wyżej
postępowania w języku programowania niskiego poziomu jest bardzo skomplikowana, dlatego lepiej skorzystać z algorytmu wyliczania przedziałów bazującego
na twierdzeniu 1.
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4. Zastosowanie rozszerzonego kryterium Hurwicza
w logistyce
Problemy decyzyjne pojawiają się w głównych dziedzinach logistyki, takich
jak: zarządzanie logistyczne, transport i magazynowanie. Wśród nich istnieje wiele obszarów, w których należy dokonywać wyborów, np. informatyzacja, obsługa
klientów, zarządzanie zapasami, zaopatrywanie firmy, dystrybucja, edukacja logistyczna, wybór rodzaju i środków transportu, bezpieczeństwo transportu, monitorowanie ruchu, obsługa odbiorców, wybór liczby, kosztów, kubatury, formy
własności, lokalizacji, organizacji i wyposażenia magazynów13.
Rozważmy prosty przykład wyboru środka transportu. Załóżmy, że decydent
w małej firmie logistycznej musi podpisać umowę z dostawcą, ale nieznana jest
liczba przesyłanych materiałów w zakładanym czasie. Decydent dysponuje jedynie szacunkowymi zyskami (wyrażone w tys. zł) uzależnionymi od wyboru
dostawcy i stanów natury – wielkości przesyłanego zamówienia. Dane zostały
zestawione w tabeli 3.
Tabela 3. Macierz wypłat dla rozpatrywanego przykładu wyboru środku transportu
Dostawcy
A
B
C

ponad 10 000 ton
60
50
40

Wielkość zamówienia
ponad 8000 ton
ponad 6000 ton
30
35
45
45
40
40

ponad 4000 ton
10
20
40

Źródło: opracowanie własne.

Kryterium Laplace’a, które w praktyce jest średnią arytmetyczną, nie rozstrzyga, czy wybrać decyzję B, czy C (średnia wynosi 40). Rozwiązania nie uzyskuje się także, korzystając z kryterium Savage’a, dlatego decydent zdecydował
się rozstrzygnąć wynik rozszerzonym kryterium Hurwicza (nie jest znany współczynnik optymizmu).
Najpierw zostanie wykorzystany algorytm wyliczania przedziałów. W pierwszym kroku należy ułożyć decyzję rosnąco według wartości maksymalnej: jest
maxA = 60, maxB = 50, maxC = 40, zatem spełniają określony porządek. Następnie
należy stworzyć tabelę pomocniczą z punktami przecięć (tab. 4) (wartości przecięć – wzór (4)).
W wierszu 1 wartością minimalną jest 0,5, zatem do rozwiązania dodaje się
przedział α [0; 0,5], co wskazuje na decyzję decA. Ponieważ 0,5 znajduje się w
E. Chylak, Logistyka małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Celnej” 2004, nr 6, s. 3.
13
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Tabela 4. Pomocnicza tabela rozszerzonego kryterium Hurwicza
dla rozpatrywanego przykładu
Decyzje

decA

decB

decC

decA

×

0,5

0,6

decB

×

×

0,6(6)

decC

×

×

×

Źródł o: opracowanie własne.

kolumnie 2., należy przejść do 2. wiersza. W wierszu 2. wartość minimalna to
0,6(6) zatem kolejnym przedziałem rozwiązania jest α [0,5; 0,6(6)], co wskazuje na decyzję decB. Ponieważ 0,6(6) znajduje się w kolumnie 3., należy przejść do
3 wiersza, jako że nie ma już więcej przecięć należy zakończyć działanie procedury dodając α [0,6(6); 1], co wskazuje na decyzję decC. Podsumowując:
– α [0; 0,5] wskazuje na decyzję decA,
– α [0,5; 0,6(6)] wskazuje na decyzję decB,
– α [0,6(6); 1] wskazuje na decyzję decC.
Najszerszy przedział współczynnika optymizmu wskazuje na decyzję A, zatem strategią rozszerzonego kryterium Hurwicza jest decyzja A. Szczegółowe zestawienie kolejnych kroków algorytmu wyliczenia przedziałów wraz z opisem
zmiennych zawiera tabela 5.
Tabela 5. Zestawienie kolejnych kroków algorytmu wyliczania przedziałów
dla rozpatrywanego przykładu
Kroki

Formalne wyliczenia

Krok 1

maxA = 60 > maxB = 50 > maxC = 40, stąd ustawienie decyzji: decA, decA, decA

Krok 2

αAB = (minB – minA)/(maxA – maxB + minB – minA) = (20 – 10)/(60 – 50 + 20 – 10) = 0,5
αAC = (minC – minA)/(maxA – maxC + minC – minA) = (40 – 10)/(60 – 40 + 40 – 10) = 0,6
αBC = (minC – minB)/(maxB – maxC + minC – minB) = (40 – 20)/(50 – 40 + 40 – 20) = 0,6(6)

Krok 3

w = 1, αpop = 0

Krok 4

Minimum z wiersza w = 1 to 0,5, stąd kolumna j = 2, αwj = α12 = 0,5, dlatego rozwiązanie: α [αpop, αwj] = [0; 0,5] wskazuje na decyzję decw = dec1

Krok 5

Sprawdzenie warunku stopu j = 2 < n = 3 zatem krok 4,
ustawienie zmiennych: αpop = α12 = 0,5, w = 2

Krok 4

Minimum z wiersza w = 2 to 0,6(6), stąd kolumna j = 3, αwj = α23 = 0,6(6), dlatego
rozwiązanie: α [αpop, αwj] = [0,5, 0,6(6)] wskazuje na decyzję decw = dec2

Krok 5

Sprawdzenie warunku stopu j = 3 n = 3, zatem koniec,
dodanie rozwiązania: α [αwj, 1] = [0,6(6), 1] wskazuje na decyzję decn = dec3

Źródł o: opracowanie własne.
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Podsumowanie
W artykule przedstawiono rozszerzone kryterium Hurwicza, działające na
podstawie jego standardowego wariantu znanego z teorii gier. Wybór decyzji
przyjmuje postać bezparametryczną w stosunku do oryginalnej wersji. Decydent nie musi znać współczynnika optymizmu, natomiast kryterium wskazuje na
przedziały tego parametru i odpowiadające im wyniki. Największy z przedziałów
wskazuje na strategię, jaką powinien przyjąć decydent. Esencją przedstawionej
metody jest algorytm wyliczania przedziałów opierający się na przedstawionych
w pracy własnościach. Twierdzenie 1 pokazuje, że uszeregowanie decyzji według
rosnących wartości maksymalnych każdej kolejnej decyzji daje ułożenie, w którym najbliższe przecięcie prostej decyzyjnej powoduje przejście do kolejnej decyzji (por. rys. 5). Wykorzystanie tego spostrzeżenia znacznie upraszcza wyliczenie
przedziałów wskazujących na poszczególne decyzje.
Szersze spojrzenie na kryterium Hurwicza pozwala również lepiej zrozumieć
wpływ współczynnika optymizmu na rozwiązanie oraz może zostać wykorzystane jako pomocnicze narzędzie przy wyborze wartości poziomu nadziei decydenta na uzyskanie zysku. W przypadku nieznajomości współczynnika optymizmu
można zastosować:
– rozszerzone kryterium Hurwicza w przedstawionej postaci, czyli wybrać
strategię z największym przedziałem współczynnika optymizmu,
– rozszerzone kryterium Hurwicza (algorytm wyliczania przedziałów) jako
wsparcie przy wyborze współczynnika optymizmu. Nawet jeśli decydent nie zna
współczynnika optymizmu, to zapewne potrafi wskazać przesłanki co do jego
wartości (pesymizm bądź optymizm). Jako optymista może sprawdzić w zakresie
50-100% (pesymista 0-50%), na które z decyzji wskazuje kryterium Hurwicza i
na bazie tych informacji wybrać optymalny współczynnik. Formalnie skorzysta
się więc ze standardowego kryterium Hurwicza.
W przypadku znajomości współczynnika optymizmu rozszerzone kryterium
Hurwicza (algorytm wyliczania przedziałów) służy decydentowi jako narzędzie
do wykrywania niestabilności rozwiązania, czyli sytuacji, w których drobna zmiana współczynnika optymizmu wpływa na inny wybór decyzji ze standardowego
kryterium Hurwicza. Możliwe są trzy przypadki:
– rozwiązanie stabilne – daleko od punktów rozgraniczających wybór innych
decyzji, bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ decydent ma pewność, że w określonym przedziale strategia jest niewrażliwa na wybór współczynnika optymizmu;
– rozwiązanie niestabilne blisko punktu granicznego – wybrany współczynnik optymizmu leży blisko punktu, który wskazuje na inną decyzję. Należy w takim przypadku zwiększyć współczynnik optymizmu, jeśli decydent jest optymistą, bądź zmniejszyć w przypadku pesymisty, aby uzyskać stabilne rozwiązanie;
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– rozwiązanie niestabilne blisko kilku punktów granicznych – niewielkie
zmiany wybranego współczynnika optymizmu powodują wybór innych decyzji.
Jeśli decydent jest przekonany do wybranego α, to powinien przyjąć rozwiązanie
ze świadomością niestabilności. W przeciwnym wypadku zaleca się skorzystać
z innych kryteriów, gdyż kryterium Hurwicza daje wynik bardzo wrażliwy na
wybór parametru.
Ponadto decydent powinien zdefiniować pojęcia „blisko” i „daleko”, czyli
określić, jaki przedział (procentowy) współczynnika optymizmu określający daną
decyzję jest dla niego zadowalający.
Zaproponowane metody mają wymiar praktyczny i mogą być zastosowane
przez organizację do wspomagania systemów podejmowania decyzji. Dodatkowo rozszerzone kryterium Hurwicza i algorytm wyliczania przedziałów został
zaprezentowany w formie procedury, łatwej do zaimplementowania w systemach
komputerowych.
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Extended Hurwicz criterion of decision making
in logistic processes
Summary. This paper presents a new criterion for decision-making based on one of the most
popular game theories- Hurwicz criterion. Properties of the criterion function was presented and applied to the new decision-making algorithm. Hurwicz criterion may also be used as a new tactics of
selection or assessment of the optimism index in traditional Hurwicz criterion.
Key words: logistics, decision-making problems, games against nature, Hurwicz criterion,
optimism index
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Zrównoważony rozwój innowacji
w przedsiębiorstwie logistycznym

Streszczenie. W niniejszym artykule podkreślono rolę zrównoważonego rozwoju innowacji
w przedsiębiorstwie, prezentując autorską koncepcję trójkąta innowacji dla przedsiębiorstw logistycznych oraz rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa logistycznego. W ramach prowadzenych
rozważań teoretycznych dotyczących innowacji przedstawiono także definicję logistyki.
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Wstęp
Gospodarczy sukces i rozwój Polski zależy w dużej mierze od poziomu innowacyjności. Najnowocześniejsze państwa świata to te, które promują kulturę
innowacyjną, zachęcają do nieustannego rozwoju i poszukiwania nowych efektywnych rozwiązań. Aby jednak tworzyć skuteczną politykę innowacyjności,
ważne jest zdiagnozowanie jej poziomu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom,
pracownicy Katedry Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zaangażowali się w szeroko zakrojone badania empiryczne dotyczące „Skali i potrzeb
innowacyjności firm logistycznych działających na terenie Dolnego Śląska”1.
1
Projekt naukowo-badawczy realizowany ze środków własnych WSB we Wrocławiu, kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak, skład zespołu badawczego: dr inż. Jacek Jagodziński, dr Damian Ostrowski, mgr Jarosław Kłosowski, mgr Tomasz Hetmańczuk. Celem projektu
jest zdobycie wiedzy na temat stanu i kultury innowacyjności w przedsiębiorstwach logistycznych
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W kolejnym z serii opracowaniu na temat innowacyjności podjęto próbę stworzenia trójkąta innowacji dla organizacji logistycznych, podkreślając tym samym
znaczenie zrównoważonego rozwoju innowacji w organizacji. Istotne było także
wprowadzenie miernika zwanego współczynnikiem wdrożenia innowacji jako
praktycznego narzędzia dla zarządzających, którzy stają przed wyborem obszaru
wprowadzania innowacji w swojej organizacji.

1. Pojęcie logistyki i jej wpływ
na współczesne zarządzanie organizacją
Współczesne zarządzanie organizacją zależy od właściwego postrzegania
i dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. Zmiany są na
tyle duże i nieprzewidywalne, że zarządzający stają wobec konieczności ciągłego
redefiniowania swojej działalności. By skutecznie reagować na zmiany, muszą
posiadać sprawnie działający system logistyczny, który umożliwi efektywne przemieszczanie zapasów oraz skuteczne zarządzanie informacją, będącą dziś ważnym elementem przewagi konkurencyjnej. „Logistyka” jest powszechnie używanym terminem, określającym sprawne i efektywne zarządzanie przepływem
zasobów i informacji. „W polskiej literaturze ekonomicznej najwcześniej pojęcie
logistyki wprowadził W. Stankiewicz. Jego książka Logistyka została wydana
jeszcze w latach 60. XX w. i dotyczyła przede wszystkim sfery obronności [...].
Zarówno w literaturze zagranicznej, jak i krajowej nie ma dotychczas przyjętej
definicji logistyki, poszczególni autorzy akcentują różne znaczenie tego pojęcia”2.
W tabelach 1-2 przedstawiono wybrane definicje logistyki autorów zagranicznych
i krajowych.
Za główne przyczyny intensywnego rozwoju, a co za tym idzie – wzrostu
znaczenia logistyki można uznać:
– wyczerpanie się możliwości obniżki kosztów produkcji,
– wzrost zróżnicowania wyrobów,
– rosnące koszty transportu,
– globalizację procesów gospodarczych,
– wzrost kosztów obsługi zapasów,
– rozwój technik komputerowych, który umożliwił stworzenie nowoczesnych technik optymalizacyjnych3.
Dolnego Śląska. Istotną częśćią badania jest identyfikacja potrzeb w zakresie kształcenia związanych z tym problemem. Wnioski z badania zostaną wykorzystane w celu dostosowania poziomu
kształcenia do potrzeb rynku.
2
Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012,
s. 16.
3
Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, red. R. Kozłowski, A. Sikorski, Wolters
Kluwer Polska, Kraków 2009, s. 15.
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Tabela 1. Wybrane definicje logistyki autorów zagranicznych
Autor
J. L. Hessket

Definicje
Logistyka obejmuje transport i koordynację zaopatrzenia i zbytu dla
osiągnięcia celu – towar we właściwym miejscu, ilości i czasie.
H.-Ch. Pfohl
Logistyka to suma wszystkich działań, dzięki którym dokonuje się
kształtowanie, sterowanie i kontrola procesów ruchowych i magazynowania w określonej sieci. Poprzez harmonizację tych działań powinien
zostać uruchomiony strumień przepływu przedmiotów przez sieć w taki
sposób, aby przestrzeń i czas mogły zostać efektywnie wykorzystane.
R. H. Ballou
Logistyka obejmuje wszystkie czynniki transportu i utrzymania magazynów od zaopatrzenia materiałowego produkcji do konsumpcji.
J. J. Coyle
Fizyczne przemieszczanie towarów z miejsc dostawy do końcowego odE. J. Bardi
biorcy i towarzyszące temu ruchowi czynności obsługowe w pośrednich
punktach składowania.
Endlicher
Celowe kształtowanie, planowanie, sterowanie i kontrola przepływu
materiałów, przychodzących do przedsiębiorstwa, w nim wytwarzanych
i wysyłanych oraz związanych z tymi przepływami informacji.
D. J. Bewersox
Logistyka zawiera elementy konieczne do dostarczenia surowców i półproduktów do produkcji, ich magazynowania i transportowania wewnątrz przedsiębiorstwa i w końcu do dostarczenia wyrobów gotowych
do klientów.
R. Scheuchzer
Logistyka stanowi teorię systemów obejmujących wszystkie te procesy,
P. Rupper
które służą pokonaniu przestrzeni i czasu przez dowolne przedmioty.
J. Coocer
Logistyka jest to proces strategicznego zarządzania fizycznym przepływem materiałów, surowców, półfabrykatów, produktów między punktami ich pochodzenia a punktami finalnej konsumpcji, z uwzględnieniem
strategii marketingu i dążenia do wzrostu gospodarczego, efektywności
kosztów i zachowania wysokiego poziomu obsługi konsumenta.
Council of Logistics
Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania
Management
i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
Comite Europeen
Logistyka to planowanie, organizacja i kontrola przepływu dóbr od ich
de Normalisation
zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu
spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach, minimalnym zaangażowaniu kapitału.
The Chartered Institute Logistyka – związana z czasem alokacji zasobów.
of Logistics
and Transport (UK)
S. Kumerner
Fizyczne zaopatrywanie przedsiębiorstwa w zasoby (produkty, usługi,
J. Weber
informacje) w taki sposób, aby materiały i energia (surowce, paliwa) oraz
towary (wyroby gotowe i półprodukty) były zawsze w dyspozycji we
właściwym czasie, na właściwym miejscu, we właściwej ilości.
H. G. Tonndorf
Naczelnym zadaniem, jakie sobie stawia logistyka, jest skrócenie i przyspieszenie wszystkich procesów na każdym etapie systemu dystrybucji.
Źródł o: I. Pisz, T. Sęk, W. Zielecki, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013, s. 16-17.
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Tabela 2. Wybrane definicje autorów krajowych
Autor

S. Abt
H. Woźniak

J. Fijakowski
P. Blaik

F. J. Beier
K. Rutkowski
E. Gołemska
S. Krawczyk
S. Niziński

W. Radzikowski
Z. Sarjusz-Wolski
T. Sęk

Definicja
Logistyka to zintegrowane systemy planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania procesów fizycznych obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji działań i celów.
Dziedzina wiedzy, która na bazie systemów informatycznych zmierza
ponad podziałami organizacyjnymi przedsiębiorstw ku ich integracji,
aby zapewnić optymalne kształtowanie łańcuchów zaopatrzeniowych od
momentu pozyskania surowców, poprzez ich przerób, dystrybucję w różnych ogniwach handlu, aż do ostatecznego nabywcy.
Logistyka zajmuje się kształtowaniem optymalnych procesów przepływu materiałów i informacji dla zaspokojenia potrzeb w rozpatrywanym
obszarze.
Zintegrowany system zarządzania strukturą fizycznego obiegu towarów
i jego informacyjnych uwarunkowań w skali przedsiębiorstwa i całego
układu rynkowego – w aspekcie optymalizacji realizowanych działań
i celów.
Zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również przepływ związanej z nimi informacji w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu usług po rozsądnych cenach.
Zarządzanie łańcuchem dostaw sposobem najkrótszego w czasie i przestrzeni przemieszczania ładunków.
Planowanie, koordynacja i sterowanie w aspekcie czasowym i przestrzennym realnymi procesami osiągającymi przyjęte w organizacji cele.
Logistyka to dziedzina wiedzy o racjonalnym, kompleksowym i ekonomicznym masowo-energetyczno-informacyjnym zabezpieczeniu funkcjonowania systemów działania przy istniejących zasobach, ograniczeniach, zakłóceniach w zadanych warunkach i czasie.
Procesy realne przepływu produktów od źródeł pozyskania z przyrody aż
do końcowych ogniw, które zaspokajają potrzeby konsumenckie gospodarstw domowych oraz potrzeby produkcyjne i inwestycyjne podmiotów
gospodarczych
Logistyka to marketingowa kontrola przepływu dostaw, ich przetwarzania i dystrybucji w postaci wyrobów.

Źródło: I. Pisz, T. Sęk, W. Zielecki, op.cit., s. 17-18.

Do podstawowych zadań logistyki należą m.in.:
„– wspomaganie orientacji rynkowej przedsiębiorstwa,
– oferowanie nabywcom właściwego poziomu i jakości obsługi oraz elastyczności i zdolności reagowania przedsiębiorstwa na zmiany pojawiające się
na rynku,
– stymulowanie usługi i obsługi klientów, a jednocześnie racjonalizacji we
wszystkich sferach przedsiębiorstwa,
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– wykorzystanie zależności i synergii w strukturze logistycznego systemu,
– pomoc w ulepszeniu systemu organizacyjnego oraz ogółu przepływów towarowych,
– umożliwianie rozwiązywania problemów, które powstają w wyniku sprzężeń przepływów towarów i informacji z innymi obszarami funkcjonalnymi
w przedsiębiorstwie,
– sprawianie, by działania szczebla zarządzania oraz marketingu były skuteczne, oraz długotrwałe wspomaganie ich przedsięwzięć i komponentów,
– umożliwianie oraz stymulacja tendencji do integracji i hierarchizacji celów
w przedsiębiorstwie oraz w powiązaniu z jego partnerami,
– wpływ na wzrost efektywności przedsiębiorstwa”4.
Logistyka jest dziedziną wiedzy, która jest bardzo żywa, nieustannie podlega
modyfikacji i doskonaleniu, jest też interdyscyplinarna, kształtowana przez inne
nauki.

2. Pojęcie innowacji i jej rodzaje
W artykule Uzasadnienie potrzeby badań nad innowacyjnością w logistyce
z wykorzystaniem modeli dyfuzyjnych5 szczegółowo i wyczerpująco zdefiniowano
pojęcie innowacji oraz zaprezentowano jej rodzaje. W niniejszym opracowaniu
zostaną przytoczone jedynie wybrane z nich. Do nauk ekonomicznych pojęcie
innowacji wprowadził w latach 60. XX w. Joseph A. Schumpeter. Według niego
innowacja to:
„– wprowadzenie nowego produktu lub wprowadzenie nowego gatunku czy
odmiany produktu znajdującego się już na tym rynku,
– wprowadzenie nowej metody produkcji, niezastosowanej jeszcze w praktyce,
– otwarcie nowego rynku zbytu, na którym dana gałąź produkcji nie była
jeszcze obecna,
– zdobycie nowych źródeł surowców, przeprowadzenie nowej organizacji
procesów produkcyjnych (utworzenie oligopolu, stworzenie konkurencji monopolistycznej czy likwidacja monopolu)”6.
Przegląd innowacji w logistyce prezentuje Andrzej Bujak7, wskazując z jednej
strony na rozwój technologii, specjalistycznych narzędzi, szybszych komputerów,
P. Blaik, Logistyka, Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010, s. 97.
J. Jagodziński, D. Ostrowski, Uzasadnienie potrzeby badań nad innowacyjnością w logistyce wykorzystaniem modeli dyfuzyjnych, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2013, nr 5 (37).
6
J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
7
A. Bujak, Innowacyjność i innowacyjne rozwiązania w logistyce, „Logistyka” 2011, nr 2,
s. 93-94.
4
5
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zwiększonych możliwości, zainteresowań dziedziny, z drugiej zaś – na innowacje
w obszarze wiedzy, metod, technik, koncepcji działania organizacji, które pozwalają na uzyskiwanie większych marż, obniżenie kosztów, z wykorzystaniem niezmienionej infrastruktury. Za innowację można więc uznać produkt lub usługę,
które nie tyle zostaną stworzone i wprowadzone na rynek, ile zyskają akceptację
klientów (rynku)8. Kluczowym aspektem innowacji jest to, że oddziałują one na
zewnętrzne i wewnętrzne sfery działalności przedsiębiorstwa (tab. 3).
Tabela 3. Rola innowacji w działalności przedsiębiorstwa

–
–
–
–

Rola innowacji
zewnętrzna
wewnętrzna
kreowanie nowych wartości
– zapewnienie wewnętrznej elastyczności funktworzenie (wykorzystanie) okazji rynkowych
cjonowania w niestabilnych warunkach ototworzenie (adaptacja do) warunków funkcjoczenia
nowania nowych uczestników rynku
– integracja pionowa i pozioma procesów realiwzmocnienie (utrzymanie) pozycji konkurenzowanych w przedsiębiorstwie
cyjnej
– zdolność adaptowania procesów wewnętrznych do wymagań otoczenia
– uczenie się przedsiębiorstwa

Źródło: A. Jasieńska, Rola innowacji w działalności przedsiębiorstwa, w: Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005, s. 45.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery kategorie innowacji zgodnie
z publikacją przygotowaną przez państwa członków OECD pt. Oslo Manual. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji:
„– produktową – jest to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są albo nowe,
albo znacznie udoskonalone pod względem cech charakterystycznych lub zamierzonego użycia; może to wynikać ze znacznej poprawy specyfikacji technicznej,
komponentów i materiałów oraz dołączonego oprogramowania, a także zwiększonej przyjazności produktu lub innej cechy funkcjonalnej (innowacje produktowe służą rozwojowi nowych asortymentów towarów lub produktów o znacznie
zmodyfikowanych współzależnościach);
– procesową – jest to wprowadzenie nowej lub znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostawy; wynika to ze znacznych zmian techniki, wyposażenia
i (lub) oprogramowania (innowacje procesowe mają służyć obniżeniu jednostkowego kosztu produkcji, poprawie jakości lub produkcji/dostawie nowych bądź
wyraźnie lepszych produktów);
– marketingową – jest to wprowadzenie nowej metody marketingowej, wymagającej znacznych zmian konstrukcji produktu lub opakowania, promocji produktu lub jego ulokowania na rynku (innowacje marketingowe mają na celu wy8

Szerzej: J. Jagodziński, D. Ostrowski, op. cit.
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chodzenie naprzeciw potrzebom klientów, otwarcie się na nowe rynki lub lepsze
usytuowanie produktu firmy na rynku, a przez to zwiększenie sprzedaży);
– organizacyjną – jest to wprowadzenie nowej metody organizacji praktyki biznesowej przedsiębiorstwa, miejsca pracy lub relacji zewnętrznych (w celu
zwiększenia efektywności działania firmy przez obniżenie kosztów administracyjnych i handlowych, poprawę warunków pracy lub redukcję kosztów dostaw)”9.

3. Podział innowacji w organizacji logistycznej
Każda firma logistyczna z racji charakteru swojej działalności spełnia zadania
organizacji usługowej. Na rysunku 1 przedstawiono trójkąt usług, zawierający najważniejsze cechy przedsiębiorstwa z punktu widzenia osoby w niej zatrudnionej.
infrastuktura
materialne elementy,
procesy, procedury,
rutynowe zachowanie
(komponenty fizyczne
zwi¹zane z procesem)

cechy charakteru
motywacja, to¿samoœæ
(osobiste charakterystyki)

umiejêtnoœci, wiedza
doradzanie, diagnozowanie
(umiejêtnoœci zawodowe)

Rysunek 1. Trójkąt usług – trzy najważniejsze aspekty organizacji
Źródł o: J. Łańcucki, Czynniki wpływające na jakość usług profesjonalnych, „Marketing Usług Profesjonalnych” 2000, http://mup.pomocprawna.info/mup_document,37.html [28.05.2013].

W tej autorskiej koncepcji przedstawiono strukturę organizacji usługowej
składającej się z trzech elementów. Poszczególne własności (komponenty) organizacji, zostały umieszczone na wierzchołkach trójkąta: u jego szczytu znalazły
się podstawowe komponenty materialne (kapitał strukturalny), w tym procedury, procesy, struktury, infrastruktura materialna i inne, zaś w podstawie – kapitał
Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation, OECD Publishing, Paris
2005, cyt. za: Z. Kłos, Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, s. 55-56.
9
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ludzki: z jednej strony umiejętności zawodowe, kwalifikacje umożliwiające właściwe zarządzanie firmą (doświadczenie, predyspozycje, wiedza), z drugiej – indywidualne cechy (tożsamość, motywacja, zasady postępowania).
W zależności od rodzaju wykonywanych usług przedsiębiorstwo może być
oceniane na podstawie przedstawionego trójkąta, np. organizacja zajmująca się
doradztwem swój punkt ciężkości będzie miała blisko prawego dolnego rogu
(umiejętność, doradztwo). Na tej zasadzie w zależności od własności danej organizacji punkt ciężkości będzie umieszczany w różnych miejscach trójkąta, wskazując który aspekt dominuje w danej organizacji10.
Podobnie można rozpatrywać innowacje. Wierzchołek trójkąta, który stanowią elementy infrastruktury, zostanie utożsamiony z usprawnieniami technologicznymi, umiejętnościami, wiedzą, doradztwem, z nowościami w dziedzinie
zarządzania, natomiast cechy charakteru będą odpowiadać głównie za komunikację – nowe sposoby wymiany danych. Trójkąt innowacji został przedstawiony na
rysunku 2.
technologie

przesy³anie

komunikacja

realizacja i kontrola

planowanie

zarz¹dzanie

Rysunek 2. Trójkąt innowacji dla organizacji logistycznych
Źródło: opracowanie własne.

W organizacji nowości mogą dotyczyć technologii, zarządzania, a także przepływu informacji. Pomiędzy wierzchołkami trójkąta lokują się główne zadania
– czynności związane z poszczególnymi własnościami innowacji:
– przesyłanie – działanie pojawiające się na styku rozwiązań technologicznych i wymiany informacji; w obszarze działań logistycznych są to takie zadania,
jak: przepływ informacji, czynności manipulacyjne, transport, pakowanie, czynności reparacyjne i zaopatrzeniowe,
– realizacja i kontrola, czyli czynności, które wykorzystują wiedzę, a także
metody zarządzania (połączenie technologii i zarządzania), specyficznymi działaniami z tej grupy są: kontrola zapasów, składowanie, gospodarowanie odpadami,
J. Łańcucki, Czynniki wpływające na jakość usług profesjonalnych, „Marketing Usług Profesjonalnych” 2000, http://mup.pomocprawna.info/mup_document,37.html [28.05.2013].
10
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– planowanie – działania wykorzystujące innowacje dotyczące przepływu informacji i zarządzania, w tym prognozowanie popytu, lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów, obsługa klienta.

4. Rozmieszczenie technologii logistycznych
w trójkącie innowacji
Poszczególne innowacje można przypisać do trzech kategorii (wierzchołków trójkąta): technologicznej, komunikacyjnej lub zarządczej. Jednakże umiejscowienie środka ciężkości wybranej innowacji w trójkącie nie zawsze jest jednoznaczne, gdyż niektóre technologie mogą należeć do różnych kategorii, np.
nowoczesny pojazd ma własności technologiczne, jest fizycznym obiektem, zbudowanym i opartym na technicznych rozwiązaniach, ale posiada też możliwości
wymiany danych, takie jak GPS czy GSM. Natomiast oprogramowanie SAP ma
wbudowane elementy zarządzania, jest rozwiązaniem technicznym oraz zawiera
moduły do wymiany informacji. Podział innowacji w trójkącie powinien więc być
w głównej mierze związany z funkcjami poszczególnych nowości. Przedstawiona
kategoryzacja pokazuje, że najlepsze są innowacyjne rozwiązania, które wzmacniają, a zarazem mają cechy wszystkich trzech wierzchołków. Nowoczesna organizacja logistyczna, wprowadzając technologie GPS, nie może pozostać w tyle
w dwóch pozostałych aspektach: przesyłania danych i zarządzania nimi. Dojrzała
organizacja powinna zatem dążyć do równowagi trzech kategorii innowacji, aby
punkt ciężkości posiadanych nowoczesnych rozwiązań znajdował się w środku
trójkąta.
Takie zrównoważenie rozwoju ma następujące zalety:
– przedsiębiorstwo rozwija się równomiernie we wszystkich aspektach,
– organizacja nie korzysta z przestarzałych technologii i systemów w żadnej
dziedzinie,
– wszystkie znane dotychczas innowacje posiadają atrybut fizyczny (techniczne urządzenia), informatyczny (związany z komunikacją i wymianą danych)
oraz sprawowania kontroli (zarządzania zarówno w aspekcie rzeczywistym, jak
i związanym z podejmowaniem decyzji). Dbanie o równowagę tych trzech aspektów jest istotne dla dobrego rozwoju organizacji oraz pozytywnie postrzegane
przez rynek,
– organizacja inwestująca w trzy obszary zapewnia sobie przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorstwami wykorzystującymi tylko jedną grupę, np. firma,
która zainwestuje w nowoczesne oprogramowanie sterowania flotą i odpowiednie
technologie komunikacji, lepiej wykorzysta jej możliwości niż firma, która skupi
się tylko na aspekcie informatycznym.
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5. Równowaga innowacji
i współczynnik wdrożenia innowacji
Nowoczesna organizacja w celu osiągnięcia równowagi posiadanych innowacji musi znać sposoby ich pomiaru. Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstwa można ocenić np. na podstawie badań ankietowych i rynkowych, wywiadu,
analizy skarg i zażaleń. Badanie powinno być przygotowane tak, by oddzielnie
oceniało każdą z trzech grup innowacji stosowanych w organizacji (zgodnie
z rys. 2). Przydzielając każdej z niech wskaźnik procentowy, można ocenić jakość
każdego rodzaju innowacji i ich wzajemne relacje. Można przyjąć, że wskaźnik
T [0%, 100%] opisuje poziom rozwoju innowacji technologicznych, natomiast
K [0%, 100%] – komunikacyjnych, a Z [0%, 100%] – związanych z poziomem zarządzania.
W celu uzyskania równowagi rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie należy
zainwestować w innowacje o najmniejszym stopniu zaawansowania. Jednak ocena, czy warto prowadzić inwestycje w kierunku określonego rozwoju, powinna
być dokonana dopiero po szczegółowej analizie zależności pomiędzy wskaźnikami T, Z i K.
Dlatego zastosowano współczynnik wdrożenia innowacji Wwi [0, 100%],
który określa, jak bardzo kierownictwo powinno zainteresować się wprowadzeniem innowacji z danej grupy. Jeżeli współczynnik Wwi wynosi 100%, to oznacza, że przedsiębiorstwo jest zacofane w danej dziedzinie i powinno rozwijać
swoją innowacyjność w danym aspekcie. Natomiast jeśli Wwi jest bliskie 0, to
organizacja osiągnęła równowagę w rozwoju. Jeśli wskaźniki T, Z i K zostaną
uszeregowane od wartości minimalnej do maksymalnej: min, śr, max, to współczynnik Wwi będzie obliczany na dwa sposoby:
– gdy dwie wartości minimalne (min = śr), to Wwi = max – min,
– gdy jedna wartość minimalna (min < śr), to Wwi = (max + śr)/2 – min.
Jeśli max = 100% i śr = 100%, a min = 0% (sytuacja niedostatku technologicznego grupy min w stosunku do max), to Wwi przyjmuje wartość maksymalną
równą 100%. Natomiast w stanie równowagi, gdy max = śr = min, to współczynnik Wwi = 0%. Współczynnik został zatem poprawnie zdefiniowany i mieści się
w przewidywanym zakresie.
Dla zobrazowania działania współczynnika wprowadzenia rozwoju przedstawiono studium przypadku. Organizacja logistyczna X za pomocą ankiet zbadała
swoje zawansowanie technologiczne. Dla każdej grupy (technologicznej, zarządczej i komunikacyjnej) zestawiono pięć wskaźników oceniających poszczególne
elementy danej klasy. Tabela 4 zawiera uśrednione wyniki ilościowe wskaźników,
które przyjmują wartości od 1 do 10. Wykres radarowy z podziałem na poszczególne grupy został zaś zaprezentowany na rysunku 3.
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Tabela 4. Przykładowe wartości wskaźników innowacji w organizacji (z podziałem
na grupy technologiczną, zarządczą i komunikacyjną), wartości wskaźników od 1 do 10
Grupa
Indeks
Wartość

Wskaźniki technologiczne
T1 T2 T3 T4 T5
8
10
9
10
4

Wskaźniki zarządcze
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
5
6
4
3
5

Wskaźniki komunikacyjne
K1 K2 K3 K4 K5
2
1
4
5
2

Źródł o: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Wykres radarowy do oceny poziomów innowacji:
technologicznych, zarządczych i komunikacyjnych
Źródł o opracowanie własne.

Na rysunku pokazano wyraźną dominację innowacji technologicznych nad
pozostałymi. Suma poszczególnych wskaźników T, Z i K wynosi odpowiednio
41, 23, 14, co przekłada się na wartości procentowe T = 80%, Z = 40%, K = 20%.
Można zatem policzyć współczynnik rozwoju Wwi = 40%.
Współczynnik Wwi można również zinterpretować w nieco inny sposób.
Wwi = 40% opisuje, że aby wzmocnić technologię K, by osiągnęła poziom dwóch
pozostałych nowoczesności, należy podnieść K o 40 p.p. Jest to także odpowiedź
na pytanie, ile brakuje innowacyjności z grupy K do uśrednionego poziomu dwóch
pozostałych. W przykładzie komunikacji (K = 20%) brakuje 40 p.p., by uzyskać
60%, co jest średnią dwóch pozostałych innowacji. Współczynnik wdrożenia innowacji w przedstawionym przypadku jest na niskim poziomie, gdyż dwie grupy
są mało rozwinięte w stosunku do technologicznych innowacji, zatem najlepszym
rozwiązaniem byłaby inwestycja w obie sfery: komunikacyjną i zarządczą.
Współczynnik Wwi po kolejnych ulepszeniach powinien tym bardziej zbliżać
się do 0, im większą równowagę uzyskuje przedsiębiorstwo (przy założeniu, że
grupa inwestycji nie przewyższy najsilniejszej sfery przedsiębiorstwa).
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Współczynnik Wwi będzie miał poprawną interpretację przy dowolnie określonej skali, nie tylko procentowej.

6. Cykl rozwoju przedsiębiorstwa
inwestującego w innowacyjność
Organizacja mająca świadomość innowacyjności podzielonej na trzy prezentowane grupy podlega dwóm głównym rodzajom działań:
– balansowi innowacyjności – dążeniu, by każda sfera innowacji była na
równym poziomie w przedsiębiorstwie,
– rozwojowi nowoczesnych technologii i usług – wprowadzaniu nowości,
które wzmacniają jedną ze sfer tak, iż przewyższa pozostałe grupy.
Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa może przedstawiać się następująco:
w wyniku analizy stwierdzono braki w jednej sferze rozwoju, postanowiono więc
w nią zainwestować. Takie działanie ma na celu wyrównanie rozwoju poszczególnych innowacyjności i stanowi działanie pierwszego typu, czyli balans. Wprowadzając inwestycje kilkakrotnie, powinno się uzyskać równowagę wszystkich
grup innowacji.
Kiedy badania pokazują równomierny rozwój przedsiębiorstwa, a na rynku
pojawia się innowacja, organizacja może rozważyć możliwość inwestycji (drugi
rodzaj działania). Wprowadzenie innowacji zaburzy wprawdzie równowagę firmy, ale wzmocni ją w pewnym aspekcie i konieczne będzie wtedy ponowne przeprowadzenie procedury balansowania innowacji.
Istotnym pytaniem jest to, czy działania drugiego rodzaju są niezbędne, czy
też można zapewnić wysoki poziom innowacji firmy tylko poprzez balansowanie
innowacji. Naturalnym aspektem innowacji jest ich starzenie się (co można przyjąć jako aksjomat). Przedsiębiorstwo, które dziś jest uznawane za nowoczesne, za
rok może już takie nie być, gdyż pewne technologie tracą swoją wartość z uwagi
na pojawianie się na rynku nowych rozwiązań. Dlatego dobrze przeprowadzone
badania wskażą kierownictwu przedsiębiorstwa, którą sferę organizacji należy
usprawnić, a dążenie do równowagi podwyższy jakość pozostałych sfer. Powinno
to zapewnić rozwój nawet wtedy, gdy organizacja nie zainwestuje w określonym
czasie w konkretny dział innowacyjności.
Na rysunku 4 została przedstawiona przykładowa analiza przypadku rozwoju
firmy X – cykl starzenia się i inwestycji innowacji. W chwili początkowej zbadano, że zaawansowanie w dziedzinie komunikacji było na poziomie 9, natomiast
rozwój technologiczny i zarządzania – na poziomie 8. W kolejnych latach następowało starzenie się innowacji. W piątym roku poziom technologiczny był bardzo niski (Wwi = 4,5), dlatego postanowiono zainwestować w najnowocześniejsze innowacje technologiczne uzyskując efekt na poziomie 10. W siódmym roku
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Rysunek 4. Zależność wartość innowacji od czasu dla przykładowej organizacji
Źródł o: opracowanie własne.

zainwestowano w nowy system zarządzania (Wwi = 1,35), a w dziewiątym roku
– w innowację komunikacyjną (Wwi = 2,05). Z tego przykładu wynika, że dążenie
do balansu rozwojowego powinno utrzymywać wysoki poziom innowacyjności
dzięki inwestycji tylko w najsłabsze punkty organizacji. Gwarancję, że współczynnik wdrożenia innowacji wskaże na inwestycje, uzyskuje się dzięki nierównomiernemu starzeniu się technologii.
Na rysunku 5 porównano model ciągłego doskonalenia organizacji – cykl rozwoju przedsiębiorstwa dążącego do równowagi rozwoju innowacyjności. Cykl
rozpoczyna się od sprawdzenia, czy jakiś aspekt przedsiębiorstwa jest mniej rozwinięty niz inne. Jeśli tak, następuje planowanie inwestycji, wdrożenie jej i wykonanie. W przeciwnym wypadku firma działa tak jak dotychczas.
sprawdŸ

dzia³aj

planuj

wykonaj

Rysunek 5. Cykl rozwoju przedsiębiorstwa
Źródł o: opracowanie własne.
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7. Ujęcie logistyki w kontekście trójkąta innowacji
Trójkąt innowacji zwraca uwagę na główne działania logistyki: przesyłanie
dóbr i informacji. Zaspokajanie potrzeb klienta przez przesyłanie elementów, na
które on oczekuje, odbywa się za pomocą infrastruktury logistycznej, środków
transportu, magazynów, w których element jest składowany. Wszystkie wymienione zasoby stanowią technologiczny filar logistyki i podlegają nieustannemu
rozwojowi: coraz wydajniejsze są silniki i pojazdy, nowocześniejsze technologie
przesyłu materiału (roboty, wózki AGV, przenośniki taśmowe), lepsze sposoby
magazynowania (regały przesuwne, przepływowe, samonośne; układnice, paletyzery i wiele innych urządzeń). Zdobycze technologii stanowią podstawę logistyki, są niezbędne do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego,
a równocześnie są ciągle usprawniane, gdyż technika jest najbardziej innowacyjną dziedziną nauki. Każda organizacja, która chce być innowacyjna, musi inwestować w tę sferę przedsiębiorstwa.
Kolejny filar logistyki to przesył informacji, oznaczony na rysunku 6 jako
komunikacja. Nowoczesne przedsiębiorstwo logistyczne, a także klient, oczekuje
bieżących informacji na temat tego, gdzie znajduje się oczekiwany element, czy
spełnione są warunki przesyłu (np. temperatura w kontenerze chłodni), informacji o wypadkach czy utrudnieniach na drodze. Zapewniają to systemy satelitarne
i komórkowe (GPS, GSM) – dostawcy tych usług cały czas tworzą nowe funkcje
i możliwości, np. nowe sposoby wymiany danych, jak Elektroniczna Wymiana
Danych (EDI). Informacje muszą być również odpowiednio przetwarzane, dlatego firma logistyczna powinna posiadać nowoczesne systemy bazodanowe, struktury danych, oprogramowanie, zaawansowane sieci. Komunikacja jest zatem
najlepiej rozwijającym się filarem logistyki. Innowacyjne przedsiębiorstwo może
wprawdzie korzystać z kilkuletnich urządzeń technologicznych, ale w żadnym
wypadku nie powinno sobie na to pozwolić w dziedzinie komunikacji – oprogramowanie musi być bowiem stale uaktualniane.
Ostatni filar logistyki to zarządzanie, czyli sposoby organizowania przedsiębiorstwa logistycznego. W przedstawionym ujęciu to nie tylko metody i sposoby kierowania przedsiębiorstwem, ale również wszystkie czynności pomocnicze,
włączając w to naukę, tj. stan wiedzy w danej dziedzinie. Nowoczesne przedsiębiorstwo powinno rozwijać się nie tylko w aspekcie oprogramowania i technologii, ale także zdobywać nową wiedzę. Firma innowacyjna korzysta z nowoczesnych systemów zarządzania, nieustannie usprawnia swoje działanie, inwestuje
w rozwój i wykorzystuje nowe, lepsze sposoby wykonywania tych samych czynności (np. poruszania się po magazynie czy składowania materiałów).
Głównym zadaniem logistyki jest przesyłanie (materiałów i usług) (rys. 6),
które znajduje się na styku innowacji komunikacyjnych i technologicznych. Inne
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Rysunek 6. Oparcie logistyki na trzech filarach:
technologii, zarządzaniu i komunikacji
Źródł o: opracowanie własne.

zadania, takie jak planowanie i kontrola, wspierają przesyłanie i wynikają z filaru
zarządzania. Na podstawie analizy tych trzech grup innowacji można więc zaproponować następującą definicję logistyki: „Logistyka to planowanie, realizacja
i kontrolowanie przepływu zasobów”.
Powyższy opis jest skróconą wersją definicji Council of Logistics Management: „Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego
i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji
w celu zaspokojenia wymagań klienta”11.
Słowa opisujące przepływ jako sprawny i efektywny mogą być w naturalny sposób pominięte, gdyż wykorzystanie innowacji w dziedzinie zarządzania
i planowania zapewnia optymalność przepływu. Podobnie wszelkie nowoczesne
metody zarządzania organizacją przyjmują jako podstawę działania w celu zaspokojenia klienta (systemy zarządzania jakością, np. seria ISO 9000), dlatego
jest to oczywisty cel innowacyjnej organizacji i nie musi być ujmowany w definicji. Podobnie przepływ materiałów, który odbywa się między punktem startowym a docelowym, przy czym punkt docelowy niekoniecznie musi oznaczać
konsumpcję (użytkowanie), dlatego kończy pewien etap przesyłu i logistyka już
go nie obejmuje.

Podsumowanie
Przedstawione problemy dotyczą szeroko rozumianej kwestii innowacyjności. Prezentowana koncepcja trójkąta innowacji dla przedsiębiorstwa logistyczneJ. J Coyle, E. J. Bardi, J. C. Langrey, Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002,
s. 51-52.
11
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go podkreśla rolę równomiernego rozwoju innowacji w organizacji. Kluczowym
elementem wprowadzania innowacji jest dążenie, by punkt ciężkości posiadanych
nowoczesnych rozwiązań znajdował się w środku prezentowanego trójkąta, dzięki czemu przedsiębiorstwo będzie rozwijać się miarowo, nie zaniedbując żadnej
ze sfer (technologia, komunikacja, zarządzanie). W przedsiębiorstwie logistycznym bardzo przydatne jest stosowanie współczynnika wdrożenia innowacji, który
stanowi narzędzie umożliwiające zarządzającym efektywne wprowadzanie innowacji. Cykl rozwoju organizacji potwierdza, że wprowadzanie innowacji powinno zapewnić równowagę, a także rozwój technologiczny na wysokim poziomie.
Jednym z celów pracy naukowej jest tworzenie skutecznych narzędzi metod, których zastosowanie w praktyce gospodarczej pozwoli na efektywne rozwiązywanie dylematów decyzyjnych, przed którymi stoją decydenci.
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The sustainable development of innovation
in a logistic company
Summary. The purpose of this article is to present the concept of “innovation triangle of a logistic company.” The authors present their own the definition of logistics. As a result of conducting
theoretical considerations regarding the definitions of innovation, the authors present the rate of
development (Wwi) and the cycle of business development.
Key words: logistics, innovation, growth factor, enterprise development cycle, innovation
structure
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Aktywność ruchowa rodzin z dziećmi
w młodszym wieku szkolnym
zamieszkujących wybrane podmiejskie tereny
Wrocławia
Streszczenie. Niniejszy artykuł dotyczy czasu wolnego poświęcanego przez rodziny na wspólną rekreację ruchową. Przedstawiono w nim preferowane formy i tereny wykorzystywane do rodzinnej aktywności ruchowej. Badaniom poddano 104 rodziny z dziećmi z klas I-III szkoły podstawowej z podwrocławskiej miejscowości Kiełczów. W badaniach posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego oraz metodą analizy i krytyki literatury przedmiotu. Z badań wynika, że rodziny
mają najwięcej czasu wolnego w dni wakacyjno-urlopowe i w tym okresie wspólnie wypoczywają,
podejmując aktywność ruchową, przede wszystkim spacery. Większość respondentów wypoczywa
w gronie rodzinnym w najbliższym otoczeniu, przy czym w dni robocze rolę animatora rodzinnej
rekreacji ruchowej pełni matka, a w pozostałe dni rodzice zamieniają się rolami. Podejmowanie rodzinnej rekreacji ruchowej w krótkim okresie wypoczynkowym (dni robocze) zwykle ogranicza się
do dwóch razy w tygodniu, a w średnim okresie wypoczynkowym (dni weekendowo-świąteczne)
– do dwóch razy w miesiącu.
Słowa kluczowe: rodzina, rekreacja ruchowa, dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kiełczów,
aktywność ruchowa rodziny

Wstęp
Rekreacja ruchowa powinna zajmować znaczące miejsce w życiu każdej
rodziny, gdyż utrwalone zachowania, wykształcone w pierwszych latach życia
dziecka, będą miały wpływ na jego postawy i potrzeby w życiu dorosłym. Wiele
badań dowiodło, że wspólne spędzanie czasu wolnego i podejmowanie różnych
działań w ramach aktywności fizycznej pozwala rodzinie zbliżyć się do siebie

232

Anita Kaik-Woźniak, Agnieszka Augustyn

i identyfikować z nią1. Rodzina, która przebywa razem, zna swoje problemy, z łatwością je wyraża, a tym samym szybciej rozwiązuje, ponieważ wytworzona więź
istotnie poprawia dialog wewnątrzrodzinny.
Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna ponosi ogromną odpowiedzialność za wychowanie młodych pokoleń, także do racjonalnego planowania,
zagospodarowania i wykorzystania swojego czasu wolnego, bo przecież „nie ma
żadnej instytucji społecznej, która mogłaby ją w tym zastąpić”2. Niezwykle cenna jest też pomoc innych jednostek zajmujących się wychowaniem, które wspomagają rodzinę w zakresie programowym i organizacyjnym, jednak zachowania
ukształtowane w rodzinie warunkują postawy przyjmowane w dalszym życiu.
Szczególnego znaczenia nabiera wychowanie do rekreacji ruchowej w rodzinach z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, gdyż okres ten sprzyja rozwojowi
zdolności motorycznych, przede wszystkim koordynacyjnych, co prowadzi do
niezwykłej łatwości uczenia się nowych ruchów o skomplikowanej strukturze.
Według Jana Szopy, Edwarda Mleczki i Stanisława Żaka zjawisko to określa się
mianem „etapu dziecka doskonałego” lub „drugiego apogeum motoryczności”3.
Oprócz dobrej sprawności fizycznej, dużej odporności, prawidłowego funkcjonowania systemu nerwowego i ogólnej aktywności dziecka następuje również silny
rozwój społeczny, co wiąże się z dużym wpływem środowisk wychowawczych,
takich jak rodzina, szkoła i rówieśnicy, a także innych, z którymi dziecko wchodzi
w pierwsze kontakty. U dzieci w młodszym wieku szkolnym ważna jest więź, atmosfera, postawy, przekonania i sposób funkcjonowania w domu rodzinnym, stosunek nauczycieli w środowisku szkolnym oraz stopień zażyłości z rówieśnikami.
Powszechnie wiadomo, że uspołecznienie dziecka rozpoczyna się w domu
rodzinnym, w którym przyjęte normy kształtują stosunek do wartości moralnych,
rozwijają osobowość, wyrabiają określone potrzeby i postawy, uczą określonych
zachowań, a także wytwarzają trwałe kontakty emocjonalne. Rodzina kształtuje
w dziecku postawy, które są w życiu niezbędne, m.in. poczucie obowiązku i odpowiedzialności, uczynność, miłość do rodziny, szacunek dla pracy i otoczenia,
K. Dudkiewicz, Rodzinne wzorce aktywności ruchowej, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. D. Umiastowska, Albatros, Szczecin 2004, s. 348; T. Wolańska, Rekreacja fizyczna
i turystyka w rodzinie, w: Kultura fizyczna a rodzina, red. S. Arasymowicz, POW Rapoid Press,
Biała Podlaska 1996; K. Przecławski, Model wychowania młodzieży w czasie wolnym, w: Czas
wolny dzieci i młodzieży w Polsce, red. K. Przecławski, WSiP, Warszawa 1978; T. Łobożewicz, Jak
wywołać aktywność ruchową na wczasach dzieci i młodzieży, w: Sportowe wakacje, red. T. Łobożewicz, Resortowa Centrala Metodyczno-Szkoleniowa Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1996;
Z. Żukowska, Kultura fizyczna a rodzina, w: Kultura fizyczna a rodzina, op. cit.
2
W. Segiet, Edukacyjne funkcje rodziny w strukturze społecznej – makrostrukturalne uwarunkowania edukacyjnych funkcji rodziny, w: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój,
przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A. W. Janke, Akapit, Toruń 2004, s. 143.
3
J. Szopa, E. Mleczko, S. Żak, Podstawy antropomotoryki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
– Kraków 1996, s. 56-67.
1
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poczucie godności. Każde dziecko wychowuje się w określonej sytuacji rodzinnej. Wpływ rodziców na dzieci i dzieci na rodziców, a także oddziaływanie rodzeństwa wytwarza pewien styl zachowania i atmosferę rodzinną. Jak zauważa
Barbara Wilgocka-Okoń: „Rodzina przekazuje dziecku dziedzictwo kulturowe,
zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, stanowi główny czynnik kształtujący jego
postawy wobec nauki szkolnej i współżycia społecznego, a oddziaływanie wychowawcze dokonuje się w toku życia codziennego”4.

1. Założenia badawcze
Celem pracy jest ukazanie i ocena stanu zaangażowania we wspólną rodzinną
aktywność ruchową przykładowej rodziny zamieszkującej podwrocławskie tereny podmiejskie. Poznanie tych zachowań może wskazywać na wagę aktywności
ruchowej w badanych rodzinach i poziom ich świadomości. W związku z tym
postawiono następujące pytania badawcze:
1. Czy badane rodziny podejmują rodzinną rekreację ruchową, a jeśli tak, to
w jakim składzie?
2. Ile czasu wolnego rodziny wykorzystują na wspólną aktywność ruchową?
3. Jakie formy rodzinnej rekreacji ruchowej preferują badani?
4. Jaka jest częstotliwość podejmowania rodzinnej aktywności ruchowej?
W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę analizy
i krytyki literatury przedmiotu5. Wykorzystano technikę ankietowania i narzędzie
badawcze, jakim jest kwestionariusz ankiety.
Przedmiotem badań byli rodzice dzieci w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III) uczęszczających do podwrocławskiej Szkoły Podstawowej im. Wandy
Chotomskiej w Kiełczowie. Ich dobór był celowy, a badania przeprowadzono na
początku 2013 r. Zebrano 109 kwestionariuszy, z których po weryfikacji 104 poddano analizie badawczej.

2. Wyniki badań
Badaną grupę stanowili rodzice mający dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Wybór tej grupy był zamierzony ze względu na wiek dzieci, który cechuje się
ogromną spontaniczną ruchliwością6 i chęcią do podejmowania aktywności ruchowej. Jest to więc najlepszy moment, by rodzice poprzez swoje oddziaływanie
wychowawcze sprawili, że rekreacja w rodzinie i rodzinna rekreacja ruchowa stanie się elementem codziennego życia.
4
5
6

B. Wilgocka-Okoń, Dojrzałość szkolna a środowisko, PWN, Warszawa 1972, s. 137.
J. Apanowicz, Metodologia nauk, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2003, s. 86.
B. Czabański, Kształcenie psychomotoryczne, AWF, Wrocław 2000, s. 59.
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Grupę respondentów reprezentowało 83,7% kobiet (matek) oraz 16,3% mężczyzn (ojców). Rozpatrując kryterium wieku, stwierdzono, że najliczniejszą grupę stanowili rodzice w wieku 31-40 lat (79,9%), rodzice powyżej 40 lat stanowili 14,4%, a do 30 lat było ich jedynie 7,7% Miejsce zamieszkania to w 92,3%
dom z ogrodem (badanie przeprowadzono na terenach podmiejskich Wrocławia).
W badaniach wzięli udział rodzice, których wykształcenie było najczęściej wyższe (67,3%) (wykres 1).
Wykres. 1. Wykształcenie respondentów (n = 104)
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Źródło: badania własne.

Ponad połowa ankietowanych (58,7%) ma dwoje dzieci, rodzicem jednego
dziecka jest 22,1%, trojga – 16,3%, a jedynie 2,9% badanych ma czworo dzieci.
Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w młodszym wieku szkolnym, ustalono, że 65,4%
badanych ma jedno dziecko, natomiast 31,7% – dwoje dzieci w tym przedziale
wiekowym. Wśród badanych dominuje model rodziny jednopokoleniowej pełnej
(83,7%), czyli takiej, w skład której wchodzi matka, ojciec oraz dziecko lub dzieci
(wykres 2).
Wykres. 2. Model rodziny respondentów (n = 104)
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Jeśli chodzi o charakter pracy poszczególnych członków rodziny, ponad 60%
badanych deklarowało zatrudnienie jako pracownik umysłowy, 12,5% – jako pracownik fizyczny, 14,4% jest właścicielami własnych firm, a 12,5% to osoby niepracujące. Zróżnicowany był średni dochód w rodzinie przypadający na jednego
członka rodziny: najwięcej respondentów deklaruje, że wynosi on ponad 1500 zł
na osobę (48,1%), u 43,3% rodzin pomiędzy 500 a 1500 zł na osobę, a jedynie
2,9% deklaruje, że jest on niższy niż 500 zł na osobę (wykres 3).
Wykres 3. Dochód rodziny respondentów na osobę (n = 104)
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Źródł o: badania własne.

U większości badanych rodzin gospodarstwem domowym i opieką nad dziećmi zajmuje się matka (63,5%), a jedynie w 2,9% rodzin – ojciec. Wspólne wykonywanie obowiązków domowych deklaruje 33,6% ankietowanych. Natomiast
ważne decyzje w rodzinie badani najczęściej podejmują wspólnie (70,2%), matka
– w 24%, a ojciec – jedynie w 5,8% (wykres 4).
Jedynie 29,8% badanych deklaruje, że w dzieciństwie podejmowało wspólną
rodzinną aktywność ruchową, a pozostali badani uprawiali ją sporadycznie bądź
Wykres 4. Odpowiedzialność za podejmowanie zasadniczych decyzji w rodzinie (n = 104)
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wcale (wykres 5). Ma to niewątpliwie wpływ na to, w jaki sposób badani rodzice
organizują wolny czas swoim dzieciom, gdyż tradycje rodzinne odgrywają ważną
rolę w procesie wychowania do czasu wolnego.
Wykres 5. Uczestnictwo respondentów w rodzinnej rekreacji w dzieciństwie (n = 104)
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Źródło: badania własne.

Respondenci, którzy w dzieciństwie podejmowali aktywność ze swoimi rodzicami, najczęściej spacerowali (49%), jeździli na rowerze (22,1%) oraz brali
udział w wyjazdach turystycznych (22,1%). Za pozytywne można uznać to, że aż
97,1% rodzin posiada własny sprzęt rekreacyjny, w tym rowery (77%), rakiety do
badmintona (62,5%) oraz piłkę nożną (61,5%).
Biorąc pod uwagę ilość czasu wolnego rodziców dzieci w młodszym wieku
szkolnym, można zauważyć, że ponad 2 godz. w dzień roboczy (DR) ma jedynie
19,2% ankietowanych, a 5,8% badanych rodziców nie ma go wtedy wcale (wykres 6).
Wykres 6. Ilość czasu wolnego respondentów (n = 104)
0

nie ma czasu wolnego 1

5,8

ma ponad 2 godz.

63,5

19,2
21,1

ma 1-2 godz.

28,8

2,9
6,7

ma do 1 godz.
0

37,5
37,5

20

40
DWiU

Źródło: badania własne.

76

60
DWiŒ

80
DR

100 [%]

237

Aktywność ruchowa rodzin z dziećmi w młodszym wieku szkolnym...

Sytuacja nieco poprawia się w dni weekendowe i świąteczne (DWiŚ), kiedy
ilość czasu wolnego rodziców się zwiększa. W tych dniach ponad połowa badanych (63,5%) deklaruje posiadanie ponad 2 godz. czasu wolnego. Wszyscy respondenci mają czas wolny w dni wakacyjne i urlopowe (WiU), a aż 76% ma go
w tym okresie minimum 2 godz. dziennie.
Rozpatrując ilość czasu wolnego dzieci, można z kolei zauważyć, że ponad
połowa (54,8%) w dni robocze i zdecydowana większość w pozostałych okresach
(DWiU – 91,3% i DWiŚ – 90,4%) ma go znaczną ilość, bo ponad 2 godz. dziennie
(wykres 7).
Wykres 7. Ilość czasu wolnego dzieci respondentów (n = 104)
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Źródł o: badania własne.

Jak wynika z badań, ponad połowa respondentów (58,3%) nie podejmuje rodzinnej rekreacji ruchowej w dni robocze. Niepokojące jest jednak to, że 19,4%
nie podejmuje jej również w dni świąteczne i weekendowe. Najkorzystniejszym
dla rodzinnej rekreacji ruchowej jest więc czas wakacyjno-urlopowy, w którym
wszyscy badani (100%) podejmują wspólną rodzinną aktywność. Wiąże się to
z dużą ilością czasu wolnego, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, m.in.
w gronie rodzinnym.
Spośród respondentów, którzy zadeklarowali uczestnictwo w rodzinnej rekreacji ruchowej w dni robocze, aż 71,4% przeznacza na ten cel mniej niż godzinę
dziennie (wykres 8). Zdecydowanie najwięcej czasu (ponad 2 godz. dziennie) na
wspólną aktywność badani poświęcają w dni wakacyjne i urlopowe (62,5%).
Najczęściej wybierane formy aktywności ruchowej w dni robocze przez rodziny biorące udział w badaniu to: spacer (21,9%), jazda na rowerze (15,8%) oraz
zabawy ruchowe w domu (11,4%) (wykres 9).
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Wykres 8. Ilość czasu wolnego poświęcanego na rekreację ruchową
(DR: n = 104, DWiŚ: n = 85, DWiU: n = 104)
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Źródło: badania własne.

Może to mieć związek z tym, że są to aktywności, które nie wymagają specjalnego sprzętu, terenu, przygotowania, nakładów finansowych czy szczególnych
umiejętności. Również w dni weekendowe i świąteczne spacer (27,7%) oraz jazda
na rowerze (14%) należą do preferowanych form. Organizowane są wtedy również rodzinne wyjazdy turystyczne (11,2%), które wśród odpowiedzi dotyczących
dni roboczych nie pojawiły się w ogóle. Spacer w dni wakacyjne i urlopowe także
należy do najczęściej wybieranych form rekreacji (22,9%). Na kolejnym miejscu
znalazło się pływanie, które wybiera niemal co piąta rodzina (18,9%), co związane jest zapewne z wyjazdami turystycznymi w tym okresie.
Analizując skład, w jakim respondenci podejmują rodzinną aktywność ruchową (wykres 10), można zauważyć, że najczęściej cała rodzina uczestniczy w rekreacji w dni weekendowe i świąteczne (60,7%). W tym samym składzie w dni
pracujące uczestniczy jedynie 23,8% ankietowanych. Z kolei same matki podejmują aktywność z dziećmi niemal trzykrotnie częściej w dni robocze (31%) niż
w dni świąteczne (11,9%).
Na pytanie, z jakich terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych respondenci najczęściej korzystają, podejmując rodzinną rekreację ruchową, wskazywali oni najczęściej dom i jego otoczenie. Dotyczyło to zarówno dni roboczych
(27,4%), jak i dni weekendowo-świątecznych (19,2%). W dni wakacyjne były
to najczęściej turystyczne szlaki piesze (13,6%), następnie tereny zielone, które
w DR wybiera 13,3%, w DWiŚ – 11,5%, a w DWiU – 13% (wykres 11). Może
o tym decydować miejsce zamieszkania respondentów – znaczna ilość terenów
zielonych w okolicy oraz posiadanie przez niemal wszystkich ankietowanych domów lub mieszkań z ogrodem.
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Wykres 9. Najczęściej wybierane formy rodzinnej rekreacji
(DR: n = 40, DWiŚ: n = 83, DWiU: n = 104, możliwa więcej niż jedna odpowiedź)
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Wykres 10. Najczęstszy skład rodzinnej aktywności respondentów
(DR: n = 104, DWiŚ: n = 84)
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Na pytanie dotyczące częstotliwości podejmowania rodzinnej rekreacji ruchowej w dni robocze aż 14,3% respondentów odpowiedziało, że uczestniczy
w niej rzadziej niż raz w tygodniu. Najwięcej ankietowanych (26,2%) podejmuje
ją dwukrotnie w ciągu tygodnia (wykres 12).
Wykres 12. Częstotliwość podejmowania rodzinnej aktywności w dni robocze (n = 42)
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Źródło: badania własne.

Z odpowiedzi dotyczących częstotliwości uczestnictwa w rodzinnej rekreacji
ruchowej w dni weekendowe i świąteczne wynika, że 6% ankietowanych podejmuje ją raz i rzadziej niż raz w miesiącu, 35,7% – dwa razy w miesiącu, a 34,5%
– częściej niż trzy razy w miesiącu (wykres 13).
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Wykres. 11. Najczęściej wykorzystywane tereny, obiekty i urządzenia do rodzinnej aktywności
ruchowej (DR – n = 40, DWiŚ – n = 83, DWiU – n = 104, możliwa więcej niż jedna odpowiedź)
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Wykres 13. Częstotliwość podejmowania rodzinnej aktywności w dni weekendowe i świąteczne
(n = 84)
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, respondenci deklarują uczestnictwo
w rodzinnej rekreacji ruchowej, jednak nie jest ono zbyt częste.

Podsumowanie
Przeprowadzona ocena stanu zaangażowania rodziny podmiejskiej we wspólną rekreację ruchową w podwrocławskiej miejscowości Kiełczów wskazuje, że
zdecydowanie najkorzystniejszym okresem dla rekreacji rodzinnej jest czas urlopowo-wakacyjny – wówczas rekreację podejmuje 100% ankietowanych. W dni
weekendowo-świąteczne podejmuje ją tylko 80,6%, a w dni robocze – jedynie
41,7% osób.
Spacer jest najczęściej wybieraną formą wspólnej aktywności, niezależnie od
tego, w jakim czasie jest ona podejmowana. Kolejną formą najczęściej wybieraną
w dni robocze oraz weekendowe i świąteczne była jazda na rowerze, a w dni wakacyjne i urlopowe – pływanie. Mimo że badani deklarują, iż rekreacja ruchowa
jest częścią ich życia rodzinnego, to z badań wynika, że nie dla wszystkich rodzin
jest to czynność priorytetowa.
Okazało się, że w dni robocze rodzinną rekreacją ruchową zajmuje się głównie matka lub rodzice zamieniają się rolami, ale w czasie średniego okresu wypoczynkowego najczęściej cała rodzina aktywnie wypoczywa, co z całą pewnością
ma duże znaczenie dla procesu wychowawczego.
Po analizie materiału badawczego nasuwają się następujące wnioski:
1. Ogromna rola rodziny, czyli jej udział i znaczenie w procesie wychowania
do aktywnych zachowań w czasie wolnym, nie jest nadal wystarczająco doceniana przez znaczną część rodziców.
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2. Najczęściej podejmowanymi formami rodzinnej rekreacji są aktywności
łatwo dostępne, niewymagające specjalnego terenu, infrastruktury czy szczególnych umiejętności, np. spacer lub jazda na rowerze. Niezwykle istotna wydaje się
więc pomoc w stworzeniu odpowiednich warunków, m.in. infrastrukturalnych,
które ułatwią rodzinom podejmowanie tych aktywności.
3. Najkorzystniejszym czasem dla rodzinnej rekreacji ruchowej jest okres
urlopowo-wakacyjny. Dlatego niezbędne jest wsparcie dla rodzin, które pomoże im poprawić sytuację w dni robocze, ale również zwiększenie i dostosowanie
oferty w czasie, kiedy rodziny mogą aktywnie wypoczywać.
4. Aby poprawić istniejącą sytuację rekreacji, w tym rodzinnej rekreacji ruchowej, należy zadbać o to, by stała się ona stałym elementem codziennego życia,
a nie sporadycznie wykorzystywanym sposobem spędzenia czasu wolnego.
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Physical activities in the families with children at an early school age
residing in the outskirts of Wrocław vicinity
Summary. This paper deals with the leisure time that families spend on physical activities.
Additionally most preferred forms of the activities as well as favourite locations were presented.
The research involved families with early school children attending 1st to 3rd form in Kiełczów – a
village in the vicinity of Wrocław. The research was carried out using the diagnostic survey method,
the analysis and criticism. 104 families have been examined. Results obtained indicate that families
enjoy most of their leisure time on holidays and when they are together involved in physical activi-
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ties, most frequently in walking. Great majority of respondents declare that they share their leisure
time with the immediate family. However it is the mother who will initiate physical activities during
the week and the father – at weekends twice a week on weekdays and twice a month at weekends.
Key words: family, physical recreation, children at an early school age, Kiełczów, physical
activities in families
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Nowy wymiar organizacji –
organizacja ucząca się i organizacja inteligentna

Streszczenie. Zgodnie z przewidywaniami Petera Druckera wiedza stała się „głównym zasobem ekonomicznym i najważniejszym – a nawet może jedynym – źródłem przewagi konkurencyjnej” we współczesnym świecie. Menedżerowie muszą wykazywać się umiejętnością zarządzania
wiedzą w swoich organizacjach, bowiem to ona decyduje o ich wartości i rozwoju w czasie. W artykule posłużono się analizą literaturową oraz wykorzystano doświadczenia praktyków zarządzania,
aby ukazać zasady nowoczesnego podejścia w zarządzaniu organizacją oraz określić podstawowe
czynniki budowania nowych modeli organizacji innowacyjnych, takich jak: organizacje uczące się
i organizacje inteligentne. Przedstawiono charakterystyki tych organizacji oraz ich sposoby realizacji strategii inteligentnego rozwoju w oparciu o wiedzę i innowacje. Ukazano przy tym czynniki
wspomagające oraz utrudniające procesy kreowania wiedzy w poszczególnych przypadkach. Z rozważań wynika, że nowoczesne organizacje funkcjonujące na bazie unikatowej wiedzy i wyróżniających się kompetencji są bardziej skuteczne i elastyczne niż tradycyjne przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo, organizacja ucząca się, organizacja inteligentna

Wprowadzenie
W dzisiejszej gospodarce przedsiębiorstwa, aby podejmować trafne decyzje
i osiągnąć przewagę konkurencyjną, nie mogą pozostać obojętne na zdobywanie,
analizowanie i wykorzystanie wiedzy. Dopasowanie się do warunków otoczenia,
zmian technologicznych, wymagań klientów oraz zatrudnionych pracowników
wymusza na przedsiębiorstwach zmianę sposobu myślenia, nastawienie na podnoszenie kwalifikacji, rozwijanie i wdrażanie nowatorskich pomysłów, pobudzenie
kreatywności w celu rozwiązania problemu lub zaspokojenia potrzeb. Zachowań
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twórczych nie można przewidzieć u poszczególnych członków organizacji, ale
można zdefiniować ich źródła: wiedzę, umiejętności i motywację. Jest to zadanie
dość trudne, bowiem dotychczasowe teorie na ten temat tracą znaczenie wobec
powstania nowej kategorii, jaką jest „organizacja wiedzy”. W XXI w. przeważać
będą organizacje działające na bazie sieci wiedzy i umiejętności, nie zaś sieci ludzi i zasobów materialnych wtłoczonych w strukturę hierarchiczną. Ważne dla organizacji będzie więc stworzenie odpowiednich warunków dla pracowników, aby
wykazywali oni chęć wprowadzania innowacji, zdobywania wiedzy i wpływania
na rozwój firmy. Wiedza ta związana jest z procesami uczenia się indywidualnych
pracowników, ale także całej organizacji. Kultura organizacji opartej na wiedzy
charakteryzuje się tym, że:
– jest otwarta na eksperymenty i nowe doświadczenia,
– zachęca do odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
– jest gotowa do akceptacji błędów i ciągłego uczenia się1.
Zarządzanie organizacją będzie opierać się na zasobach wiedzy, które obok
kapitału, pracy i ziemi staną się jednym z ważniejszych czynników produkcji.
W takiej organizacji wiedza i umiejętność zarządzania wiedzą nabierają dużego
znaczenia w kształtowaniu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wiedza
pozwala tworzyć i wdrażać innowacje, staje się instrumentem otwierającym przed
przedsiębiorstwami nowe możliwości. Powinna zatem stać się ważnym elementem strategicznym każdego przedsiębiorstwa, gdyż stwarza najlepsze możliwości
dopasowania się do zmiennego otoczenia.
Jak wskazuje praktyka gospodarcza, w XXI w. wyznacznikiem nowoczesnego
podejścia w zarządzaniu organizacją jest uświadomiona potrzeba ciągłego uczenia się oraz sposób realizacji strategii inteligentnego rozwoju w oparciu o wiedzę
i innowacje. Zmiany zarówno w zakresie nauk teoretycznych, jak i praktyk gospodarczych spowodowały, że pojawiły się nowe modele organizacji innowacyjnych,
o bardziej zaawansowanych formach działania na rynku, do których należą organizacje uczące się i organizacje inteligentne.

1. Organizacja ucząca się
Organizacja ucząca się to taka organizacja, która buduje swoją przewagę na
podstawie unikatowej wiedzy i wyróżniających się kompetencji, jest zdolna do
nieustannego przekraczania granic w tworzeniu wartości w stopniu większym niż
czynią to przedsiębiorstwa tradycyjne2. W tym podejściu procesy uczenia się trakK. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009, s. 78.
Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 131.
1
2
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towane są jako kluczowe procesy organizacji3 i to one mają umożliwić budowanie
i zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku. Takie podejście pojawiło się
pod koniec lat 80. i stało się nowatorskim sposobem budowania strategii konkurencyjnej. Przyjmuje się, że koncepcja organizacji uczącej się powstała w 1988 r.,
a jej najważniejsze założenia to:
– uczenie się jest podstawową wartością w organizacji,
– w procesie uczenia uczestniczą wszyscy jej członkowie,
– proces uczenia się jest zaplanowany i zorganizowany,
– organizacja nie tylko wie, jak się uczyć, ale i umie kreować innowacje,
– uczenie się powinno mieć charakter ciągły i świadomy4.
Tabela 1. Wybrane definicje organizacji uczących się
Autor
P. Senge

Definicja
Organizacja ucząca się to miejsce, gdzie ludzie stale poszerzają i rozwijają
swoje zdolności osiągania pożądanych wyników, gdzie ludzie stale uczą się
tego, jak uczyć się razem, oraz miejsce, gdzie ludzie stale odkrywają, że tworzą rzeczywistość i jak mogą ją tworzyć.
M. Pedler,
Organizacja ucząca się to firma, która ułatwia uczenie się wszystkim swoim
K. Aspinwall
członkom oraz w sposób ciągły się przekształca.
W. M. Grudzewski Organizacja inteligentna to organizacja ucząca się i samodoskonaląca, w któI. K. Hejduk
rej ludzie na wszystkich poziomach indywidualnie i grupowo ciągle pracują
nad osiągnięciem rezultatów i wiedzy, na jakich im naprawdę zależy.
A. Zaliwski
Organizacja, która zdobywa i implementuje wiedzę w struktury, produkty,
procesy i praktyki organizacyjne (i gdzie się tylko da).
Cz. Sikorski
Organizacja maksymalnie elastyczna, w której rutyna, nawyki i stereotypy
nie zastępują dynamicznej rzeczywistości.
K. Perechuda
Organizacja ucząca się i jej istota sprowadza się do ciągłego inwestowania
w zasoby ludzkie zorientowane na internalizację wiedzy wewnętrznej.
D. A. Garvin
Organizacja ucząca się jest organizacją biegłą w realizacji zadań tworzenia,
pozyskiwania i przekazywaniu wiedzy oraz w modyfikowaniu swoich zachowań w reakcji na nową wiedzę i doświadczenie.
B. Wawrzyniak
Organizacja ucząca się to odnawianie przedsiębiorstwa, umiędzynarodowienie zarządu, zmiany w technice i technologii, wzrastająca odpowiedzialność
społeczna.
Źródł o: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Jedno z opracowań opisujących organizację uczącą się powstało podczas XIV
seminarium Europejskiego Komitetu Doradczego CEIES, na którym ustalono
dziesięć cech organizacji uczącej się XXI w.:
3
L. Edvinsson, M. Malone, Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,
s. 111-123.
4
B. Mikuta, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin,
Warszawa 2002, s. 10-11.
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– może to być firma, stowarzyszenie, uniwersytet, szkoła, miasto, naród, każda mała lub liczna grupa osób, która ma potrzebę doskonalenia przez uczenie się,
– organizacja ucząca się inwestuje w swoją przyszłość przez edukację i szkolenie swoich członków,
– tworzy możliwości i zachęty do rozwoju potencjału dla wszystkich członków na wszystkich stanowiskach,
– dzieli się z nimi wizją jutra i stymuluje ich do wyzwań, do zmiany i włączania się w rozwój,
– łączy pracę z uczeniem się,
– mobilizuje talenty przez położenie nacisku na uczenie się oraz planowanie
edukacji i szkoleń,
– daje wszystkim członkom możliwość poszerzania horyzontów w zgodzie
z własnymi preferowanymi stylami uczenia się,
– stosuje nowoczesne technologie w edukacji,
– aktywnie odpowiada na szersze potrzeby środowiska i społeczności, w których działa, i zachęca do tego swoich członków,
– uczy się nieprzerwanie w celu pozostania innowacyjną, twórczą i ożywczą5.
Proces uczenia się w organizacji musi być ciągły, zaplanowany i zorganizowany, a organizacja musi wykazywać elastyczność w działaniu i chęć rozwijania
swoich kompetencji. Interakcje w organizacji zachodzą wewnątrz i na zewnątrz
(z otoczeniem). Dzięki temu pracownicy mogą zrozumieć istotę jej działania,
dążą do samorealizacji i rozwijają swoje umiejętności. Proces uczenia się oznacza
wówczas przetwarzanie informacji w zakres potencjalnych zachowań i obejmuje
następujące etapy: nabywanie wiedzy, rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą
oraz jej wykorzystywanie.
Duży wkład w rozwój organizacji uczących się wniósł Peter Senge, autor
Piątej dyscypliny. Przedstawił on pięć dyscyplin uczenia się, które różnią się od
tradycyjnych dyscyplin zarządzania tym, że są bardziej podobne do dyscyplin
artystycznych. Określił je jako:
– mistrzostwo osobiste – umiejętność kreatywnego działania w codziennej
pracy zawodowej i w życiu osobistym, przekształcania słabych stron w mocne,
a zagrożeń w szanse; głównymi celami mistrzostwa osobistego są: utrzymanie
u pracowników organizacji napięcia twórczego, pogłębianie wizji przyszłości,
obserwowanie rzeczywistości, kształtowanie cierpliwości; organizacja powinna
stwarzać pracownikom odpowiednie warunki do rozwoju osobistego, czyli nie
ograniczać ich nadmierną liczbą procedur, standardów i limitów, gdyż wszelkie
5
J. Tabor, Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami, http://www.e-mentor.edu.
pl/artykul/index/numer/24/id/538; na podstawie materiałów z XIV seminarium CEIES Measuring
Lifelong Learning, Włochy, 25-26 czerwca 2001 r., Luksemburg: Office for Official Publications of
the European Communities, 2002, epp.eurostat.ec.eur.
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ograniczenia mogą okazać się hamulcem na drodze poszukiwania przez pracowników nowych, twórczych rozwiązań;
– wspólnie podzielane modele myślowe – dostrzeganie wpływu różnych obrazów świata na nasze działania i decyzje oraz umiejętność ich zmiany; modele
myślowe to przede wszystkim nawyki i stereotypy, które służą zrozumieniu otaczającej rzeczywistości oraz podejmowaniu działań; pracownicy powinni podchodzić elastycznie do wykonywanych działań, tzn. odrzucić wrodzony pragmatyzm na rzecz doskonalenia umiejętności;
– budowanie wspólnej wizji przyszłości – budowanie w grupie poczucia zaangażowania w realizację zadań poprzez współtworzenie wspólnej wizji przyszłości; pomaga to organizacji zyskać długofalową orientację i wzmacnia jej
motywację do uczenia się; wspólna wizja kształtuje obraz organizacji uwzględniający oczekiwania wszystkich zatrudnionych;
– zespołowe uczenie się – przekształcenie zdolności wspólnego myślenia
w taki sposób, by grupa mogła osiągnąć odpowiednie kwalifikacje; chodzi przede
wszystkim o wspólne rozwiązywanie problemów; warunkiem koniecznym jest
jednak dobra komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na zewnątrz, która
powinna umożliwiać dostęp do wszystkich potrzebnych źródeł informacji;
– myślenie systemowe – rozumienie działania czterech pozostałych dyscyplin, umiejętność połączenia ich w jeden system; polega na wnikliwym analizowaniu i rozumieniu sieci relacji oraz powiązań między różnymi dynamicznymi
zdarzeniami, na widzeniu przyszłych konsekwencji dzisiaj podejmowanych decyzji i działań, dostrzeganiu i ocenie sprzężeń zwrotnych, rozważaniu zdarzeń
i zjawisk w sposób linearny, a nie liniowy; myślenie liniowe ma charakter przyczynowo-skutkowy (jeśli zaistnieje przyczyna, to ma miejsce i skutek), natomiast
w podejściu systemowym mamy do czynienia z myśleniem linearnym, które pozwala zbadać zachowanie złożonych systemów (przyczyna to skutek, a skutek to
przyczyna – cykl zamknięty); w organizacji podejście systemowe powinno służyć identyfikacji prawdziwych oddziaływań, które decydują o problemie, a nie
koncentracji na sztywnych wewnętrznych podziałach organizacyjnych w ramach
poszczególnych działów6.

2. Rola pracowników w procesie zarządzania wiedzą
Najważniejszą rolę w koncepcji organizacji uczącej się odgrywa człowiek,
ponieważ to poszczególni pracownicy zdobywają wiedzę w organizacji, co prowadzi do tworzenia pamięci organizacyjnej. Dzięki uczeniu się poszukują oni nowych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organizacji na rynku. Efektem
6

P. Senge, Piąta dyscyplina i praktyka organizacji uczących się, ABC, Warszawa 1998, s. 26.
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tego jest wzrost produktywności, rozwój produktów i usług, bardziej efektywna
obsługa klientów, dynamizacja zmian i wdrażanie innowacji rynkowych.
Zasoby wiedzy w organizacji są wytwarzane przez wszystkich jej pracowników – od pracowników niskiego szczebla do kadry najwyższego szczebla.
Pracownicy najniższego szczebla mają stały dostęp do najnowszych informacji
rynkowych, bezpośredni kontakt z klientami oraz z działaniami prowadzonymi
w organizacji, tworzą i gromadzą zarówno wiedzę ukrytą, jak i jawną. Aby tworzone przez nich zasoby były jak najwyższej jakości, powinni oni być wykształceni, mieć duże doświadczenie oraz odpowiednie umiejętności interpersonalne,
potrzebne w dialogu z klientem.
Od pracowników średniego szczebla wymaga się natomiast przetworzenia
wiedzy ukrytej w dostępną, i na odwrót. Głównym ich zadaniem jest kierowanie
działaniami realizującymi politykę przedsiębiorstwa i równoważenie wymagań
przełożonych z możliwościami podwładnych. Nową wiedzę dostosowują oni do
wizji organizacji, syntezując ukrytą wiedzę szeregowych pracowników i wyższej
kadry. Wspierają również w działaniach swoich pracowników oraz odpowiadają
za ich rozwój i edukację. Kadra średniego szczebla jest odpowiedzialna za udostępnianie i rozpowszechnianie wiedzy w całej organizacji, a rezultaty jej działań
przekładają się na nowe rozwiązania w zakresie systemów wytwarzania, technologii, cech użytkowych oferowanych produktów lub usług.
Kadra najwyższego szczebla, czyli główni menedżerowie, monitoruje i kieruje całością procesów tworzenia wiedzy w organizacji. Powinna zatem posiadać
zdolność kierowania tym procesem, umiejętności współdziałania i komunikowania się z członkami organizacji, a także delegowania im odpowiednich zadań
i uprawnień7.

3. Rola kultury organizacyjnej
Bardzo ważną rolę w procesie zarządzania wiedzą odgrywa kultura organizacyjna, może bowiem wpływać na niego stymulująco lub go hamować. Wiedza
i kultura organizacji są ze sobą nierozerwalnie połączone, a ich elementy się ze sobą
przeplatają. Można traktować kulturę jako system wartości i reguł postępowania,
według których ustalany jest sposób i stopień dzielenia się wiedzą w organizacji.
Kultura określa, jaki zasób wiedzy powinien być zaakceptowany i wykorzystany,
a jaki odrzucony, jest więc przechowalnią zdobytej wiedzy (dotyczy to głównie
wiedzy ukrytej, takie jak: informacje, historie, wzorce postępowania przekazywane ustnie, np. w procesie adaptacji nowego pracownika). Możliwe jest stworzenie
w organizacji środowiska sprzyjającego wymianie wiedzy lub takiego, które taką
wymianę ogranicza bądź uniemożliwia. Rozprzestrzenianiu się wiedzy sprzyja7

J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2009, s. 361-378.
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ją przyjazne powiązania między członkami organizacji, osobista komunikacja,
a także systemy zarządzania dokumentami (służące do katalogowania i przechowywania dokumentów oraz monitorowania zachodzących w nich zmian), systemy przepływów pracy (zestandaryzowane procedury postępowania pracowników
wewnątrz przedsiębiorstwa, wzorce postępowania w określonych sytuacjach),
systemy wspomagania pracy grupowej (ułatwiające komunikację między pracownikami w celu przepływu wiedzy), intranet (firmowa sieć, dostępna wyłącznie
dla pracowników organizacji), narzędzia e-learningu (informatyczne rozwiązania
umożliwiające zdalną komunikację między pracownikami). Czynnikami hamującymi rozprzestrzenianie się wiedzy, rozwój i uczenie się organizacji są zaś: brak
zaufania, mnogość subkultur (mogą pojawiać się różnice kulturowe wewnątrz organizacji utrudniające komunikację), unikanie ryzyka (ograniczenie kreatywności
pracowników, zabranianie eksperymentowania, karanie za popełniane błędy), wąskie rozumienie produktywności i efektywności (nastawienie na szybkie osiąganie
efektów, brak czasu na rozmowy i analizy), utożsamianie wiedzy z władzą (wiedza traktowana jako przedmiot wewnątrzorganizacyjnej gry, przedmiot dominacji
nad innymi członkami organizacji, czerpania korzyści oraz manipulowania nią),
niechęć lub nieumiejętność nauki (zwykle w dojrzałych, silnie zbiurokratyzowaTabela 2. Porównanie organizacji tradycyjnej z organizacją uczącą się
Organizacja tradycyjna
– karanie za popełniane błędy
– wysyłanie pracowników na kursy szkoleniowe
– działania na podstawie stałych procedur pracy
– kierownik rozdziela zadania, monitoruje oraz
kontroluje personel
–
–
–
–
–
–
–

Organizacja ucząca się
– uczenie się na błędach
– ciągły trening personelu oraz planowe szkolenie
– dostosowanie procedur pracy do sytuacji
– kierownictwo prowadzi trening i rozwój personelu, tworzy warunki pełnego wykorzystania kompetencji pracowników
wydawanie poleceń i kontrola ich wykony- – delegowanie uprawnień, decentralizacja zarządzania
wania
niepodejmowanie ryzyka, ostrożne postępo- – podejmowanie ryzyka
wanie na podstawie formalnych instrukcji
odradzanie eksperymentowania
– zachęcanie do eksperymentowania
prowadzenie rewizji struktur i procesów do- – rutynowe rewizje procedur, działanie
piero po wystąpieniu katastrofy lub radykalnych zmian w otoczeniu
zniechęcanie personelu do sugerowania roz- – zachęcanie personelu do sugerowania rozwiąwiązań
zań
podejmowanie decyzji w oparciu o intuicję – podejmowanie decyzji w oparciu o dane empiryczne
lub ustalone procedury
utrudnienia w prowadzeniu współpracy i re- – ścisła współpraca, realizacja zadań razem
alizacja zadań niezależnie od innych wydziaz innymi wydziałami
łów
Źródł o: B. Mikuta, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, op. cit., s. 191.
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nych, nieelastycznych organizacjach występuje brak dążenia do rozwoju, oparcie działalności na dotychczas zgromadzonej wiedzy, odnoszenie się z niechęcią
do wiedzy zgromadzonej przez inne organizacje). Podstawowe różnice między
organizacją tradycyjną a organizacją uczącą się zaprezentowano w tabeli 2.
Tradycyjne organizacje cechuje sformalizowana struktura, mała elastyczność,
sztywno zdefiniowane role menedżerów i pracowników. W efekcie taka organizacja jest słabo przystosowana do stałego doskonalenia się, do zmieniających się
warunków otoczenia, technologii oraz wzrostu konkurencji. W jakimś stopniu organizacja tradycyjna jednak adaptuje się do otoczenia i w pewnym sensie też jest
organizacją uczącą się, ale podstawowa różnica tkwi w świadomości uczenia się,
angażowania odpowiednich środków w procesy generowania i wykorzystywania
wiedzy. Takie podejście jest możliwe tylko w przedsiębiorstwach, które wyjdą
poza ramy tradycyjnych struktur i schematów działania. W swoich założeniach
koncepcyjnych muszą bowiem uwzględnić to, że zasadniczym źródłem tworzenia
wartości jest wiedza, a kluczowym elementem uczenia się jest uczenie się poszczególnych osób w organizacji. Metody stosowane w organizacji uczącej się to
m.in.: strategiczna karta wyników, coaching, mentoring, outsourcing, benchmarking, reengineering, zarządzanie przez jakość, kaizen.

4. Organizacja inteligentna
Organizacja inteligentna jest wyższą formą organizacji uczącej się. Posiada
zdolności adaptacyjne, dużą elastyczność oraz jest „inteligentnym innowatorem”,
której oferowane produkty i usługi cechują się niespotykaną nowością. Organizacja inteligentna nie tylko tworzy innowacyjne produkty, ale i maksymalnie
wykorzystuje dostępną z wielu źródeł wiedzę. Jej struktura, procesy, technologie
i zasoby wykazują się oryginalnością i nowoczesnością, co przekłada się na ciągłe
sukcesy rynkowe i finansowe, umożliwiające wyprzedzenie konkurentów i dalszy rozwój na rynku. Organizacja inteligentna uczy się szybciej, niż zmienia się
otoczenie, i to uczy się w obszarach wcześniej nieznanych, dlatego jest w stanie
zadawać sobie prawidłowe pytania, które pozwalają jej na wyznaczenie kierunków i granic działania8. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu inteligencji i wiedzy wszystkich członków organizacji. Grupowo można zatem działać bardziej
efektywnie na rzecz klientów i partnerów. Bardzo często organizacje inteligentne
funkcjonują w strukturze sieciowej, którą charakteryzują rozproszone jednostki
realizujące określoną działalność gospodarczą oraz różne układy zależności międzyorganizacyjnych. Charakter takiej współpracy przekłada się na szeroką wymianę informacji, wysoki stopień wykorzystania technologii informatycznych,
wzrost kreatywności, szersze wykorzystanie kapitału intelektualnego, myślenie
8

J. Penc, Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003, s. 58.
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Tabela 3. Porównanie organizacji uczącej się i inteligentnej
Organizacja ucząca się

Organizacja inteligentna

główne podobieństwa
wykorzystuje zasadę myślenia systemowego
opiera się na pracy zespołowej
stosowana jest demokratyzacja zarządzania
istnieje pełna otwartość informacyjna (o działaniach i wynikach)
podstawowe różnice
procedury dostosowane do sytuacji
– system swobodnej przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej
„uczy się, jak się uczyć”
– posiada zdolność nauki
realizuje procesy organizacyjnego uczenia się – profesjonalnie prowadzi procesy organizacyjnego uczenia się, angażuje do tego zespoły
również spoza organizacji
podstawową jednostką uczenia się jest zespół – uczenie jest silnie zakorzenione i naturalne
pracowniczy
więc wchodzi na nowy poziom – zachodzi
pomiędzy zespołami pracowniczymi
płaska struktura organizacyjna
– struktura sieciowa, koncepcja organizacji
wirtualnej, „o rozmytych granicach”
kierownictwo prowadzi ciągły trening per- – brak typowych stanowisk kierowniczych (wysonelu i planowe szkolenia – nastawienie na
stępuje trener i inspirator)
rozwój personelu
ścisła współpraca, realizacja zadań łącznie – praca zespołowa, projektowa, bazująca na wiez innymi wydziałami, warunki do pełnego
dzy wszystkich pracowników i na innowacje
wykorzystania kompetencji pracowniczych
delegowanie uprawnień, decentralizacja za- – koordynacja zadań przez uczestników zerządzania, zachęcanie personelu do sugerospołu
wania rozwiązań i kwestionowania skuteczności pracy
w procesie nauki buduje wspólną wizję przy- – dopuszcza istnienie odmiennych poglądów
szłości oraz wspólny zestaw przekonań pracowników
tworzy jednorodną tożsamość firmy w celu – tworzy kulturę odmiennych zdań
integracji wszystkich pracowników z celami
organizacji
uczenie się na błędach, podejmowanie ryzy- – odmienne poglądy wzbogacają doświadczeka, zachęcanie do eksperymentowania
nie pracowników, zwiększają ich potencjał
wiedzy i budzą chęć do eksperymentowania,
a przez to dopuszczają możliwość popełniania błędów
wrażliwość na zmieniające się potrzeby – orientacja na klientów i partnerów
klientów
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

Źródł o: B. Czerniachowicz, Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna, w: Kapitał ludzki w gospodarce, s. 47-48, www. mikroekonomia.net/system/publication_files/1323/original/3.pdf? [20.12.2013].
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systemowe oraz odrzucenie tradycyjnych zasad i struktur na rzecz elastycznych
rozwiązań innowacyjnych.
Organizacja inteligentna dzięki swoim cechom oraz zasobom unikalnej wiedzy potrafi nawiązywać relacje z otoczeniem, które często wykraczają poza obszar jej działania. Wartością dodaną funkcjonowania takiej organizacji jest więc
nie tylko oferowanie nowych produktów i usług, ale i kreowanie nowych rynków,
trendów rozwojowych, a nawet kształtowanie zupełnie nowego wymiaru życia
społecznego i ekonomicznego (np. wymiaru wirtualnej przestrzeni dla indywidualnych klientów i przedsiębiorstw). Podstawowe podobieństwa i różnice między
organizacją uczącą się a organizacją inteligentną zaprezentowano w tabeli 3.

Podsumowanie
Organizacje zbudowane i bazujące na procesach kreowania wiedzy mogą być
bardziej skuteczne i elastyczne niż tradycyjne przedsiębiorstwa i instytucje. Dzięki
wdrożeniu koncepcji zarządzania wiedzą mogą one sprostać różnego rodzaju wyzwaniom pojawiającym się w zmiennym otoczeniu rynkowym. Do podstawowych
korzyści, jakie zyskują organizacje, należą: szybki dostęp do właściwych informacji i ekspertów, lepsze wykorzystanie posiadanych i dostępnych zasobów, automatyzacja procesu korzystania z zasobów wiedzy, pozyskiwanie jej z wielu źródeł,
lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, usprawnienie pracy, większa efektywność,
innowacyjność, elastyczność w przekroju całej organizacji, rozwój kompetencji
pracowników, rozwój kultury organizacyjnej promującej współpracę, współodpowiedzialność w procesie podejmowania decyzji. Jednak oprócz korzyści należy
także zdawać sobie sprawę z utrudnień i barier, jakie mogą wystąpić w każdej
organizacji przy niezrozumieniu istoty innowacyjnego podejścia do wiedzy.
Problemem koncepcji zarządzania wiedzą może być niedostatek zasobów
wiedzy, nieumiejętność określenia, czym ona jest, lub brak informacji na temat
odpowiedniego zarządzania nią oraz nieumiejętność rozróżnienia pojęć: wiedza,
informacja, dana, a także ograniczenia w kodyfikowaniu wiedzy. Zagrożeniem
sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, jego funkcjonowania i podejmowania
właściwych decyzji może być też zbyt wielka dostępność zasobów wiedzy. Kiedy należy przeanalizować wiele informacji, praca w organizacji zostaje znacząco
spowolniona. W natłoku informacji niemożliwe staje się przeanalizowanie całości
i dokonanie rzetelnej oceny.
Zagrożeniem dla uznania i popularności koncepcji zarządzania wiedzą są także przypadki, kiedy organizacje, upatrując swój sukces w sprawnym zarządzaniu wiedzą, opierają na nim całą swoją działalność9. Bazują na zgromadzonych
D. Jemielniak, A. K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012,
s. 455- 456.
9
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w przeszłości informacjach dotyczących struktury rynku, preferencji klientów czy
obecnie stosowanych technologii, ignorując siłę oddziaływania przyszłościowych
zmian, a także nie dostrzegając nowych szans rynkowych. W obliczu zmian preferencji obecnych klientów bądź wykształcenia się nowej, dominującej grupy konsumentów przedsiębiorstwo nie może zareagować odpowiednio szybko, ponieważ
bazując na zgromadzonej dotąd wiedzy, nie dysponuje aktualnymi informacjami
i technologiami. W takiej sytuacji traci szansę na utrwalenie lub zdobycie przewagi konkurencyjnej, a także na budowanie długofalowych relacji z konsumentami
i partnerami. Takie postępowanie może być źródłem porażki każdej organizacji.
W fazie największej popularności koncepcji zarządzania wiedzą w Stanach
Zjednoczonych naukowcy Liame Fahey i Laurence Prusak na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych opracowali jedenaście błędów zarządzania
wiedzą, które sprawiają, że organizacja nie rozumie, czym są jej zasoby wiedzy,
angażując środki w działania nieprowadzące do zarządzania tymi zasobami. Do
błędów tych zalicza się:
– brak roboczej definicji wiedzy – problemy z rozróżnieniem wiedzy, informacji i danych; brak refleksji nad celami inicjatyw zarządzania wiedzą;
– nacisk na zasoby wiedzy, lekceważenie przepływów wiedzy – kodyfikacja,
a nie personalizacja wiedzy, gromadzenie, archiwizacja, pomiar, a nie dzielenie
się czy wykorzystywanie;
– postrzeganie wiedzy jako istniejącej poza głowami jednostek – gromadzenie zasobów wiedzy kontrolowanych przez organizację, niedocenianie roli pracowników w zarządzaniu wiedzą;
– niezrozumienie, że głównym celem zarządzania wiedzą jest dzielenie się
nią – brak zachęt do dzielenia się wiedzą, niewłaściwa atmosfera pracy, ograniczone zaufanie, konflikty międzyludzkie;
– lekceważenie wiedzy ukrytej – niedocenianie doświadczeń pracowników
i znaczenia personalizacji wiedzy;
– oderwanie wiedzy od jej zastosowań – inicjatywa zarządzania wiedzą staje
się celem samym w sobie: budowa archiwum, pomiar wartości kapitału intelektualnego, badania rynku; zapominanie, że wiedza powinna być wykorzystywana
w działaniu;
– lekceważenie myślenia i wnioskowania – dopiero analiza posiadanych zasobów wiedzy pozwala na podejmowanie lepszych decyzji;
– koncentracja na przeszłości, a nie na przyszłości – przeszłe doświadczenia
nie zawsze podpowiadają, co zrobić w nowych sytuacjach;
– niedocenianie znaczenia eksperymentowania – inicjatywa zarządzania wiedzą jako samodzielny, odrębny program, a nie zestaw wielu technik, wprowadzanych metodą prób i błędów;
– zastąpienie kontaktów międzyludzkich technologiami informatycznymi –
przekonanie, że system informatyczny rozwiąże problemy zarządzania wiedzą;
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– stosowanie niewłaściwych mierników wiedzy – pomiar wiedzy na podstawie liczby dokumentów, wyszukiwań, odbytych szkoleń, wdrożonych inicjatyw
i zapominanie, że najważniejsze są wymierne efekty wykorzystywania wiedzy10.
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A new dimension of organization –
a learning organization and an intelligent organization
Summary. As predicted by Peter Drucker, knowledge has become „a major economic resource
and the most relevant – and perhaps even the sole – source of competitive advantage” in the contemporary world. Managers must demonstrate an ability to appropriately manage the knowledge in
their organizations, because it determines their values and development over time. A literature study
was used to realize this issue and the experience of management practitioners was also used. The
purpose of this article is to identify the principles of a modern approach to managing an organization, and to identify key elements of building new models of organization innovation. Learning
organizations and smart organizations were also included. The characteristics of the organizations
were presented as well as the strategy of smart growth based on knowledge and innovation. The
article showed the factors supporting and hindering the process of creating knowledge in particular
cases. The results of presented considerations suggest that modern organizations operating on the
basis of the unique knowledge and distinctive competencies are more efficient and flexible than the
traditional companies.
Key words: management, enterprise, learning organization, smart organization
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Streszczenie. W artykule opisano lojalnego klienta marek turystycznych oraz jego typy. Przedstawiono, jak wygląda proces kształtowania lojalności klientów w przedsiębiorstwie turystycznym,
podstawowe metody pomiaru lojalności klientów, istotę posiadania lojalnych klientów oraz najważniejsze wynikające z tego korzyści.
Słowa kluczowe: klient, lojalność, satysfakcja, marka turystyczna

Wstęp
W ostatniej dekadzie na polskim rynku turystycznym powstało wiele marek
touroperatorów, które konkurują ze sobą pod względem jakości oraz ceny oferty.
Każda z tych marek ma wypracowaną pozycję na rynku, a co za tym idzie – posiada grono lojalnych klientów.
Kim jest lojalny klient, czy firmie potrzebni są tacy klienci, a jeśli tak, to co
firmy zyskują na posiadaniu tego typu klientów?

1. Lojalność definicja i typologia
Na początku XXI w. lojalność stała się wysoko cenioną wartością w przedsiębiorstwach turystycznych działających na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Jest pojęciem bardzo szerokim, najczęściej definiowanym jako chęć lub
zamiar dalszej współpracy z daną firmą, wygłaszanie pozytywnych opinii na jej
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temat oraz potrzeba zwiększania wydatków na świadczone przez tę firmę usługi
bądź zakup wytwarzanych przez nią produktów1.
Lojalność jest efektem nauczenia konsumenta akceptacji danej marki, która w pełni zaspokaja jego potrzeby i przynosi mu wyjątkowe korzyści2. Lojalny
klient to taki, który jest odporny na działania promocyjne firm konkurencyjnych3.
Na lojalność składają się cztery grupy czynników:
– gotowość klienta do przezwyciężania trudności,
– konkurencja w branży oraz dostępność substytutów,
– elementy emocjonalne, takie jak: poziom satysfakcji klienta i zamiar kontynuowania relacji z firmą,
– elementy behawioralne, tj. związane z zachowaniem zakupowym klienta4.
Charakteryzując lojalność klientów, wyróżnia się cztery stany:
– brak lojalności,
– ukrytą lojalność,
– pozorną (bierną lojalność),
– prawdziwą (wyjątkową) lojalność5.

stosunek klienta
negatywny
pozytywny

czêstotliwoœæ i wielkoœæ zakupów
ma³a
du¿a

prawdziwa
lojalnoœæ

ukryta
lojalnoœæ

pozorna
lojalnoœæ

brak
lojalnoœci

Rys. 1. Typologia lojalności klienta
Źródło: A. S. Dick, K. Basu, Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework, „Journal of
the Academy of Marketing Science” 1994, t. 22, s. 111.

Najbardziej pożądaną przez firmy formą lojalności jest lojalność prawdziwa.
Jest to wysoka lojalność klientów, którzy nie dość, że sami korzystają z usług lub
M. Dixon, K. Freeman, N. Toman, Sztuka budowania lojalności klienta, Harvard Business
Review Polska, ICAN Institute, Warszawa 2013, s. 4.
2
M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
3
E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 29.
4
M. Cichosz, Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, SGH, Warszawa 2010, s. 13.
5
E. Rudawska, op. cit., s. 30.
1
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produktów danej firmy, to jeszcze polecają je innym konsumentom. Klienci należący do tej grupy są z reguły odporni na reklamę. Zazwyczaj są to osoby bardzo
wymagające, które za zapłaconą cenę oczekują wysokiej jakości i standardu kupowanego produktu bądź świadczonych usług. Klient lojalny to taki, który posiada
wiele przywilejów w danej firmie. Za sprawą innowacji marketingowych w turystyce dla klientów z tej grupy wprowadzono i rozwinięto m.in. programy lojalnościowe. Programy te występują w różnych odmianach i są bardzo powszechne,
gdyż zasadniczo zmieniają relacje między dostawcami usług turystycznych a ich
klientami, budując długotrwałe więzi oparte na lojalności i dostarczając swoim
stałym klientom dodatkowych korzyści6. Przykładem takiej innowacji są karty
stałego klienta upoważniające do zniżek na określone oferty wakacyjne, np. program lojalnościowy „Miles & More” Polskich Linii Lotniczych, dzięki któremu
przy zakupie biletu samolotowego zbiera się mile, które można następnie wymienić na kolejne połączenia lotnicze, lub karty stałego klienta oferowane przez biura
podróży, dzięki którym za każdą zakupioną wycieczkę dostaje się pewną liczbę
punktów. Gdy klient uzbiera odpowiednią pulę, może ją wymienić na różnego
rodzaju akcesoria ułatwiające podróżowanie lub wypoczynek, takie jak: walizka,
ręcznik plażowy czy piłka plażowa. Biura oferujące przewozy autokarowe każdemu klientowi, który uzbiera bilety na przewozy międzynarodowe na odpowiednią
łączną kwotę, wystawiają karty stałego klienta, upoważniające do 15-proc. zniżki
na kolejne połączenia. Ponadto przydzielane są złote karty stałego klienta, dzięki
którym poza stałą zniżką klient otrzymuje możliwość zakupu biletu za 50% jego
wartości, pod warunkiem że przy zakupie odda pięć wcześniej wykorzystanych
biletów na trasach danego przewoźnika, u którego taką kartę posiada.

2. Proces kształtowania lojalności
klientów marek turystycznych
Nadrzędnym celem każdej firmy jest doprowadzenie klientów do poziomu
„prawdziwej lojalności” za pomocą odpowiednich działań marketingowych. Proces ten jest kilkuetapowy. Aby go efektywnie przeprowadzić, należy na każdym
z etapów dokonać szczegółowych analiz potrzeb klienta: wiedzieć, jakiego rodzaju produkty lub usługi można mu zaproponować, aby jak najbardziej zróżnicować
i uczynić atrakcyjną dla niego ofertę. Każdy klient musi więc zostać dokładnie
sklasyfikowany pod kątem rodzaju zakupów, jakich dokonuje w firmie (rys. 2).
Według Jill Griffin rozwój lojalnego klienta przebiega w 7-etapowym procesie.
Na pierwszym etapie pojawia się potencjalny klient (suspect) pragnący dokonać
zakupu. Jest to jednak tylko przypuszczenie, gdyż firma posiada zbyt mało inforD. B. Morris, M. J. Dorsch, S. J. Backman, Can tourism providers buy their customers’ loyalty?, „Journal of Travel Research” 2004, t. 42, nr 3, s. 235-243.
6
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akcent na pozyskanie
nowych klientów
(zabieganie o klienta)

klient
nabywca
reflektant

Rys. 2. Drabina lojalności klienta
Źródło: M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing. Bringing Quality, Customes
Service and Marketing Together, Butterworth-Heinemann, Oxford 1994, s. 22.

macji, by być przekonaną, że faktycznie tak jest. Na drugim etapie jest klient zwany reflektantem (prospect), który prawdopodobnie posiada wszelkie informacje na
temat danej firmy, jej produktów i usług. Ma on potrzebę zakupu produktów i usług
tej firmy, ale nie jest jeszcze świadomy tej możliwości. Na trzecim etapie poznajemy klienta zdyskwalifikowanego (disqualifies prospect), który jest przekonany, że
nie będzie korzystać z oferty danej firmy. Etap czwarty prezentuje klienta, który po
raz pierwszy dokonuje zakupu produktów danej firmy (first time customer) – będzie on tak długo korzystał z oferty danej firmy, jak długo będzie przez nią dobrze
obsługiwany. W tym samym czasie może nabywać produkty w firmach konkurencyjnych. Na piątym etapie klient dokonuje zakupów w danej firmie więcej niż
raz (repeat customer). Wówczas firma ma możliwość zastosowania odpowiednich
strategii mających na celu przywiązanie go do swojej marki dla zaspokojenia jego
indywidualnych potrzeb, co może przyczynić się do zwiększenia jego lojalności
wobec marki. Zapewnia to firmie możliwość lepszego poznania klienta i dopasowania produktu lub usługi do jego potrzeb, a tym samym generowania większych
zysków przez firmę. Stałego klienta (client) poznajemy na etapie szóstym. Jest on
odporny na działania konkurencji i nabywa regularnie produkty jedynie w firmie,
do której jest najbardziej przekonany i przywiązany. Na ostatnim, siódmym etapie
poznajemy adwokata firmy (advocate), który posiada cechy klienta z etapu szóstego, wzbogacone o promowanie i rozpowszechnianie wybranej przez siebie marki
w celu pozyskania jak największej grupy nowych konsumentów7.
7

s. 34.

J. Griffin, Customes Loyality. How to Earn It. How to Keep It, Jossey-Bass, San Francisco 1997,

Lojalność klientów marek turystycznych

261

Pomiaru lojalności klientów wobec marek można dokonać poprzez wykorzystanie miar behawioralnych, do których zalicza się:
– wskaźnik powtarzalności zakupu (czy korzystamy z oferty np. firmy „X”
podczas letniego i zimowego urlopu?),
– udział procentowy danej marki w zakupach produktu (np. ile biletów
z ostatnich wykupionych na trasie Wrocław – Berlin pochodzi od przewoźnika
„Y”?),
– liczba kupowanych marek (np. jaki odsetek klientów „Z” korzysta tylko
z jej oferty, jaki z dwóch marek, a jaki z trzech lub więcej?)8.
Kolejną formą pomiaru poziomu lojalności klientów wobec marki jest pomiar
niezadowolenia klienta z racji zakupu towarów lub usług w danej firmie. Jest on
ustalany za pomocą pytań kierowanych do klienta. Pytania mogą dotyczyć np.
powodów rezygnacji z zakupu danej marki bądź elementów irytujących w danej
marce. Na podstawie analizy odpowiedzi właściciele będą mogli lepiej dopasować produkt do odbiorcy, aby w przyszłości nie musiał on z różnych powodów
z niego rezygnować. Skoro można zmierzyć poziom niezadowolenia z marki,
można też zmierzyć, jak dany klient lubi daną markę. Pozytywne odczucia wobec
marki będą przeszkodą dla konkurentów, gdyż o wiele trudniej będzie przekonać takiego klienta do skorzystania z innej marki. Przykładem może być rodzina,
która każdego roku wyjeżdża na wakacje z touroperatorem „Z”. Według niej jakość świadczonych usług jest na bardzo wysokim poziomie. Wyjazd zaspokaja
jej oczekiwania na tyle, że kolejnego roku ponownie zdecyduje się ona na wyjazd
z tym samym touroperatorem. Dostając taką samą ofertę od konkurencyjnej firmy,
na identycznych warunkach, prawdopodobnie z niej nie skorzysta, gdyż zaufała
już i polubiła „Z” i to z nią planuje spędzać swoje wakacje.
Inną formą pomiaru jest analiza kosztów zmiany marki. Klient lojalny wobec
danej marki, postanawiając z niej zrezygnować, zastanawia się, jakie koszty będą
z tym związane. Przechodząc do innej marki, będzie musiał od nowa budować
swoją pozycję, np. zdobywając karty stałego klienta zapewniające różnego rodzaju korzyści czy darmowe vouchery na transfery lub akcesoria turystyczne. Jeżeli
stwierdzi, że poniesie za dużo kosztów w wyniku rezygnacji z marki, będzie to
dobry znak dla jej właścicieli. Oznacza to bowiem, że klient jest bardzo przywiązany do ich produktu.
Ostatnią formą badania lojalności jest analiza „oddania marce”, czyli częstotliwości wchodzenia przez klientów w interakcje z daną marką: polecania jej
swoim znajomym, przekonywania, dlaczego warto zakupić produkty danej marki,
opisywania na własnym przykładzie współpracy z daną marką, co buduje jej pozytywny wizerunek wśród odbiorców. Klienci oddani marce są najbardziej pożądanym typem klientów, ponieważ prezentują najwyższy stopień lojalności wobec
danej marki.
8

J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 101.

262

Katarzyna Kawaliło-Cześniak

3. Lojalność a satysfakcja

lojalnoœæ

Satysfakcję można najprościej zdefiniować jako stan, w którym po zakupie
i skonsumowaniu przedmiotu lub usługi danej marki znajduje się klient9. Jest to
odczucie subiektywne i pozytywne, które określa się też jako zadowolenie.
Satysfakcję można odczuwać na trzech poziomach:
– gdy zaspokojona zostaje jedynie nasza potrzeba,
– gdy zaspokojona zostaje nasza potrzeba zgodnie z naszymi oczekiwaniami,
– gdy zaspokojona zostaje nasza potrzeba, a oczekiwania zostają przewyższone przez faktyczną jakość produktu lub usługi.
Satysfakcja jest z reguły chwilowa, emocjonalna, powstająca pod wpływem
jakiegoś impulsu. Z kolei lojalność jest czymś trwałym, wartościowym i ugruntowanym, popartym mocnymi argumentami.

aposto³owie

obszar
terroryœci

obojêtnoœci

satysfakcja

Rys. 3. Satysfakcja a lojalność
Źródło: K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wyd.
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 30.

Między satysfakcją a lojalnością występuje nieliniowa zależność, ukazująca
efekt kumulacyjny. Jest to uwarunkowane stopniem konkurencyjności rynków. Na
rynkach wysoce konkurencyjnych można zaobserwować „prawdziwą lojalność”,
która jest efektem skumulowanego, wielokrotnego zadowolenia. Na rynkach
mało konkurencyjnych wysoki poziom lojalności można zyskać przy zdecydowanie niższym poziomie satysfakcji niż na rynkach wysoce konkurencyjnych. Tego
S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012,
s. 59-60.
9
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typu lojalność nazywamy „lojalnością fałszywą”, gdyż konsument ma utrudniony
dostęp do pełnej oferty10.
Jak wskazuje rysunek 3, „terroryści” wykazują niski stopień satysfakcji i lojalności. Są skłonni do wydawania negatywnych opinii na temat usług i produktów danej firmy oraz często z nich rezygnują. Z kolei „apostołowie” to klienci
o wysokim stopniu satysfakcji i lojalności. Chętnie dzielą się pozytywnymi doświadczeniami z dotychczasowej współpracy z daną firmą.

4. Korzyści z posiadania lojalnych klientów
Posiadanie lojalnych klientów jest w dzisiejszych czasach, gdy na rynku istnieje duża konkurencja, bardzo istotne. Przedsiębiorstwa posiadające lojalnych
klientów mogą mówić o sukcesie rynkowym. Wiesław Urban i Dariusz Siemieniako wyróżniają następujące korzyści, stanowiące podstawę zarządzania przedsiębiorstwem zorientowanym na budowanie lojalności klientów:
– utrzymanie obecnych klientów jest tańsze niż pozyskanie nowych – lojalni
klienci kupują więcej i częściej produkty firmy, produkty komplementarne i wysokomarżowe dodatki,
– koszty obsługi lojalnych klientów są niższe,
– lojalni klienci akceptują wyższą cenę za tę samą wiązkę produktów,
– lojalni klienci są adwokatami firmy wobec innych podmiotów,
– poziom lojalności klientów może być podnoszony11.
Według Edyty Rudawskiej posiadanie lojalnych klientów z reguły wpływa na
wzrost zysków przedsiębiorstwa12. Jest to efektem wydawania większej ilości pieniędzy w danej firmie oraz nabywania większej liczby produktów. Lojalni klienci
są mniej wrażliwi na zmiany cen, dlatego z reguły są skłonni zapłacić więcej
i mieć pewność, że wydane pieniądze przełożą się na jakość usługi lub produktu,
gdyż mają do danej firmy zaufanie i nie poniosą ryzyka związanego z przejściem
do konkurencji.
Lojalny klient częściej i w większym zakresie korzysta z usług lub produktów
danego przedsiębiorstwa. Na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa korzystnie
wpływa również sprzedaż krzyżowa (ang. cross selling). Polega ona na tym, że
przy zakupie wycieczki zagranicznej można w tym samym biurze wykupić np.
pakiet ubezpieczeń turystycznych. Firmy posiadające lojalnych klientów będą
ponosiły niższe koszty obsługi, gdyż znają swoich klientów, wiedzą, jakie są ich
oczekiwania i jak ich obsłużyć, aby byli w pełni zadowoleni.
Ibidem, s. 74-75.
W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 16.
12
E. Rudawska, op. cit.
10
11
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Dzięki lojalnym klientom firma nie musi wydawać znaczących sum na promocję, gdyż dużą część pracy promocyjnej wykonują zadowoleni z niej klienci. Będą oni rozpowszechniać dobre imię firmy, opowiadać o swoich doświadczeniach związanych ze współpracą z nią, stanowiąc tym samym niezastąpione
źródło bezpłatnej i wiarygodnej informacji. O wszystkich akcjach promocyjnych
lojalni klienci dowiadują się jako pierwsi, m.in. za sprawą newsletterów, i mogą
je rozpowszechniać, dzięki czemu firma zmniejszy swoje wydatki na działania
marketingowe. Pozyskanie nowych klientów jest bowiem śliśle związane z działaniami w sferze marketingu i reklamy, które pociągaja za sobą duże koszty.
W literaturze przedmiotu wymieniana jest również korzyść w postaci zmniejszenia kosztów związanych z koniecznością naprawy źle świadczonych usług, np.
ponownym wykonaniem lub reklamacją usługi. Lojalni klienci mogą być bowiem
dla firmy źródłem nowych pomysłów i idei, stając się jej doradcami13. Przedstawiając swoje potrzeby, mogą pomóc firmie rozbudować daną usługę turystyczną
tak, aby była dobrze dopasowana do potrzeb i oczekiwań klientów. Dzięki lojalnym klientom rośnie również satysfakcja pracowników firmy z wykonywanej
pracy. Wracający lojalni klienci dają jej pewność, że są obsługiwani na najwyższym poziomie. Pracownicy czerpią niewymierną satysfakcję z jakości wykonywanych usług. Z kolei to, że w firma posiada zaufanych pracowników działu
obsługi klienta wzmacnia lojalność klientów14. Stali pracownicy dają im poczucie
bezpieczeństwa i pewność co do ich kompetencji, znajomości oferty firmy oraz
wiedzy na temat potrzeb klientów, a co za tym idzie – lepszego dostosowania
oferty do ich oczekiwań.
W dobie internetowych zakupów lojalny klient jest bardziej skłonny do korzystania z alternatywnych kanałów dystrybucji, takich jak Internet. Świadomy
wartości kupowanej marki z łatwością podejmuje decyzje o jej zakupie bez konieczności wychodzenia z domu. Nie ma obaw przed zakupem oferty turystycznej
przez Internet, gdyż doświadczony latami poprzednimi ma pewność, że dokona
dobrego wyboru.

Podsumowanie i wnioski
Ze względu na liczne korzyści, jakie przynosi firmie posiadanie lojalnych
klientów, każda firma powinna o nich zabiegać. Dzięki temu nie tylko może maksymalizować swoje zyski, ale także wzmacniać swój wizerunek – staje się przez
to lepiej postrzegana przez pozostałych odbiorców – potencjalnych klientów. Ponadto wzrasta zarówno satysfakcja pracowników firmy z wykonywanego zawodu, jak i satysfakcja kupujących z profesjonalnej obsługi.
13
14

M. Cichosz, op. cit., s. 49.
Ibidem, s. 50.
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Customer loyalty in tourism brands
Summary. The article briefly describes the subject of customer loyalty in tourism business. It
describes the definition of loyal customer and all his types. The article shows what all the process to
become a loyal customer in tourism business looks like. It also provides basic methods to measure
customer loyalty. The main target of this article is to show, why companies should have loyal customers and what kind of benefits it brings.
Key words: customer, loyalty, satisfaction, tourism brand
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Normatywne przesłanki
stosowania zamienników i równoważników
w trakcie realizowania zamówienia publicznego

Streszczenie. Praktyka stosowania zamówień publicznych pokazuje, iż położenie nacisku na
ofertę najtańszą nie zawsze prowadzi do wyboru oferty najlepszej. Jednakże związanie oferenta
z konkretnymi produktami czy producentami może wpływać znacząco na wysokość kosztów zamawianych materiałów, przy braku możliwości zastąpienia produktów równoważnymi, lecz tańszymi
zamiennikami. Aktualny staje się zatem problem pogodzenia oczekiwań obu stron stosunku zobowiązaniowego, przy jednoczesnym zachowaniu celu nadrzędnego, którym jest realizacja zamówienia na odpowiednim poziomie jakościowym i cenowym. Na tym tle pojawia się pytanie mające
wymiar praktyczny: Czy w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje możliwość już na
etapie wykonywania robót budowlanych zastosowania przez wykonawcę realizującego zamówienie
publiczne materiałów i rozwiązań innych niż przewidziane dokumentacją przetargową stanowiącą
załącznik do umowy?
Słowa kluczowe: zamówienie publiczne, równoważnik, zamiennik, specyfikacja

Wstęp
Tym, co różni finanse publiczne od finansów prywatnych, a w szczególności
wydatki publiczne od wydatków prywatnych, jest obowiązek stosowania szczególnych procedur prawnych1. Procedury te mają przede wszystkim zapewnić
dbałość o sposób realizacji wydatków publicznych. Dokonywanie wydatków
w sposób oszczędny, celowy i terminowy to kardynalna zasada obowiązująca
1

ze zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., nr 885
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w sektorze finansów publicznych, co wynika nie tylko z przepisów prawa, ale
również znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa finansowego. Dlatego tak istotny staje się problem prawidłowego przeprowadzania
i wykonywania zamówień publicznych angażujących środki publiczne.
Katalog aktów prawnych regulujących procedury dokonywania wydatków
publicznych jest szeroki, a należą do niego ustawa o finansach publicznych oraz
ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych2.
Jednakże najważniejszym, bo kompleksowym aktem prawnym jest ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3 – ustawa często krytykowana, zwłaszcza przez uczestników zamówienia publicznego, jako mało elastyczna
i nieodpowiadająca rzeczywistym oczekiwaniom ani zamawiającego, ani oferenta, faktycznie ukierunkowana na wybór najtańszej oferty. Praktyka pokazuje, że
położenie nacisku na ofertę najtańszą nie zawsze prowadzi do wyboru oferty najlepszej, a co gorsza – często skutkuje niezrealizowaniem zamówienia wobec zbyt
wysokich kosztów realizacji inwestycji i jej niedoszacowania.
Wśród wielu problemów wynikających ze stosowania przepisów ustawy na
uwagę zasługuje jeden, będący efektem zbyt szczegółowego dookreślenia wymagań zamawiającego odnoszących się do specyfikacji zamówienia. Związanie
oferenta z konkretnymi produktami czy producentami może znacząco wpływać
na wysokość kosztów zamawianych materiałów, przy braku możliwości zastąpienia produktów równoważnymi, lecz tańszymi zamiennikami. W związku z tym
aktualne staje się pytanie: Czy w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
istnieje możliwość już na etapie wykonywania np. robót budowlanych, będących
przedmiotem zamówienia, zastosowania przez wykonawcę realizującego zamówienie publiczne materiałów i rozwiązań innych niż przewidziane dokumentacją
przetargową stanowiącą załącznik do umowy? Pozytywna odpowiedź na to pytanie może zatem wpływać na koszty realizacji zamówienia.
Ani ustawa Prawo zamówień publicznych, ani inne przepisy prawa nie odnoszą się wprost do postawionego problemu, odpowiedzi należy więc udzielić
w oparciu o zasady ogólne zamówień publicznych oraz wykładnię tejże ustawy.

1. Pojęcie zamiennika i równoważnika
Pojęcia „równoważnik” lub „równoważny” można używać zamiennie ze słowem „ekwiwalent”. Równoważnik to coś o równej wartości, parametrach i cechach innej rzeczy. Zamiennik to zaś pojęcie szersze, dotyczące rzeczy innej, ale
o cechach funkcjonalnych podobnych do rzeczy zastępowanej. Zamiennik jest
2
3

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r., tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., nr 168 ze zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759.
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zatem pojęciem szerszym niż równoważnik, co oznacza, że nie każdy zamiennik
będzie równoznaczny z równoważnikiem.
W ramach analizy prawnej należy zauważyć, że ustawa Prawo zamówień
publicznych nie odnosi się wprost do wskazanego na wstępie problemu. Jednak
wiele przepisów tej ustawy, dotyczących przede wszystkim procesu składania
zamówienia, odnosi się do zagadnień produktów równoważnych, nie regulując
jednak pojęcia zamienników. Już w art. 29 ustawy ustawodawca odnosi się do
równoważników, stwierdzając, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję ani przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu
towarzyszą słowa „lub równoważny”. Opis przedmiotu zamówienia nie może
naruszać zasad uczciwej konkurencji, co oznacza, iż ustawodawca zakazuje takiego określania przedmiotu zamówienia, który wskazywałby na tym etapie na
preferowanie konkretnego wykonawcy lub produktu. Należy przyjąć założenie,
że tak pryncypialne wartości, jak zachowanie konkurencyjności i transparentności
w trakcie składania zamówienia, będą podlegać ochronie również na etapie wykonania przedsięwzięcia. Skoro bowiem etap przygotowywania wyklucza preferencje co do zindywidualizowanych produktów czy przedsiębiorców, to ta zasada
musi również obowiązywać w trakcie realizacji zamówienia. Wydaje się więc, że
intencją ustawodawcy jest położenie nacisku na cechy użytkowe (obiektywne)
towarów czy produktów objętych zamówieniem, a nie ich pochodzenie lub inne
subiektywne cechy.
Również orzecznictwo sądowe kładzie nacisk na niedopuszczalność takiego
kształtowania przedmiotu zamówienia, który wskazywałby na konkretne wyroby
czy wykonawców. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia
2012 r. wskazano, iż „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia musi odbyć się z poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i 29
p.z.p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź
też które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie
oferty, lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Nie jest dopuszczalne
opisywanie przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego producenta, opis taki bowiem narusza zasadę konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazywałby na
konkretnego producenta, nie stanowi naruszenia zasad uczciwej konkurencji tylko
wówczas, jeżeli wynika to z braku możliwości zrealizowania potrzeb zamawiającego przez inne podmioty. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2 p.z.p. zostanie
naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń
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czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny
produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne”4.
Kolejne przepisy, choć nie wprost, wskazują na możliwość wykorzystywania równoważników w trakcie przygotowywania zamówienia, zgodnie bowiem
z brzmieniem art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający opisuje
przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego5. Dlatego opierając się na wykładni przepisów oraz orzecznictwie sądowym, należy przyjąć, iż ustawodawcy
chodzi o takie prowadzenie procedury (zarówno na etapie składania zamówienia,
jak i jego realizacji), by wykluczyć preferowanie konkretnego podmiotu.
Orzecznictwo wyraźnie wskazuje, że wartością nadrzędną jest zachowanie
konkurencyjności w trakcie realizacji procedury zamówień publicznych. Zgodnie
z uchwałą KIO z 8 marca 2008 r. elementem konkurencji między wykonawcami
nie jest wyłącznie cena, gdyż nawet urządzenie tego samego producenta w zależności od sprzedawcy (producent, pośrednicy) może różnić się oferowaną ceną.
Chodzi również o zachowanie konkurencji w pewnych aspektach technicznych,
sprowadzające się do tego, by przy uwzględnieniu swoich potrzeb zamawiający dopuszczał nabycie różnych produktów wytworzonych przez różnych producentów. Zamawiający powinien unikać tego rodzaju sformułowań lub oznaczeń
parametrów, wskazujących na konkretny produkt, który nie musi być nazwany
– wystarczy, iż parametry są tak dobrane, że aby je spełnić, trzeba dostarczyć
konkretny produkt6.
Ustawodawca podkreśla brak możliwości wskazywania cech dotyczących
tożsamości przedmiotu zamówienia lub materiałów w tym celu użytych. Należy
przyjąć, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia
o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych
do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt
równoważny to produkt, który nie jest identyczny (tożsamy) z produktem refe4
5
6

VI ACa 965/11 LEX nr 1315895.
P. Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 244.
KIO/KD 17/11 LEX nr 789121.
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rencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu
referencyjnego cechy i parametry7.
Cytowany zatem przepis art. 30 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy sytuacji, w której zamawiający wskazuje cechy charakterystyczne
przedmiotu zamówienia, odwołując się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, co musi skutkować możliwością dopuszczenia
rozwiązań równoważnych zaproponowanych przez potencjalnego wykonawcę.
Komentowane przepisy nakładają więc na strony postępowania o udzielenie zamówienia obowiązki – na zamawiającego obowiązek dopuszczenia rozwiązania
równoważnego, jeśli zamówienie dokonywane jest w sposób opisany wyżej, na
oferenta – jeśli przedstawia ofertę równoważną, obowiązek udowodnienia, że
zaproponowane rozwiązania odpowiadają oczekiwaniom zamawiającego. Przy
czym obowiązkiem zamawiającego, na etapie konstruowania SIWZ, jest wyłącznie wskazanie, w jaki sposób będzie porównywał ofertę równoważną.
Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy lub nie gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że pozwala na uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych
rozwiązań technicznych8. Jednocześnie należy pamiętać, że priorytetem jest takie
wykonanie umowy, jakie odpowiada zamawiającemu, zatem to wykonawca musi
wykazać, iż oferowane przez niego rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego spełniają wymagania określone przez zamawiającego9. Pewne
obowiązki ciążą również na zamawiającym. Wprawdzie wykonawca ma w myśl
art. 30 ust. 5 p.z.p. obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy odpowiadają równoważnym wymaganiom określonym przez zamawiającego, ale
uprzednim obowiązkiem zamawiającego jest podanie kryteriów spełnienia warunków równoważności, według których oferta równoważna wykonawcy miałaby
być oceniana. Spełnienie wymogów zamawiającego, tyle że w odmienny sposób,
stanowi istotę równoważności10. Dopuszczenie w SIWZ rozwiązania równoważnego nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności
urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia określonego
producenta, przyjętego jako wzorcowy. Wymóg, aby produkt równoważny spełniał wszystkie cechy i parametry właściwe danemu produktowi referencyjnemu,
prowadziłby do konieczności zaproponowania produktów o identycznych parametrach, a zatem podważałby sens dopuszczenia składania ofert równoważnych
i czynił to postanowienie niewykonalnym. Skoro w SIWZ nie określono, jakie
parametry zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie równoważności za7
8
9
10

Wyrok KIO z dnia 5 stycznia 2012 r., KIO 2734/11, LEX nr 1103412.
Wyrok KIO z dnia 23 grudnia 2011 r., KIO 2619/11, LEX nr 1102044.
Wyrok KIO z dnia 30 września 2010 r., KIO/UZP 2041/10, LEX 738412.
Wyrok KIO z dnia 2 października 2012 r., 2028/12, LEX nr 1225207.
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proponowanych produktów, zamawiający nie może na etapie oceny ofert powoływać się na nie11.
W orzecznictwie uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia
przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich
samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne
jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Określając równoważność w znaczeniu
funkcjonalnym zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne w rozumieniu
przepisu art. 29 ust. 3 p.z.p. i powinien określić przynajmniej minimalne parametry albo oczekiwane rozwiązania technologiczne czy funkcjonalności, które mają
być zapewnione przez to urządzenie, które dla zamawiającego będą najbardziej
istotne przy ocenie ofert zawierających wskazane rozwiązania równoważne12.
Analiza kolejnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzi
do podobnych jak założone we wstępie wniosków. Zgodnie z przepisem art. 31
ustawy w przypadku robót budowlanych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego,
który obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie
ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Ustawodawca kładzie
więc nacisk nie tyle na określanie indywidualnych cech czy pochodzenie materiałów wykorzystywanych w przedsięwzięciu, ile na pewne zobiektywizowane
funkcje i wymagania, które mają doprowadzić do realizacji celu zgodnego z wymaganiami ogólnymi zamawiającego. W związku z tym nasuwa się wniosek, że
skoro na etapie opisu przedsięwzięcia dba się o zachowanie konkurencyjności
i stosuje zakaz preferowania niektórych producentów czy wykonawców, to tym
bardziej w dokumentacji przetargowej będącej częścią umowy nie powinno się
tak opisywać materiałów, urządzeń czy innych elementów zamówienia, by preferować określonych dostawców czy wykonawców. Z wykładni przepisów ustawy
wynika, że ważne są parametry, cechy i cena zamawianych towarów i usług, a nie
ich pochodzenie. Formułowanie postanowień specyfikacji technicznych, skutkujących uprzywilejowaniem lub eliminacją pewnych produktów czy dostawców,
nie jest dopuszczalne. Ochrona rozciąga się na produkty i producentów nieubiegających się bezpośrednio o zamówienie, będących wytwórcami elementów lub
technologii zawartych w nabywanym produkcie finalnym.
11
12

Wyrok KIO z dnia 10 października 2012 r., 2059/12, SIP LEX nr 1226499.
Wyrok KIO z dnia 30 października 2012 r., 2251/12, SIP LEX nr 1228173.
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Analizę tej części ustawy można zakończyć na niedawno dodanych przepisach 31a, 31b i 31c. Dotyczą one możliwości zorientowania się zamawiającego
w aktualnych rozwiązaniach w zakresie planowanego zamówienia. Zamawiający
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia może przeprowadzić
dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie
niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Dialog techniczny
prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
Żaden z powołanych przepisów nie odnosi się co prawda do fazy wykonywania
zamówienia, ale do fazy opisywania przedmiotu zamówienia, lecz można przyjąć, iż konstytuuje pewne ogólne zasady, które należy stosować również w czasie
realizacji zamówienia. Zarówno analiza przepisów, jak i orzecznictwa prowadzi
do wniosku, że nadrzędną wartością w trakcie składania zamówienia (przygotowywania specyfikacji, orientowania się w technicznych możliwościach realizacji
zamówienia czy rozpatrywania ofert) jest zobiektywizowanie potrzeb zamawiającego tak, by nie faworyzując żadnego oferenta, w pełni zrealizować zamówienie.
Nakaz dopuszczalności równoważników na tym etapie realizacji zamówienia ma
przeciwdziałać takim właśnie zjawiskom, jak uprzywilejowanie konkretnych producentów czy dostawców.

2. Przesłanki stosowania zamienników i równoważników
Analiza norm regulujących umowy obowiązujące w sprawach z zakresu zamówień publicznych to etap następujący po etapie składania zamówienia i wyłonienia wykonawcy. Zgodnie z art. 139 do umów tych stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny13, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej. Oznacza to przejście w zakresie kształtowania treści umowy z regulacji
publicznoprawnej na regulację prywatnoprawną. W efekcie strony będą mogły
na zasadzie swobody umów kształtować zakres swoich uprawnień i obowiązków,
również tych dotyczących możliwości stosowania zamienników i równoważników. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z art. 144 ustawy,
który zakazuje wprowadzania istotnych zmian do postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
określił warunki takiej zmiany14. Do istotnych postanowień umowy dostawy naleUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
Szerzej o istotnych i nieistotnych zmianach w postanowieniach umowy: D. Grochalska,
Z. Leszczyński, E. Wiktorowska, Zamówienia publiczne na roboty budowlane, Presscom, Wrocław
2010, s. 251 i nn.
13
14

274

Rafał Kowalczyk

żą: oznaczenie przedmiotu umowy, terminy wykonania oraz ustalenie ceny15. Nie
wydaje się jednak, aby przepis art. 140 ust. 3, zakładający unieważnienie umowy
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stał na przeszkodzie niewielkim modyfikacjom świadczenia wykonawcy, w ramach ogólnie zakreślonego przedmiotu zamówienia. Modyfikacje te mogą zwiększać użyteczność tego świadczenia
(np. użycie materiałów tej samej jakości, użycie urządzeń o większej wydajności
bez pogorszenia innych parametrów eksploatacyjnych). Jak długo tego rodzaju
zmiany nie będą powodować sprzeczności z regułą wynikającą z art. 140 ust. 1,
iż zakres świadczenia wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie, tak długo będą one dopuszczalne16.
Te dwa powołane przepisy wskazują na to, że obie strony umowy są zobowiązane do tego, co ustaliły, jeśli więc w umowie dopuszcza się możliwość stosowania zamienników czy równoważników, to decyzja o tym, czy je zastosować,
będzie miała źródło w woli obu stron, a nie w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych. Jeśli więc w treści umowy o roboty budowlane lub innej znajdą się
zapisy zezwalające wykonawcy na stosowanie materiałów, wyrobów czy urządzeń o cechach odpowiadających cechom czy standardom wynikającym z dokumentacji projektowej, to brak jest podstaw, by twierdzić, że stosowanie równoważników czy zamienników odpowiadających tym cechom czy standardom jest
niedopuszczalne.
Co więcej, wydaje się, że jeśli istnieją zapisy umowne dopuszczające stosowanie równoważników, to decydentem w tym zakresie będzie wykonawca, o ile
faktycznie zastosuje produkt równoważny i odpowiadający oczekiwaniom zamawiającego. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy lub nie gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że
pozwala na uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych
rozwiązań technicznych17. Niedookreślenie przedmiotu późniejszej umowy nie
jest wadą umowy, którą można usunąć później, ze względu na wynikającą ze specyfiki udzielania zamówień publicznych zasadę niezmienności przedmiotu zamówienia po upływie terminu składania ofert i wyrażony w art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych generalny zakaz zmiany umowy. Lista opisanych w SIWZ
parametrów powinna być tak ustalona, aby na podstawie żądanych od wykonawców dokumentów możliwe było ich zweryfikowanie przez zamawiającego18.

Wyrok KIO z dnia 5 marca 2013 r., 376/13, LEX nr 1295042.
J. Jerzykowski, Komentarz do art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, SIP LEX, stan
na dzień 1 maja 2012 r.
17
Wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 2011 r., KIO 1637/11, LEX nr 898379.
18
Wyrok KIO z dnia 14 kwietnia 2008 r., 287/08, LEX nr 409487.
15
16
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Wnioski
Konieczne jest odróżnienie fazy przygotowywania zamówienia, gdzie ustawodawca wprost dopuszcza, a niekiedy nakazuje stosowanie ofert równoważnych, od fazy realizacji zamówienia. Ustawodawca nigdzie nie posługuje się pojęciem zamiennika, co wydaje się wykluczać możliwość jego stosowania na tym
etapie realizacji zamówienia publicznego. Na etapie zawierania umowy kwestie
wyboru materiałów czy produktów mogą ulegać doprecyzowaniu lub uelastycznieniu. To treść umowy powinna decydować o dopuszczalności równoważników
czy zamienników, ale nigdy zmiany te nie mogą pozostawać w opozycji do treści
i zakresu zamówienia poprzedzającego zawarcie umowy. W konsekwencji należy
przyjąć dopuszczalność stosowania w trakcie realizacji zamówienia równoważników czy zamienników, o ile z umowy nie wynikają postanowienia przeciwne.
Ponadto za każdym razem, kiedy dopuszcza się możliwość stosowania zamienników czy równoważników, należy pamiętać zakresie i niezmienności zamówienia
określonego w SIWZ.
W opisywanym układzie zależności gospodarczych istotnego znaczenia nabiera pogodzenie dwóch wartości nadrzędnych: potrzeb zamawiającego, który
chce otrzymać przedmiot zamówienia zgodny z oczekiwaniami, oraz interesu
ekonomicznego wykonawcy, który może przy niższej kwocie kosztów dostarczyć
przedmiot zamówienia o cechach oczekiwanych przez zamawiającego. Zatem
nawet jeśli z umowy nie wynika zakaz stosowania zamienników czy równoważników, warto zgłosić fakt ich zastosowania zamawiającemu, przy jednoczesnym
zagwarantowaniu niezmienności cech kwalitatywnych zamówienia.
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Admissibility of applying substitutes and equivalents
in the course of carrying out the public procurement
Summary. The practice of public procurement shows that putting emphasis on the cheapest offer does not always lead to the best offers. However, tying the tenderer up with specific products, or
producers, may influence considerably the amount of costs of ordered materials, at the lack of ability
of replacing products with equivalent, but cheaper substitutes. So the issue of agreeing expectations
of the parties while complying with the overall goal of completing an order at an appropriate qualitative and price level becomes current. Thus the question is arising, whether in the light of the Public
Procurement Law Act, there is a possibility, at the stage of the performance of construction work,
of applying by the contractor carrying out the public procurement materials and solutions different
from those predicted by the tender documentation constituting the schedule to the agreement.
Key words: public procurement, specification, equivalent, substitute
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Zmiany wzorców zachowań konsumentów
dotyczące korzystania z Internetu

Streszczenie. Artykuł przedstawia wzorce zachowań dotyczące korzystania z Internetu przez
polskie gospodarstwa. Pokazuje rosnącą tendencję korzystania z urządzeń mobilnych, które wykorzystywane są nie tylko do komunikacji głosowej, ale także do eksplorowania zasobów Internetu.
Celem artykułu jest ukazanie zmian, jakie zaszły w latach 2002-2012 w Polsce w zakresie dostępu
do Internetu, oraz obszarów jego wykorzystania w codziennym życiu.
Słowa kluczowe: Internet, korzystanie z Internetu, zachowania internautów, Internet w telefonie, mobilny dostęp do Internetu

Wprowadzenie
Internet to medium tak popularne, że często nie potrafimy sobie przypomnieć,
jak radziliśmy sobie z wieloma sprawami życia codziennego bez niego. Można
wręcz stwierdzić, że w wielu wymiarach medium to spowszedniało i wyparło inne
środki komunikacji. Początkowo wykorzystywane było na potrzeby biznesowe,
takie jak tworzenie firmowych stron www czy korzystanie z poczty elektroniczneje w celach służbowych. Wraz z upowszechnieniem się technologii (odejście od
modemów na rzecz łączy szerokopasmowych, rosnąca popularność dostępu bezprzewodowego) oraz wzrostem szybkości połączeń (np. LTE) funkcje biznesowe
zostały wyparte przez funkcje związane z szeroko rozumianą rozrywką (obecność
na portalach społecznościowych, rezygnacja z mediów tradycyjnych na rzecz internetowych przekazów wideo itp.). Zmiana celów korzystania z Internetu sprawiła, że zaczął on być postrzegany jako medium dostępne wszędzie, działające

278

Joanna Nogieć

24 godziny na dobę, które pozwala na interakcję z odbiorcą oraz kształtowanie
treści przez użytkownika. Oznacza to, że Internet stał się multifunkcjonalnym
środkiem komunikacji, który dzięki kilku przyciskom klawiszy pozwala zaspokajać wiele różnych potrzeb – od ułatwiających życie (np. bankowość elektroniczna) po zarobkowe (np. portale aukcyjne, platformy transakcyjne) czy towarzyskie
(np. możliwość spotkań w przestrzeni wirtualnej).
Celem artykułu jest ukazanie zmian w sposobie korzystania z Internetu w latach 2002-2012, w tym wzrostu popularności urządzeń mobilnych (np. telefonów
komórkowych), który wpływa na częstotliwość korzystania z zasobów sieci oraz
rodzaj pobieranych treści. Oferta mediów tradycyjnych jest dziś bowiem wypierana przez treści, które można znaleźć w zasobach internetowych. Następują jednak zmiany w sposobie korzystania z Internetu w wybranych obszarach. Wyniki
różnych badań dotyczących korzystania z sieci www pomogą w określeniu zmian
zachowań użytkowników sieci.
W tym celu wykorzystano raporty badawcze publikowane przez takie instytucje, jak: Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badania Opinii Społecznej czy
IAB Polska, a także sięgnięto po źródła elektroniczne, wśród których znalazły
się raporty ważnych podmiotów przestrzeni wirtualnej, takich jak: Interaktywnie.
com, Internet Standard czy Ceneo. Cytowane są też opracowania firmy Gemius,
która od lat bada polski Internet i jego użytkowników. Mnogość źródeł ma pomóc
jak najdokładniej zobrazować zmiany zachodzące w polskim Internecie na przestrzeni analizowanych 10 lat.

1. Korzystanie z Internetu
W sierpniu 2012 r. minęło 21 lat od momentu wysłania pierwszego e-maila
z Polski za granicę, co było równoznaczne z podłączeniem Polski do sieci światowej1. Rok 1995 uważa się za początek komercyjnego wykorzystania Internetu.
Sieć www istnieje wprawdzie dłużej, bo od końca lat 60. XX w., jednak jej popularność zaczęła się wraz z wprowadzeniem na rynek spółki Netscape, oferującej
przeglądarkę internetową2. Z czasem zaczęły pojawiać się kolejne przedsięwzięcia,
które wykorzystywały możliwości, jakie daje to nowe medium. W 1995 r. został
uruchomiony pierwszy polski portal internetowy – Wirtualna Polska. Początkowo
Internet był prawie wyłącznie siecią akademicką, dopiero po konferencji pt. „Internet w Polsce”, która odbyła się we wrześniu 1995 r. w Warszawie, zaczęto dostrzegać jego istnienie oraz możliwości szerszego, komercyjnego wykorzystania3.
1
2

s. 82.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, www.nask.pl [5.04.2013].
E. Bendyk, Historia długiego ogona – Internetowa gorączka złota, „Polityka” 2005, nr 41,

J. Rafa, Internet w Polsce – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, www.wsp.krakow.
pl, 29.06.1999 [5.04.2013].
3
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Wykres 1. Korzystanie z Internetu w latach 2002-2012
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Źródł o: Korzystanie z Internetu, CBOS, BS/81/2012, s. 1; Raport strategiczny IAB Polska Internet 2011,
s. 15; M. Jaślan, NetTrack: rekordowy odsetek Polaków internautów, „Rzeczpospolita” 7.08.2012 r.

W ciągu analizowanych 10 lat trzykrotnie wzrósł odsetek internautów (wykres 1). W 2002 r. było ich 5,2 mln, a w 2011 r. w przeliczeniu na populację było
to 16,7 mln osób (powyżej 15. roku życia), które korzystały z zasobów sieci (czyli
55% tej populacji)4, zaś w 2012 r. – już 17,17 mln (57% populacji)5. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 r. 67% polskich gospodarstw domowych korzystało z Internetu, co dawało wzrost o 8 p.p. w stosunku do 2009 r.
Dostęp ten w porównaniu z 2006 r. uległ niemalże podwojeniu. Średnia dla UE
w dostępie do Internetu to 73% gospodarstw domowych6. Według Centrum Badania Opinii Społecznej z Internetu korzysta regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) ponad połowa dorosłych Polaków (56%). Odsetek ten w ostatnich latach
ustabilizował się i należy oczekiwać, że dalszy wzrost liczby użytkowników będzie już zdecydowanie wolniejszy7.
4
Raport strategiczny IAB Polska: Internet 2011, badanie Millward Brown SMG/KRC na zlecenie PBC, styczeń – grudzień 2011, s. 15.
5
M. Jaślan, NetTrack: rekordowy odsetek Polaków internautów, badanie Millward Brown
SMG/KRC na zlecenie PBC, kwiecień – czerwiec 2012, „Rzeczpospolita” z 7.08. 2012 r.
6
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011, GUS,
Warszawa 2012.
7
Korzystanie z Internetu, CBOS, BS/81/2012, s. 3.
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Tabela 1. Internet na świecie i w Polsce – porównanie 2002 i 2012 r.
Użytkownicy Internetu

2002

2012

569 mln
9,1%
46 minut
3 mln
Internet Explorer 95%
pozostałe 5%

2,27 mld
33%
240 minut
555 mln
Internet Explorer 39%
Google Chrome 28%
Mozzila Firefox 25%
Opera 6%
pozostałe 2%
18 sekund
6 sekund
900 mln
na portalu Facebook
laptop, smatrfon, tablet

na świecie
Liczba użytkowników (liczbowo)
Liczba użytkowników (procent populacji)
Dzienny czas korzystania
Liczba stron internetowych
Przeglądarki internetowe

Szybkość pobrania piosenki
Szybkość wczytania strony internetowej
Liczba użytkowników
portali społecznościowych
Technologia dostępu do Internetu
Liczba domen pl
Liczba użytkowników
(powyżej 15. roku życia)
Odsetek gospodarstw domowych
z dostępem do sieci
Komputer w gospodarstwie domowym
(procentowo)
Dominujący sposób łączenia się z siecią
Odsetek internautów kupujących online
Odsetek dorosłych Polaków korzystających
z bankowości elektronicznej

12,5 minuty
16 sekund
3 mln
na portalu Friendster
komputer stacjonarny
w Polsce
159 509
5,2 mln

2 402 107
17,17 mln

13%

71%

27%

73,4%

modem
2%
1%

łącze szerokopasmowe
37%
37%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Internet a decade later, www.bestedsites.com [30.04.
2013]; Jak w ciągu 10 lat zmienił się Internet, www.wp.pl [30.04.2013]; Domeny i hosting, raport Interaktywnie.
com, kwiecień 2013, s. 7; Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, październik 2012, s. 2; Internet i komputery w gospodarstwach domowych, CBOS, BS/50/2004, s. 2; Korzystanie z Internetu, CBOS, BS/81/2012, s. 7;
A. Rządca, K. Flaht, Bank w kieszeni, czyli mobilny etap cyfrowej rewolucji w bankowości, Raport TNS, 2012, s. 3.

Korzystanie z Internetu jest skorelowane z osiaganymi dochodami (co z kolei
najczęściej wynika z wieku i wykształcenia) – im wyższe dochody w gospodarstwie, tym większe prawdopodobieństwo regularnego korzystania z zasobów sieci. Ponadto zaobserwowano, że gospodarstwa domowe, w których zamieszkują
dzieci, częściej mają dostęp do Internetu (w 2011 r. 88% z nich miało Internet,
podczas gdy w gospodarstwach bez dzieci odsetek ten wynosił 56%)8.
Przedstawione w tabeli 1 porównanie wyraźnie wskazuje, że Internet w 2002 r.
to zupełnie inne medium niż to z 2012 r. – zmieniło się prawie wszystko. Rozwój
8

Raport strategiczny IAB Polska, Internet 2011, s. 15.
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technologii sprawił, że zaczęły się też zmieniać wzorce zachowań internautów.
Dostępność urządzeń mobilnych sprawia, że zasoby sieci są „na wyciągnięcie
ręki”, a ich twórcy prześcigają się w pomysłach uatrakcyjniania kontentu i przyciągania kolejnych użytkowników.

2. Internet w telefonie
W 2002 r. ponad 1/4 użytkowników telefonów komórkowych w Polsce (27%)
miała w swoim aparacie funkcję WAP, która umożliwiała korzystanie z Internetu9.
W 2004 r. już prawie połowa dorosłych mieszkańców kraju (45%) miała telefon
komórkowy do osobistego użytku, w tym połowa komórkę wyposażoną w funkcję WAP. Jednak mniej niż co czwarty użytkownik mający możliwość korzystania
z tej funkcji (5% ogółu) robił z niej użytek10. Korzystanie z Internetu w telefonie
komórkowym upowszechniło się wraz z rozwojem technologii i wprowadzeniem
na rynek smartfonów.
Wykres 2. Łączenie z Internetem bezprzewodowo (laptop, telefon, netbook, tablet)
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Źródł o: Korzystanie z Internetu, CBOS, BS/81/2012, s. 1.

W ciągu trzech lat (2010-2012) odsetek osób łączących się z Internetem bezprzewodowo zwiększył się o 19 p.p. (wykres 2), co wynika z upowszechnienia
się na polskim rynku urządzeń mobilnych (spadek cen tych produktów, a także
większe kompetencje w korzystaniu z zaawansowanej technologii) oraz potrzeby
nieustannego posiadania zasięgu sieci www.
Komputery, Internet, telefony komórkowe: wyposażenie gospodarstw domowych i użytkownicy w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, CBOS, BS/83/2002, s. 8.
10
Internet i komputery w gospodarstwach domowych, CBOS, BS/50/204, s. 3.
9

282

Joanna Nogieć

Według badań osoby, które korzystają z Internetu poprzez urządzenia mobilne, czynią to w większości (63% wskazań), gdy potrzebują dostępu, a w pobliżu nie ma komputera z Internetem. Średni czas korzystania z Internetu przez
urządzenia mobilne to pół godziny dziennie11. Rośnie także odsetek osób, które
deklarują mobilny dostęp do Internetu (najczęściej oferowany przez operatorów
telefonii komórkowej) – w 2012 r. było to już 17% (wzrost o 6 p.p. w porównaniu
do 2010 r.)12, choć nadal dominuje dostęp przez łącze szerokopasmowe. Uważa
się, że rozwój technologii mobilnej wpływa obecnie najbardziej na Internet i jego
funkcjonalność, wymuszając nowe podejście do zmieniających się wzorców zachowań, zwłaszcza wśród najmłodszych internautów, dla których posiadanie telefonu komórkowego jest czymś oczywistym.
W 2010 r. na świecie sprzedano więcej smartfonów niż komputerów13. W połowie 2012 r. w USA ponad 46% dorosłych posiadało smartfony, zaś liczba telefonów z ekranami dotykowymi przewyższyła liczbę tradycyjnych komórek. Według
Nielsen Polska Telecom Practise Group w trzecim kwartale 2011 r. co czwarty
użytkownik telefonów komórkowych w Polsce korzystał ze smartfonu14. Nie ma
jednak zgodności, ile naprawdę w Polsce jest smartfonów oraz ilu użytkowników
Internetu korzysta z nich na co dzień. Problemem jest definicja smartfonu, która
przez różne firmy formułowana jest inaczej. Według danych GFK Polonia15 nasycenie rynku smartfonami wyniosło w Polsce w 2011 r. 27,1%, co w stosunku do
2010 r. było wzrostem ponad dwukrotnym16.
Według raportu Mobile Phone Tracker firmy analitycznej IDC w pierwszych
trzech miesiącach 2012 r. udział smartfonów w sprzedaży wszystkich telefonów
komórkowych wzrósł w Polsce do 47%, tj. o 18 p.p. więcej niż w analogicznym
okresie 2011 r. Raport ten wskazuje, że Polacy kupili o 47 p.p. mniej zwykłych
telefonów komórkowych niż przed rokiem17.
Wartymi odnotowania są także badania firmy Mobile Life, która zastosowała
dwa kryteria pomiaru posiadania smartfonów przez Polaków: subiektywną deklarację respondenta dotyczącą posiadania takiego telefonu oraz oszacowania takiego

11
12
13

2013].

World Internet Project. Poland, Agora i Orange Polska, Warszawa 2012, s. 20.
Ibidem, s. 18.
K. Budek, Polska wieś stawia na Internet mobilny, Internet standard z 17.04.2012 r. [5.04.

14
Przyszłość Internetu jest dotykowa. Generacja post-WIMP wskaże kierunki rozwoju sieci:
mobilność, efektywność, społeczność, Laboratorium Interaktywnych Technologii, Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2012, s. 7.
15
Definicja smartfonu według Gfk Polonia: obecnie by być za taki uznany, telefon musi spełnić łącznie dwa warunki: posiadać otwarty OS oraz ekran dotykowy lub/i klawiaturę QWERTY.
16
Penetracja smartfonów w Polsce – dane za 2011, www.hatalska.com [13.02.2013].
17
A. Stanisławska, Niemal połowa nowych komórek to smartfony, „Rzeczpospolita” z 23.05.
2012 r.
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posiadania na podstawie parametrów technicznych telefonu18. Zaskakujące jest,
że tylko 9% Polaków zadeklarowało posiadanie smartfonu, podczas gdy oszacowanie na podstawie kryteriów technicznych wskazało, że 1/4 ma takie urządzenie.
Oznacza to, że Polacy nadal mają niewielką wiedzę na temat urządzenia zwanego
smartfonem19. Interaktywnie.com szacowało, że pod koniec 2013 r. w Polsce będzie 13,5 mln smartfonów. Z końcem 2012 r. korzystało z nich ok. 6 mln Polaków,
a z raportów firmy analitycznej IDC wynika, że kwartalnie w Polsce sprzedaje się
ponad milion tego typu telefonów20.
Według badań przeprowadzonych przez dom mediowy PHD blisko połowa
badanych internautów deklaruje, że korzysta z Internetu w telefonie, przy czym
zdecydowanie częściej robią to mężczyźni (53%) niż kobiety (39%). Zaobserwowano zależność między dochodami respondenta a częstotliwością korzystania
z Internetu w komórce, choć nie powinno to dziwić, gdyż opcja pobierania treści
z Internetu zazwyczaj jest płatna (nie licząc pozostawania w zasięgu bezpłatnego
wi-fi) i osoby lepiej sytuowane z reguły mogą sobie na nią pozwolić częściej niż
te z niższym dochodem. Spośród osób, których dochód na gospodarstwo domowe
przekraczał 4 tys. zł netto, aż 59% łączyło się z siecią przez telefon21.
Dane prezentowane na wykresie 3 dowodzą, że największy odsetek osób korzystających z Internetu w telefonie komórkowym (25%) dotyczy osób młodych
– między 15. a 24. rokiem życia. Korzystanie z Internetu przez telefon jest powiązane z wiekiem – im użytkownicy są starsi, tym rzadziej z niego korzystają
w swoim telefonie.
Według badań prowadzonych przez On-board PR Eco Network 6% użytkowników Internetu posiada smartfon (w grupie 25-39 lat jest to 11%, a w grupie
powyżej 59. roku życia – tylko 1%). 80% posiadaczy smartfonów to osoby przed
40. rokiem życia. Tego typu urządzenia najpopularniejsze są wśród osób z wyższym wykształceniem (16% posiada smartfon), a wraz ze spadkiem poziomu wykształcenia spada też liczba posiadaczy smartfonów. Ponadto 12% respondentów
korzysta z Internetu w telefonie komórkowym, a 88% nie czyni tego z różnych
powodów22.
18
Na potrzeby badań Mobile Life uznano, że szacowanie posiadania smartfonu na podstawie parametrów technicznych uwzględnia następujące kryteria: ekran dotykowy i/lub klawiatura
QWERTY, system operacyjny oraz możliwość instalowania aplikacji.
19
M. Mikowska, Marketing mobilny w Polsce 2012/2013, jestem.mobi, 2013, s. 28 [5.04.2013].
20
R. Ocetkiewicz, Prognoza na 2013 dla rynku mobile. Już wiadomo, co zastąpi karty płatnicze, Interaktywnie.com [3.01.2013].
21
Raport: sposoby korzystania z Internetu w telefonie komórkowym, Marketing przy kawie,
www.marketing-news.pl, 2.01.2012, badanie przeprowadzone w lipcu 2011 r. metodą CAWI na
grupie 1000 osób [5.04.2013].
22
Polacy a nowe technologie, czyli jak daleko nam do społeczeństwa informacyjnego? Raport
z badań opinii wraz z komentarzem, On Board PR Ecco Network, 2012, s. 5-6.
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Wykres 3. Korzystanie z Internetu w telefonie komórkowym
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Źródło: Polacy a nowe technologie. Czyli jak daleko nam do społeczeństwa informacyjnego? Raport
z badań opinii wraz z komentarzem, On Board PR Ecco Network, 2012, s. 6.

Tabela 2. Charakterystyka demograficzna osób korzystających i niekorzystających
z Internetu przez telefon
Typ użytkownika
Zwykły telefon
Smartfon
Użytkownicy
– przeważają mężczyźni, zwłaszcza – częściej osoby z wykształceniem
Internetu
w wieku 15-39 lat
wyższym
mobilnego
– nieco częściej osoby z wykształce- – raczej mężczyźni w wieku 15-39 lat
niem wyższym, mieszkające w mia- – mieszkający w miastach średniej
stach
wielkości
– osoby od dawna intensywnie korzystające z Internetu
– osoby w wieku 50+, częściej kobie- – najczęściej mieszkańcy najwiękOsoby
niekorzystające
ty, a także mieszkańcy wsi
szych miast, od dawna intensywnie
– częściej mają krótki staż korzystania
korzystający z Internetu
z Internetu
z Internetu – swą przygodę z siecią – częściej osoby w wieku 40+, nieco
mobilnego
zaczęły na ogół w ostatnich 5 latach
częściej kobiety
s. 5.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mobile, World Internet Project Poland 2012, Gazeta.pl, Orange,

Dane zaprezentowane w tabeli 2 potwierdzają dwie główne cechy osób korzystających z Internetu przez telefon: wiek (osoby młode i dojrzałe) oraz wykształcenie (dominuje wyższe). Światowe badania mówią, że średnia wieku użytkownika smartfonu to 30 lat, zaś użytkownika tabletu – 34 lata23. Według polskich
P. Farago, The Truth About Cats and Dogs: Smartphone vs. Tablet Usage Differences, http://
blog.flurry.com/default.aspx?month=10&year=2012, 29.10.2012 [5.04.2013].
23
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badań młodsi użytkownicy Internetu coraz częściej korzystają z Internetu przez
urządzenie mobilne24. Jest to nowy wzorzec zachowań konsumentów związany
z dostępem do Internetu, ściśle powiązany z rozwojem rynku telefonii komórkowej, ale także szybkiego przesyłu takich danych, jak LTE.
Według badań Laboratorium Interaktywnych Technologii głównym celem
wykorzystania dostępu do Internetu poprzez smartfon jest sprawdzanie informacji
lokalnych (dotyczących dojazdu, repertuaru kina, pogody itp.)25. Według innych
badań26 respondenci, którzy decydują się na surfowanie po sieci za pomocą telefonu, robią to zazwyczaj często: kilka razy dziennie (32%), raz dziennie (11%)
lub kilka razy w tygodniu (23%). Przytoczone wyniki pokazują, że korzystanie
z Internetu mobilnego jest działaniem nawykowym.
Według Global Futures, firmy prognozującej trendy w mediach cyfrowych na
2013 r., rosnąć będzie zaangażowanie konsumentów w media mobilne27. Wskazują na to zarówno wzorce konsumpcji (konsumenci już teraz więcej czasu poświęcają na korzystanie z aplikacji mobilnych niż na surfowanie po sieci), jak również
te o charakterze technologicznym.

2. Media tradycyjne a Internet
U młodych osób można zaobserwować zmianę wzorców konsumpcji mediów
tradycyjnych. Widoczna jest rezygnacja z oglądania tradycyjnej telewizji na rzecz
VOD28 i telewizji internetowej, a także na rzecz surfowania po Internecie, stanowiące dominującą formę rozrywki i spędzania wolnego czasu. Lepszy dostęp
do Internetu, dostęp do urządzeń mobilnych, ale też przeniesienie części życia
prywatnego do przestrzeni wirtualnej (co było konsekwencją upowszechnienia
się portali społecznościowych) sprawiły, że tradycyjne media (telewizja, prasa,
radio), które nie pozwalają na interakcję z odbiorcą, straciły na swej atrakcyjności
i popularności. Nowe pokolenie, obeznane z techniką, bez trudu przeniosło swoje
zainteresowanie do Internetu i za jego pomocą zaspokaja swoje potrzeby informacji, rozrywki czy też statusu w grupie odniesienia.
Według raportu firmy Gemius w 2011 r. 95% internautów korzystało z serwisów wideo, a 53% z telewizji internetowych. Korzystanie z treści wideo za pomocą Internetu się spopularyzowało. Według producentów telewizorów w 2012 r.

World Internet Project. Poland, Agora i Orange Polska, Warszawa 2012, s. 19.
Przyszłość Internetu jest dotykowa..., op. cit., s. 8.
26
Raport: sposoby korzystania z Internetu...
27
Przewidywania dla mediów tradycyjnych i cyfrowych na rok 2013, Grupa Global Futures,
2013, s. 8.
28
VOD – video-on-demand (filmy na żądanie).
24
25
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Wykres 4. Korzystanie z mediów tradycyjnych z wykorzystaniem Internetu
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Źródło: Korzystanie z Internetu, CBOS, BS/81/2012.

60% sprzedawanych telewizorów zaopatrzonych było w funkcję typu SmartTV,
która umożliwia dostęp do telewizji internetowych29.
Według badań firmy Atmedia aż 41,6%30 reklam telewizyjnych odsyła widzów do sieci. Są to najczęściej linki do strony reklamodawcy (lub reklamowanego produktu) i zaproszenia do odwiedzenia profilu w portalu społecznościowym.

3. Zakupy w sieci
Zakupy bez wychodzenia z domu stają się coraz popularniejsze. Rozwój platform handlowych i aukcyjnych, duża liczba e-sklepów, dostosowanie systemu
płatności elektronicznych i tempo życia sprawiają, że ta forma zakupów zyskuje
z roku na rok coraz więcej zwolenników (wykres 5). Już ponad 1/5 ogółu dorosłych dokonuje zakupów przez Internet.
Według danych Eurostatu w 2011 r. 44% Polaków w wieku 16-74 lata szukało
w sieci informacji o produktach i usługach. Szacowano, że do końca 2013 r. w polskim Internecie będzie ok. 14 700 sklepów, a obroty branży wyniosą 25 mld zł31.
Raport strategiczny IAB Polska, Internet 2011, s. 33.
M. Kępka, 40% reklam telewizyjnych odsyła do Internetu – analiza Atmedia, Internet Standard z 12.03.2012 r.[5.04.2013].
31
Polski Internet 2012 i prognoza na 2013, raport Interaktywnie.com, luty 2013, s. 79.
29
30

Zmiany wzorców zachowań konsumentów dotyczące korzystania z Internetu

287

Wykres 5. Zakupy w sieci
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Źródł o: Korzystanie z Internetu, CBOS, BS/81/2012.

Wydatki na zakupy online stanowią 3,1% wartości całego handlu w Polsce.
Najwięcej nowych sklepów w 2011 r. powstało w kategoriach odzież i obuwie
(17,07%), dom i ogród (15,28%) oraz sport i hobby (11,11%). Połowa kupujących
po prostu lubi zakupy w Internecie. Główne zalety takich zakupów to oszczędność pieniędzy, oszczędność czasu oraz możliwość nabycia produktów najwyższej jakości. Ponad 50% sklepów internetowych działa na rynku do dwóch lat,
jedynie co dziesiąty (11%) ponad pięć lat32.
Według Raportu Gemius33 prawie 72% internautów deklaruje, że przynajmniej raz robiło zakupy w sieci. Zakupy takie nie są tak popularne jak te tradycyjne. 60% kupujących dokonuje zakupów w sieci kilka razy w roku lub rzadziej, zaś
co piąty internauta deklaruje zwiększenie częstotliwości zakupów tym kanałem
w przyszłości.
Z różnych badań wynika, że klientami sklepów są najczęściej kobiety – dominują w e-sklepach z ubraniami, kosmetykami, biżuterią, ale też produktami
dla dzieci34. Według badania Ceneo typowa klientka kupująca online jest młoda,
mieszka w dużym mieście i ma wyższe wykształcenie. Ponad 91 respondentek
Raport strategiczny IAB Polska, Internet 2011, s. 34.
e-Commerce w Polsce 2012 w oczach internautów, Gemius, Interaktywny Instytut Badań
Rynkowych, 2012, s. 6.
34
Ibidem, s. 28.
32
33
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tego badania wskazało, że kupuje zawsze coś dla siebie, ponad 42% także dla
swoich dzieci, zaś 38% jeszcze dla swoich partnerów35.
Wśród trendów dotyczących zakupów w sieci warto wskazać na dwa zjawiska, jakie obecnie dominują na rynku polskim: zakupy grupowe i showrooming.
Zakupy grupowe spopularyzowały się wraz z pojawieniem się w polskim Internecie serwisu Grupon i oferowaniem specjalnych okazji na zakup wybranych
usług. Według badań Citeam.pl fani zakupów grupowych to osoby, które lubią
surfować w sieci – są to najczęściej aktywni internauci, korzystający z Internetu
codziennie lub prawie codziennie. W opisywanej grupie dominują osoby młode (25-34 lata), które stanowią 30% wszystkich użytkowników zakupów grupowych36.
Showrooming polega z kolei na odwiedzaniu sklepów tradycyjnych, by przyjrzeć się produktowi (nierzadko go przymierzyć), i na tej podstawie dokonać tańszych zakupów „upatrzonego” dobra w jednym ze sklepów internetowych.

Podsumowanie
Internet w 2012 r. to zupełnie inne medium niż 10 lat wcześniej. Zmienił się
nie tylko sposób dostępu do sieci – przejście od modemów, poprzez łącza szerokopasmowe, do coraz powszechniejszego dostępu mobilnego, ale także sposób
korzystania z zasobów sieci. Internet przestał być postrzegany jako platforma tylko biznesowa, ale coraz częściej bywa traktowany jako miejsce rozrywki i sposób
na zagospodarowanie czasu wolnego.
Na podstawie dokonanej analizy zmian wzorców zachowań konsumentów
z Internetu można sformułować następujące wnioski odnoszące się do analizowanej dekady (2002-2012):
– zmienił się sposób dostępu do Internetu – kluczowe znaczenie ma rozwój
technologii mobilnej, a także nasycenie rynku takimi urządzeniami przenośnymi,
jak tablet czy smartfon,
– coraz wyraźniej media tradycyjne są użytkowane poprzez Internet (utrzymujący się trend „brak telewizora”, czytanie prasy w wersji elektronicznej),
– regularne zakupy w sieci to wciąż doświadczenie dla wybranych, najbardziej zaawansowanych internautów, ale z roku na rok rośnie zainteresowanie tą
formą handlu i zmniejszają się obawy użytkowników przed korzystaniem z tych
rozwiązań (pomocne bywają tu coraz lepsze aplikacje technologiczne związane
Kim jest, co kupuje i ile wydaje Polka na zakupach w Internecie – raport Ceneo, http://
nowymarketing.pl/a/1523,kim-jest-co-kupuje-i-ile-wydaje-polka-na-zakupach-w-internecie-raportceneo [17.05.2013].
36
ShoppingShow, edycja 2013. Zwyczaje zakupowe Polaków, Rubikom Strategy Consultants,
Movedo Trade & Shopper Marketing, Warszawa 2013, s. 12.
35
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z możliwością lepszego „doświadczania” produktu, a także z bezpieczeństwem
płatności w sieci).
Internet to medium, które nieustannie się zmienia. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości technologiczne i przełamywane są kolejne bariery natury
psychologicznej. Pozostaje zatem zadać sobie pytanie: Czy potrafimy sobie dziś
wyobrazić Internet w 2020 r.?
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Changes of the consumer behaviour on the Internet
Summary. The article presents the changes in the customers’ behaviour on the Internet. It
shows the current trends and the new ways of accessing this medium. It also describes the impact
of mobile access to the Internet and the usability of the new smartphone devices. The main goal of
the article is to present the selected changes that occurred in accessing the Internet between 2002
and 2012 in Poland.
Key words: Internet, online users, mobile, mobile consumer
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Kreowanie marki w usługach medycznych
na przykładzie EuroMediCare
Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią
w świetle wyników badań bezpośrednich
Streszczenie. Obecny rozwój konkurencji na rynku usług medycznych zrodził potrzebę wykorzystania marketingu do zarządzania podmiotami leczniczymi. Placówki medyczne podejmują więc
działania, aby wyróżnić się na rynku. W artykule przedstawiono zasady zarządzania marką szpitala
na przykładzie szpitala EuroMediCare we Wrocławiu. Na podstawie wyników przeprowadzonych
badań ankietowych wykazano spójność deklaracji jakości zawartej w marce tego szpitala z oczekiwaniami i odczuciami pacjentów. Jest ona fundamentem sukcesu rynkowego i służy budowie lojalności pacjentów wobec podmiotu leczniczego. Można przyjąć, że jakość usług ochrony zdrowia
materializuje się w marce jako czynniku wyboru miejsca korzystania z usług.
Słowa kluczowe: wizerunek placówek ochrony zdrowia, rynek usług medycznych, marka, kreowanie marki

Wstęp
Zmiany zachodzące w Polsce na rynku usług medycznych pod koniec XX w.
nabrały szybkiego tempa. Było to spowodowane przeobrażeniami ustrojowymi,
a w ich efekcie – wzbogaceniem struktury podmiotów rynku, na którym w równoprawny sposób zaczęły funkcjonować podmioty lecznicze publiczne i prywatne.
Skutkiem tego było pojawienie się konkurencji na rynku usług medycznych oraz
wprowadzanie reguł ekonomicznych i marketingu w procesy zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Powszechne stało się dążenie do wzmacniania pozycji
rynkowej przez podnoszenie jakości usług, wprowadzanie innowacji technologicznych i to zarówno w zakresie produktów i usług, jak również obsługi pacjenta. Obecnie podmioty lecznicze podejmują działania marketingowe, by poprzez
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kształtowanie marki budować relacje z pacjentami i zapewnić sobie ich lojalność.
Celem artykułu jest przedstawienie zasad kreowania marki usługi medycznej jako
narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Do ilustracji problemu
wykorzystano wyniki własnych badań bezpośrednich.

1. Główne cechy marki EuroMediCare
Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią
Marka to nazwa, symbol lub wzór, który pozwala odróżnić ofertę przedsiębiorstwa od oferty konkurencji1. Jest ona elementem przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa. Pozwala klientom/konsumentom na identyfikację oferty przedsiębiorstwa oraz utożsamienie z nią konkretnych korzyści, które wyróżniają dany
produkt/usługę od innych produktów/usług2.
EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią wykreował silną markę, która kojarzy się z zespołem wartości charakterystycznych dla całej oferty
produktów leczniczych tego szpitala. Wyróżnikami tej marki, świadczącymi o jej
wartości, są tradycja, jakość i niezawodność. W przypadku szpitala marka to pewna obietnica składana pacjentom, która na tyle mocno się wyróżnia, że pozwala
im na wybór tej oferty spośród innych ofert. Jest ona szczególnym narzędziem
komunikowania się, którego efektem jest identyfikacja oferty placówki ze zbiorem jej atrybutów, które istnieją w świadomości odbiorców – pacjentów. Marka ta
pozwoliła na zbudowanie solidnej przewagi konkurencyjnej, a także na zdobycie
tego, co najcenniejsze – lojalności pacjentów. Marka organizacji jest wyrażona
przez logo, po którym pacjenci rozpoznają organizację i jej produkty.

E M C

EMC Instytut Medyczny SA
Rys. 1. Logo Szpitala EuroMediCare
Źródło: http://www.emc-sa.pl [12.11.2013].

Szpital EuroMediCare ma swoje logo (rys. 1), które jest symbolem wyrażającym zaufanie. Kojarzy się ze służbą zdrowia, ponieważ ma charakterystyczne
kolory – niebieskie litery na białym tle, przypominające kolorystykę strojów perJ. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 128.
P. Patkowski, Potencjał konkurencyjny marki – jak zdobyć przewagę na rynku, Poltext, Warszawa 2010, s. 16.
1
2
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sonelu medycznego. Wyraźnie odróżnia się od konkurencji, jest niepowtarzalne,
jedyne. Widząc to logo, można je od razu skojarzyć z usługami medycznymi,
których pierwsza placówka powstała we Wrocławiu (szpital EuroMediCare jako
pierwszy w całej spółce został opatrzony tym logo). Pod tym znakiem funkcjonuje
nie tylko szpital, ale również przychodnie we Wrocławiu oraz placówki w innych
miastach Polski. Logo EMC prezentuje usługi służby zdrowia i kieruje uwagę
pacjenta na własne zdrowie.
Marka stanowi kluczowy element strategii usługi i ma zasadniczy wpływ na
atrakcyjność oferty. Szpital EuroMediCare wykorzystuje markę w promocji swoich usług i w komunikacji z otoczeniem. Jest to marka producenta, która umożliwia wybór usług omawianego szpitala przez konsumenta. EuroMediCare ponosi
wszystkie koszty kształtowania marki, ale też czerpie korzyści wynikające z wykorzystania jej w procesie sprzedaży swych produktów.
Szpital opracował także strategię rozszerzenia marki, czyli tą samą marką
obejmuje nowe usługi z tej samej grupy asortymentowej bądź rozszerza linie
usług już istniejących. Na przykład na oddziale gastroenterologicznym oprócz
Tabela 1. Zasady kreowania marki przez Szpital EuroMediCare
Zasady
Zasada spójności

Zadania – realizacja
– szpital stara się utrzymać świadomość marki w umyśle klienta
– szpital dba o wysoką jakość usług zgodnie z deklaracją zawartą w marce
– szpital szkoli pracowników w zakresie technik sprzedażowo-obsługowych i standardów jakości oferowanych usług
Zasada jasności
– szpital promuje markę i logo, deklarując cechy oferty i świadczonych
usług
– szpital eksponuje cechy tożsamości i kultury organizacyjnej w celu
wzmocnienia oddziaływania marki
Zasada ciągłości
– zewnętrzne atrybuty marki (logo) nie ulegają zmianie od początku istnienia firmy
– deklarowane cechy oferty szpitala (rdzeń marki) są trwałe, uzupełniane
o innowacje
– szpital przyjął strategię rozszerzania (rozciągania) marki na nowo
wprowadzane usługi
Zasada widoczności
– szpital dba o dowody fizyczne (physical evidence) na poparcie wartości
promowanych przez markę (miejsca w rankingach, certyfikaty jakości)
– strona internetowa szpitala jest aktywnym i interaktywnym kanałem
komunikacji szpitala z otoczeniem
Zasada autentyczności – wartości oferowane przez szpital i promowane przez jego markę są akceptowane przez personel szpitala i przekładają się na zasady obsługi
pacjentów
– pracownicy szpitala identyfikują się z jego misją i z dumą realizują cele
szpitala, które odpowiadają ich ambicjom
Źródł o: opracowanie własne.
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podstawowych badań endoskopowych, takich jak gastroskopia czy kolonoskopia, wprowadzono zabiegi z zakresu małoinwazyjnych badań na przewodach
żółciowych (ERCP), endoultrasonografię (EUS) czy enteroskopię jedno- i dwubalonową. Podobnie na oddziale ortopedycznym, gdzie w pierwszym okresie
funkcjonowania były wykonywane tylko zabiegi w obrębie stawu kolanowego
(artroskopie), wprowadzono zabiegi w obrębie stawu skokowego, biodrowego
oraz rekonstrukcje uszkodzonych więzadeł z wykorzystaniem małoinwazyjnych,
laparoskopowych metod operacyjnych.
Szpital EuroMediCare nie tylko rozszerza ofertę pod własną marką, ale także podejmuje działania projakościowe. Corocznie poddaje recertyfikacji wprowadzony system zarządzania jakością ISO, a w rankingach „Bezpieczny szpital”
i „Szpital bez bólu” zajmuje wysokie miejsca.
Marka tego szpitala jest także jednym z instrumentów komunikacji między
przedsiębiorcą a nabywcami. Jej znaczenie jest tym większe, im silniejsza jest
potrzeba wyróżnienia danej usługi spośród konkurencyjnych ofert. Szpital EuroMediaCare stale monitoruje efekty działań wizerunkowych zgodnie z przyjętymi
zasadami kreowania marki (tab. 1). Zasady te są trzonem strategii marki analizowanego szpitala i mogą zarazem służyć jako kryteria oceny skuteczności działań
wizerunkowych.

2. Oferta usługowa i wizerunek marki szpitala
w świetle wyników badań bezpośrednich
Wyznacznikiem skuteczności realizacji strategii marki jest stopień jej akceptacji przez klientów, co wyraża się w ich opinii na temat jakości świadczonych
usług. W celu zbadania postrzegania jakości oferty szpitala i wizerunku jego marki przez pacjentów przeprowadzono badania ankietowe wśród dorosłych klientów trzech publicznych przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w zachodniej
części Wrocławia, którzy deklarowali, że byli lub są pacjentami szpitala EuroMediCare3. Badanie przeprowadzono w okresie od 5 do 11 kwietnia 2013 r. Respondenci zostali wybrani losowo spośród pacjentów korzystających z usług danej
placówki POZ. W procedurze badania ankietowego przyjęto podmiotowy zakres
badań obejmujący klientów korzystających z usług dostępnych w szpitalu, w różnym przedziale wiekowym, musieli mieć oni jednak ukończone 18 lat. Przedmiotem ankiety było zaś określenie stopnia korzystania z proponowanych usług
w szpitalu EuroMediCare, znajomości produktów i zadowolenia z ich jakości.
Opis procedury badawczej i szczegółowe wyniki badań wraz z kwestionariuszem ankietowym zawiera praca magisterska: K. Putyło, Kreowanie marki w usługach medycznych na przykładzie EuroMediCare Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią (WSB we Wrocławiu, 2013).
3
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Wyniki badania ankietowego wykazały, że większość respondentów (58%)
korzysta głównie z usług szpitali publicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 30% ankietowanych to pacjenci przychodni publicznych,
7% korzysta z przychodni specjalistycznych (publicznych i niepublicznych),
a pozostałe 5% to pacjenci komercyjnych placówek, wśród których znajduje się
szpital EuroMediCare.
Mimo że korzystanie przez pacjentów z usług ochrony zdrowia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest powszechne, to okazuje się, że korzystają oni
także często z usług komercyjnych podmiotów leczniczych. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wykazały, że 43% respondentów co kilka lat wraca
i kontynuuje leczenie w szpitalu EuroMediCare, kolejne 30% to pacjenci z chorobami przewlekłymi, którzy kilka razy w roku zmuszeni są korzystać z usług
szpitala lub przychodni, a są i tacy, którzy znajdują się pod stałą kontrolą lekarską
tej placówki (7%).
Z badań wynika, że respondenci dowiadują się o działalności szpitala EuroMediCare głównie od zatrudnionego w nim personelu – lekarzy (48%), korzystają
z informacji dostępnych w Internecie (27%) lub uzyskują informacje o tym szpitalu w publicznej placówce od swojego lekarza POZ (17%). Na tym tle ciekawie
przedstawiają się zidentyfikowane w badaniu kryteria wyboru placówki EuroMediCare jako miejsca korzystania z usług ochrony zdrowia. Uzyskane wyniki
przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Kryteria wyboru szpitala EuroMediaCare przez pacjentów
Kryteria wyboru
Zakres usług
Opinia innych pacjentów
Opinia o lekarzu z EuroMediCare
Rady rodziny
Lokalizacja placówki
Opinia lekarza prowadzącego w POZ
Marka EMC i opinia o placówce
Inne
Suma

Liczba wskazań
38
35
29
25
22
21
9
1
180

Procent wskazań
21
19
16
14
12
12
5
1
100

Źródł o: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Przedstawione dane wskazują, że duże znaczenie w podjęciu decyzji o skorzystaniu z usług EuroMediCare ma: oferta wyrażająca zakres usług (21% wskazań),
opinia wyrażana przez pacjentów o placówce oraz o lekarzu w niej pracującym
(16%), natomiast mniejsze znaczenie ma: lokalizacja (12%), rady rodziny (14%),
opinia lekarza prowadzącego w POZ (12%) i opinia o placówce EuroMediCare
na podstawie marki (5%). Znamienne jest to, że ani nazwiska znanych lekarzy,
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ani specjalistów zatrudnionych w szpitalu EuroMediCare nie są głównym „magnesem” przyciągającym pacjentów do placówki. Z przedstawionego zestawienia wynika, że duże jest znaczenie informacji nieformalnej w promowaniu usług
omawianego szpitala.
W celu sprawdzenia pozytywnej opinii o szpitalu EuroMediCare, która stanowiła czynnik decyzji o korzystaniu z jego usług, poproszono osoby korzystające
ze świadczeń szpitalnych o dokonanie oceny pracy pracowników recepcji, pielęgniarek i lekarzy. Uzyskane informacje prezentują tabele 3-5.
Tabela 3. Ocena jakości obsługi pacjentów przez pracownika recepcji (w %)
Kryteria oceny
Uprzejmość
Troska
Kultura osobista
Życzliwość
Komunikatywność

b. niska
(1)
3
5
0
5
0

niska
(2)
8
17
0
12
13

Ocena
średnia
(3)
25
41
17
33
20

wysoka
(4)
34
17
20
22
24

b. wysoka
(5)
30
20
63
28
43

Razem
100
100
100
100
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Pracownicy recepcji w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem wypadli w miarę dobrze. Średnia ocena wszystkich kryteriów to 3,81 pkt na 5 pkt możliwych. Ocenę bardzo wysoką (tj. 5) przyznano „kulturze osobistej” pracownika
recepcji, którą wskazało 63% respondentów, oraz „komunikatywności” wyróżnionej przez 43% badanych. Natomiast „uprzejmość” najczęściej otrzymywała
ocenę wysoką (4) i była wskazywana przez 34% respondentów, a „troska” – ocenę średnią, wskazywaną przez blisko połowę respondentów (41%), podobnie jak
„życzliwość”, którą 33% ankietowanych oceniło na podobnym poziomie. Trzeba
dodać, że we wskazaniach respondentów pojawiły się także oceny niskie i bardzo
niskie głównie dla kryteriów „troski” i „życzliwości”.
Na tym tle interesujące wydają się oceny pracy pielęgniarek, które zamieszczono w tabeli 4. W tym przypadku nie uwzględniono szczegółowych kryteriów
Tabela 4. Ocena opieki pielęgniarskiej
Ocena
Bardzo dobra (5)
Dobra (4)
Dostateczna (3)
Niedostateczna (2)
Suma

Liczba respondentów
56
2
2
0
60

Procent wskazań
94
3
3
0
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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oceny, lecz zaproponowano skalę 4-stopniową, w której najniższa nota to 2 (niedostateczna), a najwyższa – 5 (bardzo dobra).
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że prawie wszyscy respondenci
wysoko ocenili opiekę pielęgniarską, wystawiając jej ocenę bardzo dobrą. Uzyskała ona średnią ocenę 4,9 pkt na 5 pkt możliwych.
Z kolei tabela 5 przedstawia ocenę pracy lekarzy wystawioną przez pacjentów
według ustalonych kryteriów.
Tabela 5. Ocena opieki lekarskiej (w %)
Kryteria oceny
Troska i życzliwość
Kultura osobista
Komunikatywność
Poszanowanie intymności
Opieka dzienna
Opieka nocna

b. niska
(1)
0
0
3
3
8
0

niska
(2)
11
0
4
21
8
8

Ocena
średnia
(3)
34
20
34
34
17
17

wysoka
(4)
34
13
25
34
28
8

b. wysoka
(5)
21
67
34
8
39
67

Razem
100
100
100
100
100
100

Źródł o: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Z przedstawionych danych wynika, że najwyższą ocenę przyznano za „kulturę osobistą” lekarzy. Ponad połowa pacjentów „troskę” i „życzliwość” oceniła
na wysokim i średnim poziomie. Podobnie wysoką i średnią ocenę uzyskało „poszanowanie intymności”. Porównując ocenę opieki dziennej i nocnej, można dostrzec, że większość pacjentów (aż 67%) wystawiła lekarzom bardzo wysoką ocenę za opiekę podczas dyżuru nocnego. Również „komunikatywność” jest bardzo
ważnym elementem procesu diagnostyczno-leczniczego, lecz tylko 34% respondentów oceniło ją bardzo wysoko, 25% – wysoko, a 34% – na średnim poziomie.
Obliczona średnia ocena opieki lekarskiej wynosi 3,89 pkt na 5 pkt możliwych.
Porównując obliczone średnie oceny pracy recepcji, która wynosi 3,8 pkt,
opieki pielęgniarskiej – 4,9 pkt i opieki lekarskiej – 3,89 pkt, można stwierdzić, że
pacjenci są najbardziej zadowoleni z usług i pracy średniego personelu medycznego, co prawdopodobnie jest związane z ich częstszym kontaktem z pacjentem,
większą empatią i zaangażowaniem w proces leczenia.
Wyniki badań pokazały również, że 95% pacjentów wyraziło zadowolenie
z usług, z jakich skorzystali w placówce. Oznacza to, że pacjenci otrzymali to, po
co do placówki się zgłosili. Jest to bardzo dobry wynik, świadczący o dużej staranności i zaangażowaniu personelu w proces leczenia chorego. Można również
przyjąć, że warunki pobytu w szpitalu EuroMediCare są jednym z wyznaczników
zadowolenia, co ukazują dane zawarte w tabeli 6.

298

Katarzyna Putyło
Tabela 6. Czynniki zadowolenia pacjenta według częstości wskazań
Odpowiedź
Opieka lekarsko-pielęgniarska
TV w pokoju
Dwuosobowe sale
Porządek w placówce
Budynek
Darmowy dostęp do Internetu
Suma

Liczba respondentów
17
15
10
8
7
3
60

Procent wskazań
27
25
17
14
12
5
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Największy wpływ na zadowolenie i ogólną ocenę pobytu w szpitalu w odniesieniu do: opieki, komfortu, ładu i porządku czy infrastruktury miała opieka
lekarsko-pielęgniarska, która okazała się najważniejszym czynnikiem satysfakcji
dla prawie 27% badanych. Na drugim miejscu znalazł się dostęp do darmowej TV,
co w placówkach medycznych jest rzadkością (zwykle tego typu usługi są dodatkowo płatne). Na trzecim miejscu znalazły się warunki socjalno-bytowe – 17%
badanych jako atut wskazało pokoje dwuosobowe. Kolejne miejsca zajęły porządek w placówce i warunki techniczne budynku szpitala. Natomiast darmowy
dostęp do Internetu nie stanowił istotnego czynnika wpływającego na satysfakcję
pacjentów, prawdopodobnie dlatego, że usługi w EMC są przeprowadzane planowo, co oznacza, że pacjenci nie przebywają tam dłużej niż trzy doby (przyjęcie
– zabieg – wypis).
Respondenci napotkali też trudności, które istotnie wpłynęły na ogólną ocenę
usługi. Tabela 7 ukazuje dane, z których wynika, że dużym problemem był dla
nich czas, jaki pacjent musi spędzić w recepcji, oczekując na przyjęcie do szpitala. Problem ten zgłosiło 80% respondentów. Część badanych uznała również, że
kontakt z lekarzem stanowił dla nich niedogodność i wiązał się z dyskomfortem.
Te dwie trudności dominują we wskazaniach nad pozostałymi czynnikami.
Tabela 7. Napotkane trudności w szpitalu EuroMediCare
Odpowiedź
Długi czas oczekiwania na przyjęcie
Utrudniony kontakt z lekarzem
Długi czas oczekiwania na badanie/zabieg
Brudne pokoje i sanitariaty
Opieszałość pielęgniarek
Niemiła obsługa
Suma

Liczba respondentów
48
8
2
1
1
0
60

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Procent wskazań
80
13
3
2
2
0
100
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Aby ocenić jakość obsługi pacjenta, która w znaczącym stopniu wpływa na
wizerunek szpitala, poproszono respondentów o syntetyczną ocenę działalności
usługowej szpitala EuroMediCare. Rozkład ocen według częstości wskazań prezentuje tabela 8.
Tabela 8. Syntetyczna ocena placówki EuroMediCare
Odpowiedź
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Suma

Liczba respondentów
35
12
10
0
0
3
60

Procent wskazań
58
20
17
0
0
5
100

Źródł o: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Ponad połowa badanych respondentów (58%) wystawiła bardzo dobrą ocenę placówce, 20% badanych – ocenę dobrą, a 17% oceniło działania szpitala na
średnim poziomie. Biorąc pod uwagę to, że prawie 80% pacjentów oceniło szpital
wysoko (ocena bardzo dobra i dobra), można stwierdzić, że pomimo zróżnicowania poziomu ocen cząstkowych dotyczących pracy recepcji, personelu pielęgniarskiego i lekarzy pacjenci są zadowoleni z działalności usługowej szpitala.
Wyzwaniem dla szpitala było podjęcie działań projakościowych i wyeliminowanie wszystkich negatywnych czynników, które mogą powodować niezadowolenie pacjentów, a tym samym dysonans między oczekiwaniem a efektem finalnym
(zdrowiem).
Przedsiębiorstwa medyczne powinny traktować pacjenta jako klienta, który nie tylko zasila finanse komercyjnej firmy, lecz także jest źródłem informacji
o rynku, o konkurencyjnych firmach medycznych i o usługach medycznych4.
W celu uzyskania danych dotyczących wiedzy o szpitalu EuroMediCare, jego
znakach i symbolach zapytano respondentów o znajomość logo, jego charakterystycznych cech, wyróżniających go spośród innych, które pozwalają zidentyfikować placówkę. Wynik tego badania przedstawia tabela 9.
Uzyskane wyniki dowodzą, że najczęściej zapamiętywany przez pacjentów
był biało-niebieski kolor (38% wskazań). Z kolei charakterystyczny znak rozpostartych skrzydeł ptaka, umieszczony nad napisem, zapamiętało 29% respondentów. Znacznie mniej z nich (18%) potrafiło zidentyfikować skrót EMC i drukowane litery, którymi zapisana jest nazwa (15%). Oznacza to, że logo EuroMediCare
K. Perechuda, M. Kowalewski, Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2008, s. 11.
4
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Tabela 9. Znajomość elementów struktury logo szpitala (w %)
Odpowiedź
Liczba respondentów
Biało-niebieski kolor
22
Kształt ptaka nad napisem
19
Literowy skrót EMC
11
Drukowane litery
8
Suma
60

Procent wskazań
38
29
18
15
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

nie jest powszechnie znane oraz potwierdza wcześniejsze spostrzeżenie, że logo
i marka nie stanowią istotnego czynnika wyboru usługi EuroMediCare.

Podsumowanie
Marketing w usługach ochrony zdrowia stał się nieodzownym narzędziem
kreowania i utrzymania pozytywnego wizerunku placówki medycznej, który
w dużym stopniu warunkuje jej sukces rynkowy. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.
Zaufanie, lojalność pacjenta i jego zadowolenie z usługi są sygnałami dla podmiotu leczniczego, że warto podejmować działania projakościowe, podnosić standardy i kształtować ofertę usługową w taki sposób, by przewyższać oczekiwania
pacjentów. Zacieśnienie relacji między pacjentem a placówką prowadzi do trwałej więzi, dzięki której zadowolony pacjent staje się dobrym „kanałem” promocji,
gdyż jest jej autentycznym i wiarygodnym źródłem.
Obecnie nie wystarczy jedynie skutecznie leczyć, by zdobyć zaufanie pacjenta. Pojawiająca się konkurencja na rynku świadczeń zdrowotnych zmusza do szukania nowych metod i rozwiązań, aby zainteresować pacjenta oferowanymi usługami. Duże znaczenie ma też budowanie wyróżniającej się marki, która ułatwia
identyfikację podmiotu leczniczego i stanowi gwarancję jakości oferowanych
usług. Niematerialny charakter usług ochrony zdrowia może urealnić marka placówki, jednak pod warunkiem, że zawarta w niej deklaracja jakości jest prawdziwa. Budowanie relacji podmiotu leczniczego z pacjentem wymaga atmosfery zaufania. Jest to warunek tworzenia lojalności pacjenta wobec placówki i jej marki,
a także element jej sukcesu rynkowego, który może przejawiać się silną pozycją
rynkową i wzrostem liczby osób korzystających z jej usług oraz wzmocnieniem
sytuacji ekonomicznej podmiotu leczniczego.
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Creating a brand in medical services
based on the health center of EuroMediCare Specialist Hospital
in view of results of direct research
Summary. Today the development of competition in the market for medical services caused the
need for marketing in the management of medicinal entities. Institutions take action to stand out in
the market. This paper presents the principles of brand management for example of EuroMediCare
Hospital in Wroclaw. However, based on the results of the survey the authors have shown consistency of statements contained in the brand quality of the hospital with the expectations and feelings
of patients. This compatibility is the basis of success in the market and is used to build the loyalty
of patients. It can be assumed that the quality of health services is reflected as a factor in the brand
when choosing a place of using the services.
Key words: image of health care facilities, medical services market, brand, branding
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Imprezy rekreacyjno-sportowe
jako współczesna forma budowania
wizerunku Wrocławia

Streszczenie. Miejskie obszary rekreacyjne, jako przestrzeń codziennego wypoczynku, mają
istotny wpływ na jakość życia i rozwój gospodarczy danego terenu. Działania władz Wrocławia
w obszarze promocji spowodowały dynamiczny rozwój zagospodarowania rekreacyjnego i możliwości organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, które tworzą pozytywny wizerunek miasta na
świecie. Do zbierania materiału badawczego wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniki obserwacji oraz przegląd literatury. Analiza materiału potwierdziła, że imprezy rekreacyjno-sportowe są źródłem innowacyjnych pomysłów, lecz nie zawsze w pełni wykorzystanych. Jedynie
takie imprezy, jak: EURO 2012, Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, Olimpiada Polonijna, Puchar
Świata w łucznictwie tarczowym, stanowią znaczącą promocję na rynku światowym. Otwartym
problemem jest wykorzystanie nowego obiektu – Stadionu Miejskiego, który będąc miejscem organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, może stać się symbolem Wrocławia – miasta przyjaznego
aktywnemu społeczeństwu w XXI w.
Słowa kluczowe: imprezy rekreacyjno-sportowe, budowanie wizerunku miejsca, innowacyjność

Wstęp
Przestrzenią życia większości ludzi w XXI w. są miasta. Mimo różnic cywilizacyjnych powstają wszędzie tam, gdzie został osiągnięty wyższy poziom
rozwoju społeczno-gospodarczego. Są miejscem kształtowania się różnorodnych
doświadczeń i wartości, w tym promocji zdrowia. Wpływają na postawy i style
życia podejmowane i wybierane przez mieszkańców formy wypoczynku1. ZłożoB. Gutowski, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa 2006, http://
www.miastoidealne.sztuka.edu.pl/filozofia_miasta_miasto_jako_projekt_utopijny.pdf [5.10.2013].
1
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ność struktury miasta powoduje, że jest ono przedmiotem badań wielu dziedzin
nauki, w tym społecznych i przyrodniczych. Podejmowane są także interdyscyplinarne studia dotyczące ich tworzenia, przemian, zagospodarowania, jakości życia
czy możliwości wypoczynku. Również „od początku rozwoju turystyki miasta
stanowiły jeden z głównych celów podróży turystycznych”2.
Tematyka wypoczynku w przestrzeniach miejskich jest zatem połączeniem
dwóch sfer – rekreacji i turystyki. Miasto, rozpatrywane w szerokim kontekście
społecznym, stanowi miejsce pracy, rozwoju, budowania relacji międzyludzkich
oraz aktywnej rekreacji. Dlatego służy nie tylko jej mieszkańcom, ale jest także
miejscem wypoczynku turystów. Wzrost gospodarczy związany z rozwojem turystyki oraz wzrost jakości życia mieszkańców to dwa elementy uwarunkowane
w znacznej mierze działalnością władz miasta, poprzez które tworzony jest również wizerunek miejsca.
Zgodnie z definicją „wizerunkiem można nazwać pewien »produkt« umysłu,
który przetwarzając dużo różnych informacji o danym mieście/regionie, chce wyrazić je w jeden, określony sposób”3. Powszechny wzrost aktywności turystycznej
i rekreacyjnej we współczesnym świecie powoduje, że miasta dostrzegają w tej
sferze liczne korzyści społeczno-gospodarcze. Tworzony przez nie wizerunek jest
„rezultatem celowo podejmowanych przez miasto, region czy kraj działań zmierzających do sterowania własnym obrazem. Jest więc obrazem miasta, regionu
czy kraju odpowiednio przez nie zaplanowanym i upowszechnionym na użytek
otoczenia”4. Na obraz miasta składają się nie tylko elementy poznawcze, ale także
emocje, które wywołuje w ludziach przestrzeń miejska, jej atmosfera. Pożądany
wizerunek miasta może być upowszechniany przez różne formy promocji, takie
jak: spoty reklamowe dostępne w telewizji, Internecie czy radiu, artykuły w prasie
krajowej i zagranicznej, ale przede wszystkim opinie ludzi, zarówno mieszkańców, jak i turystów.
Istotne w tym względzie są „różnego rodzaju imprezy i wydarzenia. Duże,
medialne imprezy, które nawiązują do charakteru lub tradycji danego miejsca, są
nieocenionym narzędziem promocyjnym, dlatego coraz częściej są wykorzystywane”5. Powszechnie wiadomo, że imprezy rekreacyjno-sportowe, organizowane
w przestrzeni miejskiej, są atrakcją dla mieszkańców, a także dla turystów. Atrakcyjność turystyczna jest nie tylko związana z architekturą, obiektami kulturalnymi
czy sakralnymi, ale też z atmosferą panującą w mieście czy festiwalami organiTurystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 319.
A. Mikołajczyk, Pierwszy raport o stanie marketingu miejsc w regionach i miastach Polski,
„Brief for Poland” 2008, cz. II, s. 2.
4
Strategia rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2009, s. 91.
5
Ibidem, s. 95.
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zowanymi w jego przestrzeni6. Imprezy rekreacyjno-sportowe są często związane
z przeżyciem przygody, która długo pozostaje w pamięci jej uczestników. Jako
innowacyjne źródło promocji miejsca i budowania wizerunku stały się one przedmiotem prowadzonych badań w obrębie aglomeracji wrocławskiej.

1. Założenia badawcze
Mając na uwadze istotne znaczenie imprez rekreacyjno-sportowych dla tworzenia wizerunku miasta, jako cel badań przyjęto diagnozę ich wykorzystania
w kreowaniu wizerunku Wrocławia. Problem badawczy został sformułowany
w postaci następujących pytań:
1. Jakie imprezy rekreacyjno-sportowe są organizowane we Wrocławiu?
2. Jakie jest ich znaczenie w promocji miasta – czy tworzą spójny wizerunek
miasta?
3. Czy są one źródłem innowacyjnych pomysłów tworzących wizerunek miasta jako nowoczesnego miejsca do wypoczynku?
Przyjęto, że we Wrocławiu są organizowane liczne i różnorodne imprezy,
a miasto stanowi miejsce spotkań – „Wrocław the Meeting Place”7. Władze miasta są świadome możliwości promocji i kreowania wizerunku poprzez ich organizację. Istotny jest także ścisły związek rozwoju turystyki i rekreacji z ożywieniem
przestrzeni miejskich. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych jest bowiem
elementem promocji miasta wśród mieszkańców i turystów.
Określenie szczegółowych pytań pozwoliło na uporządkowanie materiału badawczego, który zebrano w 2013 r. metodą sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu analizy literatury (wrocławskich przewodników i danych dostępnych
online) oraz obserwacji. Zapoznano się z głównymi imprezami organizowanymi
we Wrocławiu w 2013 r., ich charakterem i cyklicznością. Obserwacja, która miała charakter bierny bezpośredni, obejmowała uczestnictwo w wybranych imprezach sportowo-rekreacyjnych.

2. Wyniki i dyskusja
Zdaniem Stephena Page’a w latach 80. XX w. w wyniku rozwijających się
badań w dziedzinie turystyki, w tym turystyki miejskiej, stwierdzono, że miasto
może być atrakcyjną przestrzenią zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów8.
6
7

ławia.

Turystyka, op. cit., s. 320.
Strategia rozwoju turystyki dla miasta Wrocławia na lata 2008-2013, Urząd Miasta Wroc-

S. Page, Urban Tourism, w: Tourism Management: Towards the New Millennium, red. C. Ryan,
S. Page, Pergamon Press, Oxford 2000, s. 197.
8
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Wiadomo, że dzięki poszukiwaniu innowacyjnych form jego promocji turystyka
miejska we Wrocławiu nie ogranicza się jedynie do oglądania pomników i zwiedzaniu budowli czy obiektów należących do dziedzictwa historycznego miasta,
ale poszukuje możliwości uatrakcyjnienia czasu wolnego. W większości wrocławskich przewodników wymieniane są przede wszystkim coroczne imprezy
kulturalne – muzyczne, filmowe, teatralne, takie jak: Festiwal Polskiej Muzyki
Współczesnej Musica Polonica Nova, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Era Nowe
Horyzonty Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Brave Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych BuserBus, Wratislavia Cantans, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Jazz nad Odrą9.
W badaniach własnych uwzględniono, że „turystyka na obszarach miejskich
przyjmująca rozmaite formy (takie jak turystyka krajoznawcza, kulturalna czy
imprezowa) stała się w skali globalnej czymś powszechnym. [...] Organizację
wielkich imprez, takich jak igrzyska olimpijskie, coraz częściej przestrzega się
jako skuteczny sposób na znaczne zwiększenie napływu turystów”10. Wrocław,
jako jedno z głównych centrów krajoznawczych Polski11, jest również gospodarzem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących atrakcję dla turystów
i jednocześnie zachęcających mieszkańców do aktywnej rekreacji.
Na podstawie analizy stanu obecnego, uwzględniającej podział imprez rekreacyjno-sportowych z uwagi na ich cykliczność, można stwierdzić, że Wrocław
stara się tworzyć wizerunek nowoczesnego miasta przede wszystkim przez organizację dużych, jednorazowych imprez o zasięgu międzynarodowym. W 2013 r.
były to: Harley-Davidson Super Rally oraz Puchar Świata w łucznictwie tarczowym WA. W pierwszej z imprez uczestniczyło ok. 9,5 tys. miłośników motoryzacji z całej Europy. Podczas majowego zlotu wystąpiły liczne zespoły, które uatrakcyjniły spotkanie pasjonatów motocykli12. Druga z imprez (łucznictwo tarczowe)
została zorganizowana w dniach 19-25 sierpnia w dwóch lokalizacjach: przy Hali
Stulecia oraz na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu13.
W 2012 r. Wrocław był także gospodarzem UEFA EURO 2012 i przygotowuje
się do Igrzysk Sportów Nieolimpijskich w 2017 r. Zaangażowanie w organizację imprez o zasięgu międzynarodowym potwierdza starania władz o stworzenie
obrazu miasta przyjaznego rozwojowi sportu. Jednak tak duże imprezy powinny
być uzupełniane przez inne, cząstkowe działania, które przez cały rok, nie tylko
jednorazowo, będą zachęcać do aktywnego wypoczynku zarówno mieszkańców,
jak i turystów. Przykładem takich imprez we Wrocławiu są: gry miejskie, biegi
9

-333.

10
11
12
13

J. Czerwiński, Wrocław. Przewodnik, Wyd. Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2010, s. 330Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 204.
http://www.pttk.pl/kznw/kanon.php#miasta [13.10.2013].
http://www.superrally.pl/index.php/pl/ [13.10.2013].
http://awc-wroclaw2013.pl/ [13.10.2013].
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na orientacje, maratony miejskie, imprezy nadodrzańskie czy zajęcia jogi na terenach zielonych.
Gry miejskie to forma rozrywki prowadzona w różnych miejscach świata. Została zdefiniowana w XXI w., choć rozwinęła się w drugiej połowie XX w. Ostatnia gra miejska pt. „Oblicza naszego miasta” odbyła się 22 września 2013 r.14
Przez okres letni organizowane były również inne spotkania w tej formie. Niektóre, jak przywołana powyżej, związane były z odkrywaniem historii miasta,
inne propagowały bezpieczne zachowania nad wodą w okresie wakacyjnym. Gry
miejskie są atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego z rodziną czy znajomymi.
Stanowią też szansę poznania nowych osób i nawiązania nowych relacji. Odpowiednio przeprowadzone mogą być alternatywną możliwością zwiedzania miasta, a dla mieszkańców – sposobem utożsamienia się z miejscem aktualnego pobytu. Duże zainteresowanie jazdą na rowerze skłoniło również do zorganizowania
przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych we Wrocławiu rowerowej
gry miejskiej15, która jest oryginalnym pomysłem.
Atrakcyjnym wydarzeniem są również nietypowe biegi na orientację odbywające się w mieście pod hasłem „Wrocław Night O-Fight”. Są one organizowane cyklicznie, lecz wypromowane jedynie na poziomie krajowym. W styczniu
2013 r. odbyły się w Galerii Handlowej Sky Tower16. Uczestnicy biegu na orientację muszą być gotowi nie tylko na wysiłek fizyczny, ale powinni również wykazać
się bystrością i umiejętnością poruszania się w przestrzeni. Podobne spotkania
odbywały się w 2013 r. na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych, wrocławskiego Aquaparku czy Strzelnicy WKS-u.
Zainteresowanie inicjatywami sportowo-rekreacyjnymi mającymi miejsce
w godzinach nocnych przyczyniło się też do zorganizowania I Nocnego Wrocławskiego Półmaratonu, który odbył się w Noc Świętojańską17. Popularność form
biegowych została potwierdzona przez liczny udział w cyklicznie organizowanym Maratonie Wrocław. We wrześniu 2013 r. odbyła się już XXXI edycja tej
imprezy rekreacyjno-sportowej. Ulicami miasta przebiegło wówczas ok. 4 tys.
uczestników.
Położenie stolicy Dolnego Śląska nad Odrą jest kolejną możliwością rozwoju
miasta, a także wyzwaniem. „Regularnie, każdego roku we Wrocławiu odbywa
się Odra Cup, czyli międzynarodowe studenckie regaty wioślarskich ósemek. Do
14
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,zagraj-w-miejska-gre-i-wytrop-oblicza-wroclawia,wia5-3270-17312.html [5.10.2013].
15
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclaw-wkrotce-najwieksza-rowerowa-gramiejska-tego-roku-,wia5-3270-16163.html [5.10.2013].
16
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,biegali-po-galerii-w-sky-tower-ale-nie-za-zakupami,wia5-3270-14682.html [5.10.2013].
17
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,maraton-wroclaw-zostal-bez-glownego-sponsoraale-i-tak-szykuja-sie-atrakcje,wia5-3270-15398.html [5.10.2013].
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rywalizacji na kilometrowym dystansie stają osady z całej Polski, a także z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Słowenii”18. Jest to jedna z nielicznych imprez na rzece. Organizatorzy coraz częściej podejmują działania w celu uatrakcyjnienia wypoczynku, np. pływanie smoczymi łodziami po zmierzchu, w świetle
pochodni. Odra we Wrocławiu jest też miejscem organizacji takich imprez, jak:
Odra Cup czy Dni Odry, które zachęcają do rodzinnego wypoczynku na terenach
nadrzecznych. Spotkaniom tym towarzyszą zwykle koncerty i imprezy taneczne.
Zachętą do aktywnego wypoczynku na terenach otwartych, mających szczególnie pozytywny wpływ na jego jakość i efektywność, jest organizacja zajęć jogi
czy zumby w parkach miejskich. Wakacyjną akcję tego rodzaju, w której udział
był bezpłatny, zorganizowało w 2013 r. Centrum Jogi Wrocław19 i Klub Sportowy
dla Kobiet – Mrs. Sporty wraz z restauracją Agawa20. Zaangażowanie nie tylko
władz publicznych w organizację imprez rekreacyjno-sportowych, ale także firm
prywatnych potwierdza szerokie zainteresowanie marketingiem poprzez sport
i tworzeniem wizerunku Wrocławia jako miejsca aktywnej rekreacji. Podążanie
za współczesnymi trendami aktywnego i zdrowego stylu życia staje się szansą
rozwoju zarówno firm prywatnych, jak i urzędu miasta (sektora publicznego).
Nowym miejscem organizacji imprez rekreacyjno-sportowym jest nowoczesny Stadion Miejski, obecnie nie w pełni wykorzystany. Szerokie zainteresowanie
wspomnianymi wcześniej biegami na orientację spowodowało, że jeden z nich
zorganizowano na terenie stadionu21. Władze miejskie wciąż poszukują jednak
możliwości efektywnego wykorzystania obiektu, który został udostępniony
w 2012 r. Skoki na bungee, ścianka wspinaczkowa, tor rolkowy czy kino to tylko
niektóre propozycje zagospodarowania stadionu. Ostateczna decyzja nie została
jeszcze podjęta. Niewątpliwie jednak będzie ona odpowiedzią na to, jaki wizerunek miasta chcą w przyszłości tworzyć władze Wrocławia.

Podsumowanie i wnioski
Dokonując analizy imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w przestrzeni miejskiej Wrocławia, można zauważyć ich zróżnicowanie. Są to zarówno
imprezy ogólnokrajowe, jak i regionalne. Te ostatnie mają szczególne znaczenie
T. Skrzypczyk Profil przedsiębiorców i oferta turystyczno-rekreacyjna na terenach nadbrzeżnych Odry we Wrocławiu, w: Zarządzenie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej, red. M. Morawski, AWF, Wrocław 2012, s. 380.
19
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wakacyjne-spotkania-z-joga-w-parku-przyciagajamase-wroclawian,wia5-3270-16596.html [5.10.2013].
20
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,juz-w-najblizsza-sobote-rusza-zumba-w-parkupoludniowym,wia5-3270-16653.html [5.10.2013].
21
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,bieg-na-orientacje-na-stadionie-miejskim-nastarcie-stanie-ponad-500-osob,wia5-3270-17229.html [5.10.2013].
18
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w sytuacji zmian demograficznych i starzenia się mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Warto kontynuować organizowane już lekcje wychowania fizycznego
dla seniorów razem z wnukami. W celu zwiększenia skali ich uczestnictwa warto byłoby połączyć aktywność fizyczną z konsultacjami lekarskimi. Akcje propagujące zdrowe żywienie, regularne wykonywanie badań czy bezpieczeństwo
mogą jednocześnie promować możliwości aktywnego wypoczynku w przestrzeni
miejskiej. Budowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców wpływa na ich samopoczucie, efektywność pracy, aktywność społeczną i rekreacyjną
w czasie wolnym, a także przynosi wymierne korzyści społeczno-gospodarcze
oraz szeroko pojęte ożywienie obszarów miejskich22.
Miasto jest przestrzenią, która powinna być przyjazna swoim mieszkańcom.
Jest także miejscem spotkań osób pochodzących z innych regionów, kultur, posługujących się różnymi językami. Imprezy rekreacyjno-sportowe są jedną z propozycji poprawy jego wizerunku. Zachęcają mieszkańców do uczestnictwa w życiu publicznym, integrują społeczeństwo, a turystów zapraszają do odwiedzenia
i przeżycia niezapomnianej przygody podczas takich imprez. Spotkania propagujące aktywne spędzanie czasu wolnego, mimo iż często obejmują innowacyjne
pomysły, mają głównie charakter lokalny i regionalny. Stanowią też niewykorzystany potencjał, który odpowiednio zarządzany może stać się podstawą rozwoju
miasta skierowanego ku przyszłości.
Wrocław promuje się przez różnorodne imprezy kulturalne, głównie muzyczne i artystyczne. Będąc jednak miejscem organizacji np. Igrzysk Sportów Nieolimpijskich, powinien stać się także przestrzenią przyjazną aktywności ruchowej. Rosnące zainteresowanie rekreacją ruchową, widoczne również we Wrocławiu, sprzyja budowaniu wizerunku miasta przyszłości, które jest miejscem życia
aktywnego społeczeństwa. Konieczne jest jednak dostrzeżenie i wykorzystanie
pojawiających się możliwości rozwoju rekreacji i turystyki w mieście poprzez
imprezy rekreacyjno-sportowe.
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Recreational and sports events – contemporary approach
to an image building strategy in Wroclaw
Summary. Urban recreational zones – everyday relaxation space for city-dwellers – make an
impact on the given community’s life quality and on the local economic growth. Promotion-oriented
initiatives taken by the local authorities at the turn of 20th and 21st century sparked off the dynamic
development in the area of recreation and provided Wrocław with the opportunity to hold international as well as sports and recreational events. This, in turn, will facilitate the city’s modern-style
development and global image. The diagnostic survey method along with the observation techniques
and a literature analysis has been applied to gather the necessary research evidence. The analysis of
gathered evidence confirmed that recreational and sports events provide the source for innovative
ideas marked with missed opportunities, though. The events, such as the Euro Football Championship, World Games, World Polonia Games, Harley Davidson Super Rally, 4th round of the World
Cup in target archery will facilitate international promotion. Newly erected facility – the Municipal
Stadium – may be used as the venue for recreational and sports events and, at the same time, become the symbol of Wrocław characterised by a friendly attitude to an active community. All things
considered, the research results indicate Wrocław’s dynamic progress towards recreational life style.
Key words: recreational and sports events, building local image, innovation
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Etykiety na opakowaniach żywności –
źródło wiedzy dla konsumenta

Streszczenie. W artykule przedstawiono najważniejsze zasady prezentowania konsumentom
informacji na temat żywności zawartych na etykietach. Podstawą rozwiązań są akty prawne prawa
żywnościowego unijnego i krajowego, które wyróżniają dwie podstawowe kategorie informacji:
obowiązkowe i dobrowolne. Do informacji, które muszą być umieszczone na etykietach, zalicza się:
dane na temat składu, trwałości i warunków przechowywania oraz wpływu produktu na zdrowie.
Informacje dobrowolne nie mogą natomiast wprowadzać konsumenta w błąd i muszą być oparte na
wynikach badań naukowych. Istotna dla konsumenta jest forma prezentacji danych. Dane w ujęciu
tabelarycznym, choć wyczerpujące, są niezrozumiałe. Z tego wynika potrzeba takiej prezentacji
danych, by konsument mógł szybko i jednoznacznie ocenić produkt spożywczy i podjąć decyzję
konsumencką.
Słowa kluczowe: żywność, etykiety, substancje dodatkowe dozwolone, prawo żywnościowe

Wstęp
Dominująca na współczesnych rynkach wysoko przetworzona żywność przyczynia się do wzrostu zachorowań na choroby dietozależne, takie jak: cukrzyca,
osteoporoza, choroby serca czy otyłość. Żywność ta zawiera także nieszkodliwe substancje, które mogą powodować zaburzenia zdrowia u wrażliwych na nie
konsumentów. Wielu przedstawicieli młodego pokolenia wykazuje postawy proekologiczne i świadomie ustala swoją dietę. Wszystkie te czynniki powodują, że
współcześni konsumenci oczekują informacji na temat żywności w celu racjonalnego budowania diety. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wiele państw
określa zasady tworzenia etykiet żywności co do formy i treści informacji na niej
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zawartych. Unia Europejska także opracowała przepisy prawa regulujące zasady
informowania konsumentów o żywności. Celem artykułu jest przedstawienie zasad etykietowania żywności oraz treści, jakie mogą one zawierać, na podstawie
źródeł unijnego i krajowego prawa żywnościowego.

1. Regulacje prawne
Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej regulującym zasady etykietowania produktów spożywczych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności1. Dokument ten zawiera
definicje w obszarze znakowania żywności, kategorie informacji o żywności,
sposobach i warunkach ich prezentowania, wskazuje strony odpowiedzialne za
informowanie konsumentów, a także precyzuje wymagania dotyczące ostrzeżeń
o składnikach stwarzających szczególne zagrożenia zdrowia dla wybranych grup
konsumentów. Zagadnienia informowania konsumentów o żywności w polskim
porządku prawnym reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia2.
Klasyfikację oraz zasady stosowania w żywności substancji dodatkowych dozwolonych zawierają trzy zasadnicze dokumenty prawa unijnego. Jedno poświęcone jest aromatom3, drugie enzymom4, a trzecie pozostałym grupom dodatków
funkcjonalnych5. W krajowym porządku prawnym zagadnienia te reguluje roz-

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE,
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/
WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, Dz.Urz. L 304 z 22.11.2011 r., P. 0018-0063.
2
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. nr 171,
poz. 1225.
3
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach
aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę
2000/13/WE, Dz.Urz. L 354 z 31.12.2008 r., s. 34-50.
4
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97, Dz.Urz. L 354 z 31.12.2008 r., s. 7-15.
5
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Dz.Urz. L 354 z 31.12.2008 r., s. 16-33.
1
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porządzenie6 do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które powiela
rozwiązania zawarte w dokumentach Unii Europejskiej.

2. Obowiązkowe informacje na etykietach żywności
Informacje zawarte na etykietach, stosownie do wymagań nowego prawa
unijnego, są podzielone na dwie zasadnicze grupy: obowiązkowe i dobrowolne.
Te pierwsze zawierają trzy kategorie informacji:
a) o tożsamości, składzie i cechach środka spożywczego,
b) o ochronie zdrowia konsumentów i bezpiecznym stosowaniu danego środka spożywczego, a w szczególności dane na temat:
– cech składu i potencjalnej szkodliwości dla zdrowia niektórych konsumentów,
– trwałości, przechowywania i bezpieczeństwa użycia,
– skutków zdrowotnych spożywania danego środka spożywczego,
c) informacje o charakterystyce żywieniowej, w tym o szczególnych wymogach dietetycznych, umożliwiające konsumentom podejmowanie świadomych
wyborów.
W ujęciu szczegółowym na etykietach żywności muszą być podane:
a) nazwa żywności,
b) wykaz składników,
c) wszelkie składniki alergogenne i substancje dodatkowe dozwolone,
d) ilość określonych składników lub ich kategorii,
e) ilość netto żywności,
f) data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
g) wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia,
h) nazwa lub firma i adres podmiotu wprowadzającego na rynek produkt spożywczy,
i) kraj lub miejsce pochodzenia żywności (jeśli zachodzi taka konieczność),
j) instrukcja użycia (jeśli zachodzi taka konieczność),
k) zawartość objętościowa alkoholu w napojach o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
l) informacja o wartości odżywczej.
Dane szczegółowe przedstawione wyżej mogą być określane słownie i liczbowo, a także za pomocą piktogramów lub symboli w celu ułatwienia przekazu
konsumentom istotnych danych umożliwiających podejmowanie decyzji żywieniowych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, Dz.U. nr 232 poz. 1525.
6
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Spośród przedstawionych wyżej danych konsumenci nie mają większych
trudności z rozpoznaniem i analizą większości informacji. Jednak takie określenia, jak: „data minimalnej trwałości”, „termin przydatności do spożycia”, „substancje dodatkowe dozwolone” oraz „alergogeny” nie zawsze są właściwie rozumiane. Pojęcia te wymagają więc wyjaśnienia, gdyż od ich prawidłowej analizy
i oceny może zależeć zdrowie, a nawet życie konsumentów.
Znaczenie omawianych określeń jest następujące:
a) termin przydatności do spożycia – służy do znakowania produktów podatnych na szybki rozwój mikroflory. Są to produkty świeże lub poddane delikatnym
procesom obróbki termicznej, np. przetwory mleczarskie lub wędliny. Spożycie
tego rodzaju produktów spożywczych po wyznaczonym terminie może zagrażać
zdrowiu konsumentów. Po przekroczeniu tego terminu produkty muszą być uznane za niezdatne do spożycia;
b) data minimalnej trwałości – termin, do którego mogą być bezpiecznie spożywane produkty spożywcze charakteryzujące się długą trwałością ze względu
na swoje cechy, a w szczególności zastosowaną obróbkę termiczną. Do tej grupy
produktów zaliczane są przetwory spożywcze mało podatne na rozkład mikrobiologiczny. Po przekroczeniu tego terminu produkty muszą być jednak wycofane ze
sklepów i uznane za niezdatne do spożycia;
c) alergogeny – produkty spożywcze, które mogą wywoływać u niektórych
konsumentów reakcje alergiczne. W takich przypadkach już niewielka ilość produktu alergogennego może wywołać tak gwałtowne reakcje, że jedynie szybka
interwencja lekarska może uratować życie konsumenta;
d) substancje dodatkowe dozwolone – liczna grupa substancji chemicznych
dodawanych do żywności w celu zapewnienia jej określonych właściwości. Substancje dodatkowe dozwolone w żywności oznaczane są na etykietach kodem
składającym się z litery E oraz trzy- lub czterocyfrowej liczby, a także nazwą
chemiczną. Niektóre substancje chemiczne mogą wykazywać różne aktywności
w żywności. Musi być wtedy wskazana zasadnicza funkcja dodatku. Substancje
dodatkowe dozwolone w żywności są powszechnie nazywane konserwantami.
Wielu konsumentów ocenia takie produkty jako szkodliwe i w obawie o własne
zdrowie nie decyduje się na ich zakup i spożywanie. W rzeczywistości konserwanty są jedną z wielu grup dodatków funkcjonalnych, a ich rola w zapewnieniu
konsumentom bezpieczeństwa żywności jest nie do przecenienia. Badania toksykologiczne prowadzone nad substancjami dodatkowymi dowodzą, że związki te
można bezpiecznie stosować w żywności w ilościach wskazanych w odnośnych
przepisach. Substancje dodatkowe dozwolone są obecnie klasyfikowane według
następujących kategorii (w kolejności alfabetycznej):
– aromat – substancja nadająca, przywracająca lub wzmacniająca zapach
produktu spożywczego. Substancje aromatyczne mogą być naturalne (pozyskane
z silnie aromatycznych fragmentów roślin), identyczne z naturalnymi (wytwo-
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rzone w drodze syntezy chemicznej, lecz mające swoje odpowiedniki w naturze)
oraz syntetyczne;
– barwnik – podobnie jak aromat to substancja nadająca, przywracająca lub
wzmacniająca barwę produktu spożywczego. Barwniki mogą być naturalne (pozyskane z kolorowych fragmentów roślin), identyczne z naturalnymi (wytworzone w drodze syntezy chemicznej, lecz mające swoje odpowiedniki w naturze)
oraz syntetyczne (niemające odpowiedników w przyrodzie). Wiele produktów
spożywczych traci swoją barwę w czasie procesów technologicznych i ich wygląd
bez dodatku barwników nie zachęcałby konsumentów do ich spożywania. Inne
natomiast bez dodatku barwników nie zaistniałyby jako produkty spożywcze;
– emulgator – substancja umożliwiająca wytwarzanie produktów o charakterze stabilnej emulsji, np. majonez czy margaryna;
– enzym – substancja uzyskiwana w drodze biosyntezy, która stanowi biologiczny katalizator umożliwiający reakcję chemiczną warunkującą produkcję
wybranych produktów, takich jak sery żółte. Poprzednio w produkcji tego typu
serów stosowano enzym uzyskiwany z żołądków cieląt. Wysokie ceny tego enzymu, wymagania ochrony dobrostanu zwierząt, a także rozwój biotechnologii
doprowadziły do pozaustrojowej syntezy tego enzymu, a tym samym obniżenia
jego ceny. Zastosowanie w produkcji żywności tego typu enzymów powoduje,
że może być ona akceptowana przez osoby wykazujące postawy proekologiczne
i rezygnujące ze spożywania produktów pozyskiwanych ze zwierząt;
– gaz do pakowania – gaz służący zmianie atmosfery w opakowaniach żywności, dzięki czemu możliwe jest wydłużenie okresu przydatności produktów do
spożycia, przy zachowaniu ich wysokiej jakości;
– gaz nośny – gaz służący do wypchnięcia z opakowania płynnego produktu
spożywczego i spienienie go;
– kwas – substancja służąca zakwaszeniu produktu w celu nadania mu kwaśnego smaku. Do żywności dodaje się wyłącznie kwasy organiczne, które wykazują także działanie konserwujące;
– nośnik – związek chemiczny umożliwiający równomierne rozprowadzenie
innej substancji dodatkowej niemieszającej się ze względu na właściwości fizyko-chemiczne w środowisku produktu;
– przeciwutleniacz – substancja, której celem jest zahamowanie procesów
psucia się tłuszczów. Psujące się tłuszcze zawierają wiele niebezpiecznych dla
zdrowia ludzi związków toksycznych, dlatego ważne jest, by zabezpieczyć produkty spożywcze przed ich powstawaniem;
– regulator kwasowości – substancja zapewniająca utrzymywanie się kwasowości na stałym poziomie. Spadek kwasowości produktów spożywczych przyczynia się do pogorszenia jakości żywności i uznania jej przez konsumentów za
zepsutą i w związku z tym niejadalną;
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– sekwestrant – związek chemiczny, którego zadaniem jest związanie wybranych metali i uczynienie ich w ten sposób nieszkodliwymi dla ludzi. Substancje te
są stosowane jedynie w niektórych płynnych produktach spożywczych;
– skrobia modyfikowana – najczęściej jest to skrobia kukurydziana, która
dzięki zastosowaniu określonych procesów technologicznych pęcznieje i silnie
wiąże wodę już w efekcie krótkotrwałego ogrzewania;
– sól emulgująca – związek chemiczny, który silnie zwiększa zdolność białek
do wiązania wody. Zastosowanie tej substancji powoduje, że produkty stają się
smaczniejsze dzięki wiekszej soczystości;
– stabilizator – substancja, która ma zapewnić stabilną strukturę produktu.
Bez dodatku tego typu związków produkty spożywcze o charakterze płynnym lub
półpłynnym mogą się rozwarstwiać i są wtedy postrzegane jako zepsute;
– substancja glazurująca – związek chemiczny stosowany na powierzchni
produktów w celu nadania im lśniącego wyglądu i zapobiegania sklejaniu się;
– substancja konserwująca – związek chemiczny, którego zadaniem jest zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w żywności. Dzięki niemu w produktach
spożywczych nie dochodzi do namnażania się drobnoustrojów chorobotwórczych
i procesów gnilnych;
– substancja pianotwórcza – związek chemiczny umożliwiający lub wspomagający tworzenie się obfitej, gęstej i stabilnej piany;
– substancja przeciwpieniąca – substancja zapobiegająca tworzeniu się piany. Jej obecność może zaburzać prawidłowy przebieg procesów technologicznych
produkcji określonych wyrobów spożywczych;
– substancja przeciwzbrylająca – związek zapobiegający zlepianiu się drobin
produktów w duże bryły, stosowany w celu uzyskania jednorodnego produktu
finalnego lub równomiernego rozprowadzenia składników dodawanych w niewielkich ilościach;
– substancja słodząca – zamiennik sacharozy, dodawany w celu uzyskania
słodkiego smaku, przy ograniczeniu wartości energetycznej produktu finalnego;
– substancja spulchniająca – związek chemiczny dodawany do ciast, który
w warunkach podwyższonej temperatury rozkłada się, wytwarzając duże ilości
gazu spulchniającego produkt;
– substancja utrzymująca wilgoć – związek chemiczny zapewniający utrzymanie wilgotności, która warunkuje elastyczność produktu;
– substancja wiążąca – związek chemiczny spajający cząstki produktu, dzięki
czemu uzyskuje on jednorodną strukturę;
– substancja wypełniająca – związek chemiczny, który w przewodzie pokarmowym w trakcie trawienia nie ulega rozkładowi i uwalnianiu energii. Dodawany jest do produktu dla zwiększenia jego objętości bez wpływu na jego wartość
odżywczą i inne cechy organoleptyczne. Jest stosowany w produkcji przetworów
dietetycznych;
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– substancja zagęszczająca – związek zwiększający lepkość produktu, dodawany do produktów o charakterze cieczy. Dzięki temu dodatkowi produkt staje
się gęstszy i smaczniejszy;
– substancja żelująca – związek przekształcający produkt z rzadkiej lub gęstej cieczy w galaretowaty, zwięzły, o charakterze ciała stałego;
– środek do przetwarzania mąki (polepszacz) – związek poprawiający właściwości wypiekowe mąki, dzięki czemu pieczywo zyskuje dłuższy termin przydatności do spożycia i takie cechy, jak: elastyczność, sprężystość, miękkość;
– wzmacniacz smaku – substancja odpowiedzialna za tworzenie piątego smaku podstawowego zwanego umami lub bulionowym. Dodatek ten zdecydowanie
poprawia smak produktów wytwarzanych na bazie mięsa.
Nowością w obecnych przepisach jest obowiązek umieszczania na etykietach
informacji odżywczej produktu spożywczego. Dane te obejmują:
– wartość energetyczną,
– ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów,
białka oraz soli.

3. Dobrowolne informacje na etykietach żywności
Informacje na temat żywności przekazywane na zasadzie dobrowolności muszą spełniać następujące wymogi:
– nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd,
– nie mogą być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta,
– w stosownych przypadkach muszą być oparte na odpowiednich danych naukowych.
Zakres informacji dobrowolnych nie jest ograniczony przepisami, a jedynie
przedstawionymi wyżej wymaganiami formalnymi ochrony interesów konsumentów. Dzięki temu operatorzy na rynku żywności mogą przekazywać konsumentom różne informacje o oferowanych produktach. Pojawia się jednak problem
„przeładowania” treści etykiet i obawa o ich rozumienie.
Coraz powszechniejszy problem otyłości, obserwowany w społeczeństwach
państw rozwiniętych, stanowi wyzwanie dla służb ochrony zdrowia, dietetyków,
producentów i wielu innych organizacji. Jednym z rozwiązań tego problemu jest
edukacja konsumentów w tym zakresie i przekaz informacji na temat składu, charakteru nabywanej i spożywanej żywności, a przede wszystkim jej wpływu na
zdrowie – wszystko po to, by konsumenci świadomie i racjonalnie budowali odpowiednie diety. Pomimo opracowania racjonalnych przepisów dotyczących znakowania żywności powstaje pytanie, czy konsumenci czytają etykiety i rozumieją
ich treść. Wielość i poziom złożoności informacji zawartych na etykietach żywności przyczynia się często do rezygnacji z ich czytania i analizowania. Pojawiają
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się więc różne koncepcje opracowania takiej formy przekazu, by treść informacji
była zrozumiała.
Próbą rozwiązania tego problemu jest koncepcja zastosowania przekazu graficznego w postaci „świateł drogowych” (street lights)7. Podobnie jak w przypadku świateł sygnalizacji drogowej, system przewiduje użycie trzech kolorów:
zielonego, pomarańczowego i czerwonego. Istotne z perspektywy żywieniowej
składniki, takie jak: tłuszcz, tłuszcze nasycone, cukier oraz sól, określone są na
etykietach wartościami liczbowymi oraz figurami geometrycznymi w jednym
z trzech podanych kolorów. Kolorem zielonym zaznaczone są te składniki, których ilość w 100 g produktu lub porcji nie przekracza zaleceń żywieniowych,
pomarańczowym – te, których poziom jest umiarkowany, a czerwonym – wysoki
(tab. 1). Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala konsumentowi na szybką ocenę
wartości biologicznej produktu oraz podjęcie racjonalnej decyzji co do zakupu.
Tabela 1. Kolory oznaczeń poziomów zawartości składników w produkcie
w zależności od zaleceń żywieniowych
Składnik
Tłuszcz
Tłuszcze nasycone
Cukry
Sól

Zielony
(niski)
g/100g
< 3,0
< 1,5
< 5,0
< 0,3

Pomarańczowy
(umiarkowany)
g/100g
> 3,0 do < 20,0
> 1,5 do < 5,0
> 5,0 do < 12,5
> 0,3 do < 1,5

Czerwony
(wysoki)
g/100g
> 20,0
> 5,0
> 12,5
> 1,5

g/porcję
> 21,0
> 6,0
> 15,0
> 2,4

Źródło: Front-of-pack. Traffic light signpost labeling, Technical Guidance Issue 2, November 2007, www.
eatwell.gov.uk/trafficlights [10.09.2013].

Innym problemem mającym wpływ na bezpieczeństwo żywności i ochronę
interesu konsumenta jest ocena zachowania łańcucha chłodniczego. W przypadku
żywności chłodzonej i mrożonej zalecane jest zachowanie w czasie całego ciągu
dystrybucji produktów wskazanej przez producenta żywności niskiej temperatury
warunkującej najwyższą jakość produktu oraz ochronę przed wzrostem niebezpiecznej mikroflory. Wskazanie w takim przypadku jedynie terminu przydatności do spożycia jest niewystarczające. Konieczne byłoby zaopatrzenie etykiety
w dodatkowy wskaźnik ukazujący przydatność żywności do spożycia ze względu na zachowanie łańcucha chłodniczego. Rozwiązania takie pojawiły się już na
rynku8, a wskaźniki, którym nadano różne formy, pozwalają poznać konsumentom, producentom i innym operatorom na rynku spożywczym faktyczne warunki
utrzymania lub przerwania łańcucha chłodniczego, co istotnie wpływa na jakość
produktów spożywczych. Obecnie jednak operatorzy nie są zainteresowani tymi
7
8

http://www.food.gov.uk/scotland/scotnut/signposting/#.UjmUnD8qNws [10.09.2013].
http://www.chillid.com/en-chillid.html#c3 [1.03.2014].
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rozwiązaniami ze względu na koszty, jakie musieliby ponieść dla zachowania łańcucha chłodniczego. Bardzo często odpowiedzialność za zepsute produkty o dużej wrażliwości mikrobiologicznej jest przenoszona na producenta, podczas gdy
przyczyny mogą leżeć po stronie operatorów transportu lub magazynowania.
Przedstawione zasady i możliwości prezentacji na etykietach żywności jej
składu i cech wydają się zapewniać konsumentowi optymalne warunki do podejmowania decyzji konsumenckich. Jednak na etykietach konsumenci mogą
znaleźć także wiele innych oznaczeń, prezentowanych w formie graficznej i tekstowej, a dotyczących wdrożonych międzynarodowych norm stosowanych przez
producentów, recyklingu opakowania czy w przypadku żywności pochodzenia
zwierzęcego – weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych. Wielość znaków,
symboli, treści i skrótów na etykietach opakowań żywności budzi uzasadnione
wątpliwości co do ich rozumienia przez konsumentów.
W Europie w latach 2008-2011 zrealizowano program badawczy „Etykietowanie żywności dla rozwoju lepszej edukacji prozdrowotnej” (Food Labelling to
Advance Better Education for Life – FLABEL)9, mający na celu przeanalizowanie
wpływu treści i formy etykiet żywności na decyzje konsumenckie. Wyniki badań
wskazują, że większość konsumentów jest zadowolona z tabelarycznego prezentowania informacji o składzie żywności. Jednak postrzeganie i wykorzystanie
tych danych jest niezadowalające. Okazało się, że system „świateł drogowych”
(street lights) był najczęściej wykorzystywany i preferowany przez konsumentów.
Jest on łatwy do analizy nawet w warunkach ograniczonego czasu w trakcie pośpiesznych zakupów. Spośród wszystkich wyróżnionych w badaniach grup konsumentów dane na temat składu żywności najczęściej wykorzystywali ci, którzy
już wcześniej zwracali uwagę na wpływ żywienia na swoje zdrowie i kondycję10.

Podsumowanie
Przepisy Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności precyzyjnie regulują treść etykiet pozwalających konsumentom ocenić skład produktów spożywczych oraz ich cechy jakościowe. Wielość informacji zawartych na etykietach
powoduje jednak, że konsumenci mają trudności z ich analizą. Rozwiązaniem
w tej sytuacji jest opracowanie graficznego systemu prezentacji informacji, który
ułatwi podejmowanie decyzji konsumenckich.
Ograniczona wiedza konsumentów na temat roli składników odżywczych
w racjonalnej diecie powoduje konieczność wdrożenia programu edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Same informacje zawarte na etykietach nie są bowww.flabel.org.
E. C. M. van Herpen, H. van Trijp, Front-of-pack nutrition labels. Their effect on attention
and choices when consumers have varying goals and time constraints, „Appetite” 2010, nr 57 (1),
s. 148-160.
9

10
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wiem wystarczającym zasobem danych, stanowiącym podstawę prawidłowego
odżywiania się. Odrębnym zagadnieniem jest forma i treść programów edukacji
społeczeństwa w zakresie racjonalnego żywienia, a także podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie.
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Food labels – the source of information for consumers
Summary. This article presents the main principles of presenting information contained on the
food labels for consumers. Solutions are based on legal acts of the EU and national food law, which
design two basic categories of information: mandatory and voluntary. The information that must be
provided includes data on the composition, durability and storage conditions, and the impact of food
on health. Voluntary information cannot mislead the consumer and must be based on scientific evidences. The form of data presentation is important to the consumer. Data provided in a tabular form
is exhaustive but incomprehensible. Hence there is the need for the presentation of data to allow
the consumer to quickly and clearly assess a food product and to make a proper consumer decision.
Key words: foods labeling, food additives, food law
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Zasada konkurencyjności
jako prawna gwarancja efektywnego wydatkowania
środków publicznych przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Streszczenie. Zapewnienie przez beneficjenta projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o dokonywaniu wydatków w sposób przejrzysty i konkurencyjny jest jednym z kryteriów uznania ich za
kwalifikowalne. W przypadku podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wobec
których wyłączono stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek ten jest realizowany przez przeprowadzanie postępowań wyboru wykonawców i dostawców zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zasada ta obejmuje szereg czynności zmierzających do bezstronnego wyłonienia
najkorzystniejszej oferty z punktu widzenia efektywności wydatkowanych środków publicznych
oraz system sankcji uruchamianych w sytuacji, gdy beneficjent nie zastosował się do obowiązujących reguł postępowania. Celem opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego oraz
podstawowych problemów związanych z realizacją zasady konkurencyjności w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
Słowa kluczowe: środki publiczne, efektywność wydatków publicznych, fundusze europejskie

Wstęp
W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Polska otrzymała na finansowanie wsparcia znajdującego się w obszarze interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego 9,7 mld euro. Wraz z krajowym wkładem pieniężnym, wnoszonym w ramach montażu finansowego, pula środków publicznych
związanych z finansowaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi
blisko 13 mld euro. Warunkiem wydatkowania i rozliczenia środków z funduszy
strukturalnych jest zapewnienie ich kwalifikowalności – regulacje wspólnoto-
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we1 delegują w tym zakresie na państwa członkowskie opracowanie odpowiednich
zasad2 i trybu weryfikacji zawartego w systemie zarządzania i kontroli programu
operacyjnego, który ma zapewnić zasadność i prawidłowość zadeklarowanych
wydatków. Zapewnienie ww. prawidłowości, rozumianej m.in. jako poniesienie wydatku zgodnie z obowiązującymi procedurami zamówień publicznych, to
jedno z kryteriów uznania go za kwalifikowalny. Jest to prawna gwarancja konkurencyjnego wyboru podmiotów realizujących usługi i dostarczających towary
w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu
krajowego i unijnego, a jednocześnie narzędzie przeciwdziałające powstawaniu
„nieprawidłowości” definiowane na gruncie aktów wspólnotowych regulujących
funkcjonowanie funduszy strukturalnych jako „jakiekolwiek naruszenie przepisu
prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym
Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu
ogólnego”3, przy czym za podmiot gospodarczy uznaje się „każdą osobę fizyczną
lub prawną, bądź inny podmiot biorący udział we wdrażaniu pomocy z Funduszy
z wyjątkiem państwa członkowskiego podczas wykonywania przez nie uprawnień
władzy publicznej”. Tak szerokie znaczenie pojęcia „nieprawidłowości” oznacza
nie tylko wydatkowanie środków na cele wskazane w programie operacyjnym
i w ramach ściśle określonych kategorii kosztów finansowanych ze środków UE,
ale także zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 (dalej:
PZP) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS są
dokonywane zgodnie z procedurami zawartymi w tym akcie prawnym, z dodat1
Art. 56 ust. 4 rozporządzenia 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.
2
Art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz pkt 2.3
Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 stanowią podstawę prawną dla instytucji zarządzających programami operacyjnymi (w przypadku POKL jest nią minister właściwy
do spraw rozwoju regionalnego) do określenia kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych
dofinansowaniem w ramach danego programu operacyjnego. Minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego wydaje w tym zakresie wytyczne, które podaje do publicznej wiadomości (również
ewentualne zmiany) na swojej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o miejscu
publikacji wytycznych oraz ich zmian, a także o terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany będą
stosowane (art. 35 ust. 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).
3
Art. 2 pkt 7 rozporządzenia wskazanego w przyp. 1.
4
Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.
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kowymi wymogami wynikającymi z załącznika nr 1 do Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(dalej: Wytyczne POKL)5 – Zasad dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS.
Możliwość pozyskiwania przez podmioty prywatne dofinansowania do projektów ze środków publicznych w ramach programów operacyjnych spowodowała konieczność objęcia tej licznej grupy beneficjentów6 regulacjami dotyczącymi
procedur dokonywania wydatków oraz wyboru wykonawców i dostawców w zakresie, który chroniłby racjonalność i efektywność działań realizowanych dzięki
wsparciu z funduszy strukturalnych. Od początku członkostwa Polski w UE jest
to problem o doniosłym znaczeniu prawnym. Należy zaznaczyć, że nie ma jednolitych reguł dokonywania zamówień przez projektodawców niezaliczanych do
sektora publicznego – dla każdego z programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) wypracowano odrębne reguły uwzględniające specyfikę interwencji
i rodzaje kosztów kwalifikowalnych finansowanych z danego programu.

1. Geneza instytucji i podstawy prawne
Na gruncie obowiązujących do 31 grudnia 2009 r. regulacji zawartych w PZP
(ówczesny art. 3 ust. 1 pkt 6) zamawiającymi (czyli podmiotami zobowiązanymi
do stosowania PZP) mogły być m.in. podmioty udzielające zamówień finansowanych z udziałem środków, których przyznanie było uzależnione od zastosowania
procedury udzielania zamówienia określonej w tej ustawie. Regulacja ta mogła
stanowić podstawę do nałożenia obowiązku stosowania PZP przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych poprzez odpowiednie zapisy umowy
o dofinansowanie projektu w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, chociaż omawiany przepis nie uwzględniał udziału przyznanych środków w sfinansowaniu zamówienia (pomijając kwestię np. udziału
środków prywatnych) i nie uzależniał obowiązku zastosowania procedury ustawowej od udziału środków publicznych wskazując jednocześnie, że procedurę
należało zastosować do całego zamówienia. Zatem to od przekazującego środki
(czyli np. publicznej strony umowy o dofinansowanie projektu) zależało, w jakim
zakresie i co do jakich środków będą miały zastosowanie procedury PZP7. Trzy
Niniejszy dokument został wydany na podstawie delegacji, o której mowa w przyp. 2. Obecna wersja z dnia 14 sierpnia 2012 r. obowiązuje od 24 sierpnia 2012 r.
6
Definicja legalna beneficjenta została określona w art. 5 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Pojęcie to oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty
finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.
7
M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 23.
5
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pierwsze wersje Wytycznych POKL8, określając ogólne zasady kwalifikowania
wydatków, wprowadziły wymóg efektywności i konkurencyjności oraz zgodność z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z PZP (podrozdział 1, pkt 1, ppkt b i g), czyli nie wykluczyły możliwości
nałożenia na podmiot prywatny w drodze umowy o dofinansowanie obowiązku
stosowania PZP, mimo że w dwóch pierwszych wersjach Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki9 (dalej: Zasady finansowania) we Wzorze
minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik
nr 4 pojawił się § 20 zatytułowany „Konkurencyjność”, który nakładał na beneficjenta obowiązek stosowania zasady konkurencyjności10 podczas realizacji transakcji przekraczających kwotę 20 tys. zł11, związanych z odpłatnym nabywaniem
towarów i zlecaniem usług w ramach projektu, przy czym wartość transakcji miała być ustalana zgodnie z PZP. Należy zwrócić uwagę, że regulacja ta była bardzo
fragmentaryczna – zachowanie zasady konkurencyjności wymagało od projektodawcy wysłania zapytania ofertowego, zawierającego opis przedmiotu transakcji oraz kryteria oceny oferty do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Przeprowadzając postępowanie, beneficjent miał zapewnić realizację zasady
jawności i przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów,
a transakcja powinna zostać dokonana z tym z wykonawców, którego oferta była
najbardziej korzystna zgodnie z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.
Tak ogólne zapisy skutkujące dużą uznaniowością podmiotu będącego dawcą
środków, przy jednoczesnej możliwości rozwiązania umowy o dofinansowanie
8
Daty wydania: 9 lipca 2008 r., 20 lutego 2008 r. i 19 września 2008 r. Ostatnia z wymienionych wersji Wytycznych obowiązywała do 31.03.2009 r.
9
Dokument ten stanowi część Systemu realizacji POKL. Pierwsza wersja obowiązywała od
15 września 2008 r. a druga od 25 marca do 31 grudnia 2009 r.
10
Dopiero czwarta wersja Wytycznych POKL (z 27 marca 2009 r., obowiązująca od 1 kwietnia
do 31 grudnia 2009 r.) wśród podstawowych zasad kwalifikowania wydatków (podrozdział 3.1)
wprowadziła w pkt 8 zapis, że wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie, przy czym zasada ta nie dotyczyła
podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP, co oznacza, że podstawa prawna została wyprzedzona o blisko pół roku przez faktyczne nakładanie na beneficjentów obowiązku stosowania zasady
konkurencyjności. Sytuacja ta jest konsekwencją ważnego problemu prawnego związanego z usytuowaniem dokumentów składających się na System realizacji POKL poza system aktów prawa
powszechnie obowiązującego, mimo że kształtują prawa i obowiązki podmiotów wydatkujących
środki publiczne.
11
Wymieniona kwota 20 tys. zł obowiązywała do 25 marca 2009 r., mimo że PZP już od maja
2007 r. (na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 82, poz. 560) wyłączyła stosowanie PZP w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14 tys. euro (wcześniej 6 tys. euro), co w konsekwencji spowodowało pogorszenie sytuacji
beneficjenta POKL przez nałożenie większych obowiązków, niż wynikało to z PZP przy niższej
kwocie zamówienia.
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w przypadku realizacji projektu niezgodnie z umową, utrudniały ochronę interesu
prawnego beneficjenta.
Znaczące zmiany w zakresie zamówień realizowanych ze środków publicznych przez podmioty prywatne przyniosła nowelizacja PZP z grudnia 2009 r.12,
która uchyliła ww. przepis art. 3 ust. 1 pkt 6 w związku z potrzebą dostosowania
prawodawstwa krajowego do regulacji wspólnotowych w zakresie zapewnienia
tożsamości podmiotowej pomiędzy PZP a dyrektywą 2004/18/WE13, której art. 8
nakłada na podmioty subsydiowane przez instytucje zamawiające obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach wyłącznie w okolicznościach, które w PZP
zostały określone w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5. Zgodnie z uzasadnieniem do rządowego projektu nowelizacji14 derogacja ta nie miała na celu ograniczenia możliwości nakładania przez podmioty publiczne określonych wymagań co do zasad
i sposobu, w jaki przekazywane środki mają być wydatkowane przez podmioty
prywatne (w dalszym ciągu przekazujący środki może wymagać zapewnienia
m.in. przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania oferentów lub nawet nałożyć w drodze umowy obowiązek przeprowadzenia przetargu w rozumieniu kodeksu cywilnego), tylko uznano, że transparentność w dokonywaniu wydatków ze środków publicznych można osiągnąć w mniej sformalizowany sposób.
Ratio legis uchylenia ww. przepisu było również „przyśpieszenie oraz ułatwienie
wydatkowania funduszy unijnych” dzięki możliwości stosowania uproszczonych
procedur uwzględniających „wyłącznie zasady przewidziane w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską” (np. zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji, poszanowanie zasad uczciwej konkurencji, gwarancja podstawowych swobód wspólnego rynku: przepływu usług, towarów i przedsiębiorczości) w przypadku, gdy
nie zachodziły przesłanki stosowania PZP na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5. Ponadto intencją ustawodawcy było zwiększenie efektywności wydatkowania środków
przekazywanych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, które „nie są
w stanie samodzielnie w sposób prawidłowy przeprowadzić procedury udzielania
zamówienia w trybie określonym w PZP”, co prowadzi w konsekwencji „do naruszania norm ustawy przez podmioty nieprzygotowane do ich stosowania oraz
może skutkować nakładaniem korekt finansowych w sytuacjach, w których nie
jest to wymagane przez prawo unijne”. Reasumując, od wejścia w życie omawianej nowelizacji donator (przekazujący środki) nie może już, przyznając dofinansowanie, nałożyć na podmiot otrzymujący obowiązku stosowania PZP w taki sposób, by ten zyskał status zamawiającego. Jednocześnie nadal istnieje możliwość
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 223, poz. 1778.
13
Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,
Dz.Urz. L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r. (zwana dyrektywą klasyczną).
14
Druk nr 2310 z dnia 31 sierpnia 2009 r., druki sejmowe VI kadencja.
12
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narzucenia obowiązku zastosowania procedur zamówień publicznych w drodze
zobowiązania cywilnoprawnego (np. umowy o dofinansowanie)15.
Postulowana w uzasadnieniu do projektu nowelizacji „możliwość stosowania
uproszczonych procedur” znalazła odzwierciedlenie w dodanym i obowiązującym obecnie ust. 3 art. 3 PZP, zgodnie z którym podmioty zobligowane do stosowania ustawy, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą
uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Oznacza to, że podmioty publiczne będące stroną umowy o dofinansowanie projektu mają prawo w dowolny
sposób ukształtować jej treść w zakresie obowiązków beneficjenta związanych
z wydatkowaniem przekazanych środków, które powinny urzeczywistniać wymienione zasady16. Należy zadać pytanie: Jakie są dopuszczalne granice dowolności w kształtowaniu obowiązków podmiotu, który otrzymał dotację na sfinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego? Zgodnie z art. 7 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.17 i zawartej w nim zasady
praworządności, stanowiącej, że organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa, każda ingerencja i kształtowanie sytuacji prawnej musi wynikać z wyraźnego upoważnienia zawartego w aktach prawa powszechnie obowiązującego. Art. 3 ust. 3 PZP, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.,
można z całą pewnością uznać za pierwszą podstawę prawną umożliwiającą nakładanie na beneficjentów obowiązku stosowania pewnych zasad przy wydatkowaniu środków publicznych, nie stanowi jednak podstawy do określenia zbioru
reguł postępowania i sankcji za ich nieprzestrzeganie18 będących przedmiotem
odrębnej regulacji, znajdującej się poza systemem źródeł prawa wskazanym
w art. 87 Konstytucji, a konkretnie w Wytycznych POKL i Zasadach finansowania stanowiących część systemu realizacji tego programu operacyjnego19. Na temat usytuowania systemów realizacji w systemie źródeł prawa wypowiedział się
Trybunał Konstytucyjny20, orzekając o niekonstytucyjności przepisów zawartych
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które odsyłały w zakresie
M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, op. cit., s. 23.
Ibidem.
17
Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
18
Należy przy tym zwrócić uwagę na różnicę między możliwością nałożenia obowiązku stosowania pewnych reguł w zakresie udzielania zamówienia, które wynikają z omawianego przepisu
art. 3 ust. 3 PZP i prawa wspólnotowego, i nakładaniem obowiązku stosowania zasady konkurencyjności rozumianej jako procedura, czyli ciąg czynności dążących do zapewnienia zasad uczciwej
konkurencji i przejrzystości w wydatkowaniu środków publicznych.
19
Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. Akt P 1/11, sentencja została ogłoszona dnia 27 grudnia 2011 r. w Dz.U. nr 279, poz. 1644) pkt 11 w art. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadzający definicję „systemu realizacji programu operacyjnego” traci
moc z dniem 28 czerwca 2013 r.
20
Ibidem.
15
16
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procedury i środków odwoławczych od wyników oceny projektów przeprowadzonej w ramach konkursów właśnie do systemów realizacji poszczególnych programów operacyjnych21.
Jak wspomniano wyżej, dokumentem kształtującym sytuację prawną beneficjenta w zakresie obowiązków wynikających ze stosowania zasady konkurencyjności są Wytyczne POKL wydane na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju22, do których w ww. zakresie odsyła umowa o dofinansowanie
projektu w § 20b ust. 1. Ponadto beneficjent jest zobowiązany do stosowania
przy wydatkowaniu środków aktualnie obowiązującej treści Wytycznych POKL,
a o zmianach niniejszego dokumentu powinien być każdorazowo informowany
przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie23. Natomiast system
sankcji za naruszenie zasady konkurencyjności zawarty jest w dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE24,
a zwrot środków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jest dokonywany
w trybie przewidzianym w ust. 8 art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych25 lub na mocy decyzji organu pełniącego funkcję instytucji
zarządzającej lub instytucji pośredniczącej (w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) określającej kwotę i termin zwrotu środków, wobec
których stwierdzono nieprawidłowości na podstawie art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.
Podsumowując rozważania na temat podstaw prawnych, z których wynika
obowiązek stosowania zasady konkurencyjności w odniesieniu do podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty w ramach
POKL, w układzie chronologicznym i ze względu na źródło konstytuujące i określające zakres obowiązków beneficjenta, należy stwierdzić:
– do 31 marca 2009 r. fragmentaryczna regulacja dotycząca zasady konkurencyjności była ujęta tylko i wyłącznie w Zasadach finansowania i umowie o dofinansowanie,
– od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Wytyczne POKL nakładały
obowiązek stosowania zasady, odsyłając do szczegółowych regulacji zawartych
w umowie o dofinansowanie,

21
Szerzej o tym problemie w dalszej części dotyczącej postulatów zmian w prawie w kontekście usytuowania systemów realizacji programów operacyjnych poza konstytucyjnym katalogiem
aktów prawa powszechnie obowiązującego.
22
Zapisy Wytycznych POKL są powtórzone w Zasadach finansowania (rozdział 2.2.7.2.).
23
Zob. § 3 ust. 3 i 4 umowy o dofinansowanie projektu.
24
Dokument ten stanowi załącznik nr 11 do Zasad finansowania i zamieszczony na stronach
internetowych instytucji wdrażających (instytucji pośredniczących II stopnia).
25
Dz.U. nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.
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– od 1 stycznia 2011 r. pełna regulacja w zakresie przesłanek i obowiązków
związanych ze stosowaniem zasady konkurencyjności została zawarta w Wytycznych POKL, do których odsyła umowa o dofinansowanie.
Problematyka obowiązków beneficjenta związanych ze stosowaniem zasady
konkurencyjności, systemu sankcji i trybu zwrotu środków wykorzystanych z naruszeniem procedur zostaną omówione w dalszej części artykułu.

2. Przesłanki zastosowania zasady konkurencyjności –
ewolucja przepisów
Zasada konkurencyjności podlegała stopniowym zmianom. W miarę postępu
realizacji POKL katalog obowiązków i przesłanek zastosowania omawianej zasady był doprecyzowywany i rozszerzany.
Zgodnie z Wytycznymi POKL omawiana zasada dotyczy wszystkich zamówień w ramach projektu przekraczających wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 14 tys. euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Analiza tego
dokumentu prowadzi do wniosku, że pojęciu „zamówienia” nadano znaczenie
przypisane w art. 12 pkt 13 PZP „zamówieniu publicznemu”, definiowanemu jako
umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
Podstawową przesłanką o charakterze podmiotowym zastosowania zasady
konkurencyjności jest ustawowe (art. 3 PZP) wyłączenie beneficjenta z katalogu
podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP. Drugą przesłanką jest wspomniana wartość zamówienia, która od 25 marca 2009 r. wynosi 14 tys. euro netto26,
co jest zbieżne z art. 4 pkt 8 PZP, który wyłącza stosowanie tej ustawy w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości ww. kwoty. Zgodnie z art. 35 ust. 3 PZP średni kurs złotego
w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień określa
przynajmniej raz na dwa lata Prezes Rady Ministrów w drodze odpowiedniego
rozporządzenia27. Beneficjent, ustalając wartość zamówienia, bierze pod uwagę
usługi, dostawy i roboty budowlane realizowane w ramach danego (pojedynczego) projektu. Takie zawężenie bez wątpienia ułatwia dokonywanie wydatków
i planowanie postępowań w przypadku realizowania więcej niż jednego projektu
w ramach POKL przez ten sam podmiot. Z kolei łączenie identycznych przedmiotowo zamówień z różnych projektów mogłoby przyczynić się do zwiększenia
efektywności wydatkowanych środków publicznych pochodzących w zasadzie
Zob. uwagi zawarte w przyp. 10.
Obecnie kurs euro dla zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł. Por. rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, Dz.U. nr 282, poz. 1650.
26
27
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z tego samego źródła. Takie rozwiązanie prawne wymusiłoby jednak na beneficjentach daleko idącą analizę i koordynację budżetów projektów pod kątem stosowania zasady konkurencyjności i rozszerzyłoby zakres dokonywanych kontroli,
które musiałyby obejmować wszystkie realizowane w danym momencie projekty
współfinansowane z EFS. Ponadto obowiązek sumowania zamówień w ramach
różnych projektów wymagałby wprowadzenia precyzyjnych zasad określających,
w jakich przypadkach sumowanie powinno zostać dokonane – jedynym racjonalnym rozwiązaniem mógłby być obowiązek przygotowywania rocznych planów
zamówień i kryterium czasowe dokonywania zamówień (trudno byłoby wymagać
od beneficjentów sumowania zamówień i daleko idącego przewidywania w sytuacji, gdy jeden projekt już się kończy, a drugi jest dopiero we wstępnej fazie wdrażania). Utrudniłoby to jednak realizację projektów i przyczyniło się do
zwiększenia liczby spraw związanych ze zwrotami środków wynikających z nieprzestrzegania reguł ich wydatkowania, dlatego zawężenie zakresu stosowania do
pojedynczego projektu należy ocenić pozytywnie.
Dokonując sumowania usług, dostaw i robót budowlanych, beneficjent musi
ustalić, czy w przypadku ich zlecenia występuje jedno czy odrębne zamówienia.
Mimo że Wytyczne POKL w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. nakładały
obowiązek stosowania nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień28 tylko do opisu przedmiotu zamówienia, Instytucja Zarządzająca POKL
początkowo rozszerzyła ten obowiązek także w odniesieniu do sumowania wartości zamówienia w ramach grupy wynikającej z ww. słownika. Mając na względzie
liczne problemy, które pojawiły się w związku z koniecznością łączenia zamówień zgodnie z kodami CPV, szybko wycofano się z tej interpretacji29 i obecnie
beneficjent, sumując zamówienia, musi stwierdzić czy ma do czynienia z zamówieniami tego samego rodzaju i kierować się następującymi kryteriami:
– tożsamością przedmiotową zamówienia (usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o takim samym przeznaczeniu),
– tożsamością czasową zamówienia (możliwość udzielenia zamówienia w tym
samym czasie),
– tożsamością podmiotową zamówienia (możliwość wykonania zamówienia
przez jednego wykonawcę).
Zgodnie z przywołaną interpretacją wszystkie trzy warunki muszą być spełnione łącznie, czyli dotyczą tylko takiej sytuacji, gdy zamówienia dokonywane
w ramach projektu mają to samo przeznaczenie i mogą być realizowane przez jednego wykonawcę oraz są planowane do udzielenia w tym samym czasie. A conWprowadzonym rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), Dz.Urz. WE L 340
z 16 grudnia 2002 r. z późn. zm.
29
Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departamentu Zarządzanie Europejskim
Funduszem Społecznym z dnia 24 marca 2011 r., DZF-IV-82252-174-ŁP/11.
28
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trario odrębnymi zamówieniami będą takie, które mają „inne przeznaczenie lub
nie jest możliwe nabycie u tego samego wykonawcy w danym czasie”, a „sumowanie wartości zamówień tego samego rodzaju należy dokonywać dla całego
okresu realizacji projektu”. Jednocześnie ograniczono proces sumowania zamówień tylko do jednego projektu, nawet w przypadku gdy beneficjent realizuje ich
więcej w ramach POKL.
Wytyczne POKL wyłączają stosowanie zasady konkurencyjności w odniesieniu do zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający
projektu oraz zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny.

3. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
w ramach zasady konkurencyjności
W przypadku stwierdzenia w budżecie projektu pozycji kosztowych, które
w połączeniu z regułami dotyczącymi sumowania zamówień powodują powstanie
obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, beneficjent jest zobowiązany do
przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia. Katalog czynności związanych z wyborem wykonawcy ulegał sukcesywnemu rozszerzaniu. Należy
zwrócić uwagę, że do 31 grudnia 2010 r. zakres stosowania zasady przez beneficjenta był przedmiotem regulacji na poziomie umowy o dofinansowanie. Do 31 marca
2009 r. regulacja była fragmentaryczna i ograniczała obowiązki zamawiającego do
wysłania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców zapytania ofertowego,
które powinno zawierać opis przedmiotu transakcji oraz kryteria oceny oferty (bez
odwołania się do Wspólnego Słownika Zamówień, ale wartość zamówienia miała
być oszacowana zgodnie z PZP). Ponadto beneficjent, dokonując wyboru wykonawcy, miał stosować zasadę jawności i przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów, a transakcję powinien był dokonać z tym z wykonawców,
którego oferta była najbardziej korzystna zgodnie z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym. Tak ogólne określenie sposobu wyboru wykonawcy nie sprzyjało faktycznej realizacji zasady konkurencyjności i czyniło omawianą instytucję
fasadową oraz utrudniało kontrolę projektu. Sankcją w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogło być natychmiastowe rozwiązanie umowy o dofinansowanie
z powodu wykorzystania przeznaczonych środków niezgodnie z umową i zwrotem
całości lub części otrzymanej dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków
lub w trybie przewidzianym w ustawie o finansach publicznych30.
Zwrot środków w przypadku wykorzystania ich z naruszeniem obowiązujących procedur
był dokonywany na podstawie decyzji wydanej zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
30
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W kolejnych dwóch wersjach Zasad finansowania obowiązujących do 31 grudnia 2010 r. katalog czynności, do których zobowiązany był beneficjent, został poszerzony. W dalszym ciągu pełna regulacja zasady konkurencyjności była zawarta
w umowie o dofinansowanie, do której odsyłały Wytyczne POKL. Skonkretyzowano status wykonawcy – zasadę stosowano wobec podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą. Ograniczono obowiązek wysłania zapytania ofertowego
(uzupełnionego o termin składania ofert bez wskazania minimalnego czasu do dokonania tej czynności) do trzech kontrahentów tylko w sytuacji, gdy taka potencjalnie liczba podmiotów występuje na rynku. Istotnym novum była konieczność
upublicznienia zapytania ofertowego w siedzibie zamawiającego oraz na stronie
internetowej, o ile beneficjent taką posiadał. Działania te, mające zapewnić transparentność postępowania i dostęp do informacji dla nieograniczonej liczby podmiotów mogących zrealizować zamówienie, były de facto pozorne, skoro oferty
mogli składać wyłącznie zaproszeni do udziału w postępowaniu trzej potencjalni
wykonawcy. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji zasadę konkurencyjności
uznawano za spełnioną nawet wówczas, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
wpłynęła tylko jedna ważna oferta. Uregulowano kwestię związaną z dokumentowaniem postępowania – wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia
miały być (i są) dokonywane w formie pisemnej, przy czym dopuszczono formę
elektroniczną i faks (nie dotyczyło to protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, do której dołączano zebrane oferty, oraz umowy podpisanej z wyłonionym
wykonawcą). Dopuszczono dwa wyjątki od obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, mimo że zachodziły przesłanki jej wykorzystania: w przypadku gdy
beneficjent stwierdził, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców
(w takiej sytuacji mógł zostać wezwany do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne okoliczności, że faktycznie nie ma wymaganej liczby podmiotów mogących podjąć się realizacji zamówienia) oraz w odniesieniu do osób
lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu. Wyjątki te, w nieznacznie
zmodyfikowanej formie, dopuszczalne są również w aktualnym stanie prawnym.
Od 1 stycznia 2010 r. dopuszczono, ze względu na cele polityki społecznej,
możliwość zawarcia w kryteriach oceny wymagań dotyczących zatrudniania osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, a nawet zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców do
podmiotów ekonomii społecznej.
Jak wspomniano wyżej, od 1 stycznia 2011 r. zasada konkurencyjności jest
regulowana przez Wytyczne POKL, do których w omawianym zakresie odsyła
umowa o dofinansowanie projektu w § 20b. Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 3.1.3
Wytycznych POKL beneficjent przygotowuje oraz przeprowadza postępowanie
o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę
z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z nr 216, poz. 1370).
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o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Realizacja zasady następuje poprzez:
– wysłanie zapytania ofertowego do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia;
– upublicznienie zapytania ofertowego co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę (od 1 stycznia 2012 r. zrezygnowano z obowiązku
zamieszczania informacji o postępowaniu w siedzibie zamawiającego);
– zamieszczenie w zapytaniu ofertowym informacji dotyczących przynajmniej: przedmiotu zamówienia (opisanym zgodnie ze Wspólnym Słownikiem
Zamówień), kryteriów oceny wraz ze wskazaniem wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium31, terminu składania ofert (nie krótszy niż
10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, odpowiednio wydłużony w przypadku wysłania zapytania pocztą32) oraz wykluczeń z udziału w postępowaniu w odniesieniu do podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym33;
– zebranie ofert od potencjalnych wykonawców zawierających oświadczenie
o braku ww. powiązań;
– dokonanie wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu
o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny;
– udokumentowanie wyboru protokołem zawierającym następujące elementy: wskazanie potencjalnych wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe (lub gdy na rynku nie ma trzech potencjalnych wykonawców, uzasadnienie
wskazujące na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt), sposób upublicznienia zapytania ofertowego i dowód upublicznienia, wykaz ofert wraz ze wskazaniem daty wpływu i danych odnoszących się do kryteriów wyboru (do protokołu załącza się oryginały ofert), sposób dokonania oceny ofert wraz ze wskazaniem
Obowiązek wprowadzony 1 stycznia 2012 r.
Do 31 grudnia 2011 r. termin złożenia oferty wynosił nie mniej niż 7 dni od dnia otrzymania
zapytania ofertowego przez potencjalnego wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunku
dotyczącego terminu złożenia oferty beneficjent był zobowiązany do archiwizowania dokumentów
potwierdzających otrzymanie przez ten podmiot zapytania ofertowego.
33
Wytyczne POKL definiują powiązanie osobowe lub kapitałowe jako wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej
10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań wobec zamawiającego.
31
32
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wag punktowych lub procentowych określonych dla poszczególnych kryteriów,
wskazanie i uzasadnienie wyboru danej oferty, data sporządzenia i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania beneficjenta (do protokołu dołącza się oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez
beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy);
– wysłanie informacji o wyniku postępowania do każdego wykonawcy, który złożył ofertę (obowiązek wprowadzony 1 stycznia 2012 r., jego konstrukcja
ma duże znaczenie prawne, ponieważ dopuszcza możliwość złożenia oferty także
przez podmioty, do których beneficjent nie wysłał zapytania ofertowego, w ten
sposób procedura wyboru wykonawcy z zastosowaniem zasady konkurencyjności, przekształca się z trybu przypominającego zapytanie o cenę w swoisty przetarg nieograniczony34);
– podpisanie umowy z wybranym wykonawcą (Wytyczne POKL pozwalają
na dużą elastyczność w finansowaniu zamówienia zleconego zgodnie z zasadą
konkurencyjności dopuszczając wzrost jego wartości do wysokości 50% wartości
zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą).
W celu uniknięcia opóźnień w realizacji projektów, które mogłyby powstać
w wyniku nieprzystąpienia do składania ofert wymaganej liczby kontrahentów,
Wytyczne POKL wprowadzają możliwość uznania za spełnioną zasadę konkurencyjności w przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane do
trzech potencjalnych wykonawców wpłynęła w określonym terminie tylko jedna
ważna oferta. Natomiast w przypadku nieotrzymania żadnej oferty obowiązujące
regulacje nie wymagają ponownego przeprowadzenia opisanej wyżej procedury
i pozwalają na zawarcie umowy w zasadzie z dowolnym wykonawcą, co przybliża taki sposób wyboru kontrahenta do znanego w PZP trybu zamówienia z wolnej
ręki. Jedyne ograniczenie w dowolności wyboru podmiotu realizującego usługę
wprowadzono w sytuacji, gdy beneficjent zamierza zawrzeć umowę z podmiotem
powiązanym – wymagana jest wtedy zgoda podmiotu będącego stroną umowy
o dofinansowanie wydana na podstawie złożonego przez beneficjenta wniosku
uzasadniającego występowanie obiektywnych przesłanek, z których wynika, że
na rynku nie ma innego potencjalnego wykonawcy danego zamówienia. Warto
podkreślić, że problem powiązań między beneficjentem a wykonawcą był przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych w odniesieniu do spraw wynikłych jeszcze przed włączeniem odpowiednich regulacji do Wytycznych POKL
(tj. przed 1 stycznia 2012 r.). W analizowanych orzeczeniach sądy wyraziły pogląd, że beneficjent związany umową o dofinansowanie, czyli umową cywilnoprawną, powinien stosować oprócz Wytycznych POKL i zawartych w nich reguł
34

Więcej na ten temat w pkt 5.
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postępowania także art. 65 kodeksu cywilnego nakazujący odczytywać wolę stron
w świetle zasad, zwyczaju, zamiaru i celu umowy. Sformułowany w umowie
o dofinansowanie tytuł paragrafu wprowadzającego omawianą zasadę („Konkurencyjność”) świadczy o celu jej zawarcia – wydatkując środki publiczne w ramach projektów dofinansowanych z EFS, należy stosować procedury sprzyjające
„wybraniu podwykonawcy w okolicznościach jednakowego i jak najszerszego
dostępu do zamówienia, tj. udostępnienie tych samych warunków zamawiającego
w tym samym czasie”. Dlatego też działanie beneficjenta polegające na wyborze kontrahenta powiązanego, mimo formalnego spełnienia obowiązku wysłania
zapytania ofertowego do trzech podmiotów, jest naruszeniem zasady konkurencyjności, ponieważ nawet potencjalna możliwość pozyskania informacji w szerszym zakresie lub przed upublicznieniem zapytania ofertowego skutkuje zawsze
złamaniem podstawowej zasady uczciwej konkurencji35. W innym orzeczeniu36
sąd doszedł do podobnych wniosków, wskazując, że wysłanie zapytania ofertowego do podmiotu powiązanego z beneficjentem jest sprzeczne z celem zasady
konkurencyjności określonym jako „obowiązek zapewnienia wszystkim potencjalnym wykonawcom możliwości złożenia oferty na takich samych warunkach,
m.in. w oparciu o taką samą wiedzę, a możliwość uzyskania przez jeden podmiot biorący udział w przetargu (również w trybie zapytania ofertowego) wiedzy
o warunkach zaproponowanych przez innych oferentów jest niewątpliwie złamaniem konkurencyjności”. W tym samym orzeczeniu sąd odniósł się do problemu
literalnej interpretacji zobowiązania do wysłania zapytań ofertowych do trzech
wykonawców. W przypadku gdy jeden z nich jest powiązany z beneficjentem,
takiego wysłania zapytania nie można uznać za wysłane do potencjalnego wykonawcy, a co za tym idzie – należy przyjąć, że doszło do skutecznego zaproszenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko dwóch uprawnionych
podmiotów, co jest sprzeczne z umową o dofinansowanie projektu i z Wytycznymi POKL, nawet jeśli ostatecznie zostanie wybrany inny oferent.
Rozwiązania prawne odnoszące się do sytuacji, gdy wpłynęła tylko jedna
oferta lub nie wpłynęła żadna, należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Przede
wszystkim wątpliwości może budzić sam fakt nieotrzymania więcej niż jednej
oferty – beneficjent, wysyłając zapytania ofertowe, powinien kierować się nie tylko przedmiotem działalności potencjalnych kontrahentów zbieżnym z przedmiotem zamówienia, ale także ich pozycją rynkową, solidnością, rzetelnością oraz
dotychczasową współpracą. Skoro projektodawca ma, pod pewnymi warunkami,
pełną swobodę wyboru oferentów, to ciąży na nim obowiązek urzeczywistniania
Wyroki WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r. (sygn. akt V SA/Wa 2122/12 i V SA/
Wa 2038/12) opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
36
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 marca 2012 r. (sygn. akt V SA/Wa 20/12) opublikowany
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
35
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zasad uczciwej konkurencji i równości w traktowaniu uczestników postępowania przez zapraszanie do składania ofert tylko takie podmioty, które są w stanie
złożyć ofertę spełniającą wymogi zamówienia. Skrajna sytuacja, gdy nie wpływa
żadna oferta, świadczy o niedokonaniu rozeznania rynku, szczególnie że usługi
kupowane w ramach projektów realizowanych w POKL są powszechnie dostępne, a na rynku jest wiele firm świadczących takie usługi (szkoleniowe, doradcze, hotelarskie, gastronomiczne). Nie chodzi tu o sytuację, gdy zebrane oferty
nie mieszczą się w kwotach zabezpieczonych w budżecie projektu, choć jest to
możliwe (mimo że na etapie przygotowywania projektu beneficjent powinien
stosować stawki rynkowe, a źródłem wiedzy na ten temat jest monitoring rynku
pod kątem cen) – Wytyczne POKL w ogóle nie wypowiadają się w tej kwestii
(wpływają trzy ważne oferty, ale żadna nie spełnia kryterium ceny – czy jest to
sytuacja tożsama z brakiem jakiejkolwiek oferty, czy należy powtórzyć procedurę
wyboru?). Brak ofert może również oznaczać próbę ominięcia stosowania zasady
konkurencyjności poprzez wysłanie zapytań do podmiotów, które w ogóle nie są
zainteresowane udziałem w postępowaniu, co w konsekwencji może skutkować
udzieleniem zamówienia wykonawcy, który np. nie jest konkurencyjny cenowo
lub nie spełnia wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym (Wytyczne POKL
nie nakazują stosowania tych samych kryteriów wobec wykonawcy wybranemu
w tym szczególnym trybie), m.in. z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (a taką możliwość daje niewpłynięcie żadnej oferty). Ponadto zaangażowanie do realizacji usług w ramach projektu podmiotu powiązanego jest co prawda uzależnione od zgody dawcy środków wydanej na odpowiednio
umotywowany wniosek beneficjenta, ale ocena przedstawionych obiektywnych
przesłanek, że na rynku nie ma innego potencjalnego wykonawcy, dokonywana
przez stronę umowy o dofinansowanie cechuje się dużą uznaniowością. Przy rzeczywistym braku innych podmiotów mogących podjąć się realizacji zamówienia
i spełniających kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, a jednocześnie w przypadku niewyrażenia zgody beneficjentowi nie przysługują środki odwoławcze,
ponieważ Wytyczne POKL usytuowane poza systemem źródeł prawa powszechnie obowiązującego nie dopuszczają takiej możliwości. Analiza zapisów Wytycznych POKL w omawianym zakresie prowadzi do wniosku, że zasadę uczciwej
konkurencji i równego traktowania uczestników postępowania odczytano literalnie, bez powiązania z efektywnością i oszczędnością w wydatkowaniu środków
publicznych – ważniejszy jest brak powiązań kapitałowych i osobowych między
zamawiającym a wykonawcą nawet w sytuacji, gdyby powiązany podmiot był
obiektywnie najbardziej konkurencyjny cenowo na rynku. Należy jednak podkreślić, że omówiona sytuacja ma charakter teoretyczny ze względu na wspomnianą
wcześniej dużą konkurencję na rynku typowych usług świadczonych w ramach
projektów współfinansowanych z EFS, niemniej w przypadku specjalistycznych
usług szkoleniowych i doradczych lub projektów realizowanych na niewielkich
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obszarach (np. w jednej gminie, gdzie dostęp np. do infrastruktury dydaktycznej
jest utrudniony), problem może mieć wymiar praktyczny.
Wymóg stosowania zasady konkurencyjności dotyczy nie tylko wyboru wykonawców podczas realizacji projektu przez beneficjenta, czyli podmiotu, który
otrzymał już dofinansowanie i jest związany umową. Gdy na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zamierza wskazać imiennie wykonawcę zadania lub usługi, również ciąży na nim obowiązek przeprowadzenia
procedury zgodnie z zasadami przyjętymi w Wytycznych POKL i musi się to
odbyć przed złożeniem wniosku37.
Niewątpliwie zaletą zasady konkurencyjności w obecnym kształcie jest prostota przeprowadzanego postępowania i klarowny katalog obowiązków beneficjenta,
mimo że w ciągu 6 lat wdrażania POKL zakres stosowania zasady i wynikających
z niej obowiązków uległ znacznemu poszerzeniu. Jednak przyjęte rozwiązania
prawne dotyczące sytuacji, gdy nie wpływa żadna oferta, mogą przyczynić się do
postrzegania tej instytucji jako fasadowej i tylko pozornie, pod postacią znacznie
sformalizowanej procedury, wpływającej na transparentne, efektywne i zgodne
z zasadami uczciwej konkurencji dokonywanie wydatków współfinansowanych
z EFS.

4. Odpowiedzialność beneficjenta
związana z nieprzestrzeganiem zasady konkurencyjności
Przestrzeganie zasady konkurencyjności przez beneficjenta jest jednym z warunków uznania wydatku za kwalifikowalny, co jednoznacznie określają Wytyczne POKL w pkt 1e podrozdziału 3.1 dotyczącego podstawowych zasad kwalifikowania wydatków. Niestosowanie zasady, jeśli zachodzi taki obowiązek, lub
uchybienia w procedurze dokonywania wyboru wykonawcy mieści się w pojęciu „nieprawidłowości” w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.38, ponieważ jednocześnie:
– dotyczy naruszenia prawa (decydujące znaczenie dla zaistnienia niniejszej przesłanki ma ustalenie zakresu przedmiotowego pojęcia „prawo”). Definicja nieprawidłowości odwołuje się co prawda tylko do naruszenia prawa
W tej sprawie wypowiedział się WSA w Warszawie w uzasadnieniu do przywołanego wcześniej wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r. (sygn. akt V SA/Wa 2122/12).
38
Rozszerzone pojęcie „nieprawidłowości” zawarto w dokumencie Zasady raportowania
o nieprawidłowościach finansowych w ramach Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja
obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.), które stanowią, że w ramach POKL nieprawidłowością jest
wszelkie naruszenie przepisów prawa wspólnotowego lub krajowego wynikające z działania lub
zaniechania beneficjenta, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w ogólnym budżecie
UE w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku. Co do zasady nieprawidłowości odnoszą się
tylko do wydatków ujętych w zatwierdzonych wnioskach o płatność.
37
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wspólnotowego, ale zasadnym wydaje się przyjęcie szerszego rozumienia tego
sformułowania i objęcie nim wszystkich norm wiążących beneficjenta przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu UE39. Do takiego wniosku może
prowadzić pogląd, że prawo krajowe w przypadku państwa członkowskiego uzupełnia i uszczegóławia regulacje wspólnotowe40, o czym świadczą np. odwołania
w aktach wspólnotowych dotyczących wydatkowania środków z funduszy strukturalnych do odpowiednich przepisów prawa krajowego, m.in. w zakresie ustalania kryteriów kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych.
Zastosowanie będzie tu zatem miała wykładania celowościowa (ratio legis instytucji nieprawidłowości odnosi się do zapewnienia właściwego wydatkowania
środków współfinansujących projekty, co odbywa się tylko dzięki przestrzeganiu
wszystkich norm prawnych bez względu na ich usytuowanie) – nieprawidłowość
nie wystąpi, jeżeli beneficjent będzie stosował się do całokształtu wiążących go
regulacji41. Konsekwencją takiego rozumowania, będzie przyznanie charakteru
wiążącego także innym źródłom nieznajdującym się w systemie prawa powszechnie obowiązującego, które kreują prawa i obowiązki podmiotów realizujących
projekty dofinansowane ze środków unijnych: umowie o dofinansowanie (beneficjent zawiera ją i dobrowolnie przyjmuje na siebie określone w niej zobowiązania,
np. obowiązek stosowania zasady konkurencyjności) i wytycznym wydawanym
na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przez instytucję
zarządzającą POKL (do przestrzegania których zobowiązuje umowa o dofinansowanie, także w zakresie czynności składających się na realizację zasady konkurencyjności) oraz
– wynika z działania (nieprawidłowego w zakresie stosowania zasady
konkurencyjności) lub zaniechani a (niestosowanie zasady, jeżeli wystąpiły
przesłanki jej wykorzystania przy udzielaniu zamówień) beneficjenta oraz
– powoduje lub mogłoby spo wo d o wać s zk o d ę w b u d żeci e o g ó l nym UE (w odniesieniu do tej przesłanki również należy zastosować wykładnię
teleologiczną, co jest związane z instytucją współfinansowania projektów realizowanych w ramach POKL zarówno ze środków pochodzących z budżetu UE,
konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i z krajowych środków
publicznych. Skoro pojęcie „prawa” w kontekście jego naruszenia skutkującego stwierdzeniem nieprawidłowości powinno się rozumieć szerzej, niż wynika
to z art. 2 pkt 7 omawianego rozporządzenia ze względu na cel regulacji, to również należy rozszerzyć zakres przedmiotu ochrony o środki z budżetu państwa
wykorzystane w montażu finansowym, ponieważ krajowe regulacje odnoszą się
J. Odachowski, Pojęcie nieprawidłowości wykorzystania przyznanych środków w prawie
UE, w: Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce – aspekty prawno-finansowe, red. W. Miemiec, Unimex, Wrocław 2012, s. 223.
40
Ibidem, s. 224.
41
Ibidem, s. 227.
39
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i chronią oba publiczne źródła finansujące programy operacyjne. Tym samym
zasada konkurencyjności ma zapewniać przejrzystość i uczciwą konkurencję
w wydatkowaniu środków unijnych i krajowych, a jej nieprzestrzeganie powoduje szkodę w budżecie UE i budżecie państwa. Trzecim źródłem finansowania
wydatków kwalifikowalnych w projekcie może być wkład własny beneficjenta,
którego wysokość zależy od stopnia dofinansowania przyjętego dla danego programu operacyjnego42. Zgodnie z zasadami dotyczącymi sporządzania raportów
o nieprawidłowościach i kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na wartość nieprawidłowości składa
się nie tylko kwota pochodząca z budżetu UE i budżetu państwa, ale także wartość
wkładu własnego. Oznacza to, że wartość stwierdzonej nieprawidłowości jest tożsama z kwotą wydatku uznanego za niekwalifikowalny43. Szkoda w przypadku
niezastosowania zasady konkurencyjności będzie miała charakter faktyczny, a nie
potencjalny, ponieważ jej stwierdzenie może nastąpić dopiero po sfinansowaniu
wydatku poniesionego niezgodnie z obowiązującymi procedurami i na podstawie
zatwierdzonego wniosku o płatność. Organ administracji publicznej wydający
decyzję w sprawie zwrotu środków w trybie przewidzianym w art. 207 ustawy
o finansach publicznych nie musi określać wartości szkody w budżecie UE44, ponieważ – jak wskazano wyżej – jest ona równa kwocie wydatku niekwalifikowanego i wystarczający jest fakt nieprawidłowego dokonania wydatku, bo sama ta
czynność prowadzi do powstania szkody).
Narzędziem weryfikującym prawidłowość stosowania omawianej zasady jest
„kontrola na miejscu projektu” dokonana m.in. w siedzibie beneficjenta45. Co do
zasady kontrole na miejscu powinny być przeprowadzane na próbie przynajmniej
30% projektów najbardziej ryzykownych realizowanych w danym roku w ramach
42
W projektach realizowanych w ramach POKL, w których udzielana jest pomoc publiczna,
zdywersyfikowano poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, które otrzymuje wsparcie: mikro i małe firmy otrzymują do 80%, średnie do 70%, a duże do 60% dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych. W niektórych typach projektów, np. związanych z rozwojem
edukacji w regionach (priorytet IX) wymagany jest wkład własny w wysokości 15%.
43
We wnioskach o płatność przyporządkowuje się co prawda źródło finansowania do każdego wydatku, ale nie zwalnia to beneficjenta ze stosowania zasady konkurencyjności, nawet jeżeli
dany koszt będzie pokryty z wkładu własnego (nie można jedynie orzec zwrotu środków w trybie
art. 207 ustawy o finansach publicznych), ponieważ kryteria kwalifikowalności wydatków zawarte
w Wytycznych POKL nie różnicują zakresu ochrony w zależności od źródła finansowania danego
wydatku.
44
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 października 2012 r. (sygn. akt V SA/Wa 1145/12) opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
45
Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.), stanowiące część Systemu realizacji POKL, pkt 5.2.1. Podstawą
prawną przeprowadzania kontroli projektów w ramach POKL jest art. 35e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i umowa o dofinansowanie projektu.
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Działania46. Tryb kontroli na miejscu47 obejmuje szereg czynności mających na
celu ustalenie stanu faktycznego, analizę zgodności z prawem realizowanych
w ramach projektu działań, formułowanie wniosków i rekomendacji oraz system
sankcji uruchamianych w przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości. Kontrole są przeprowadzane na podstawie zawiadomienia o kontroli zawierającego m.in. zakres czynności kontrolnych. Jednym z kontrolowanych obszarów jest poprawność stosowania zasady konkurencyjności w zakresie zgodności
prowadzonych postępowań z zapisami Wytycznych POKL. Upoważniony przez
stronę umowy o dofinansowanie zespół kontrolujący ma prawo do podejmowania
różnorodnych działań zmierzających do ustalenia, czy weryfikowany projekt jest
realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. wgląd do pełnej dokumentacji projektowej, żądanie sporządzania kserokopii dokumentów, żądanie
składania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz oświadczeń). W odniesieniu do
omawianej zasady analizie są poddawane: budżet projektu (pod kątem pozycji
kosztowych, które przekraczają równowartość 14 tys. euro netto), wartość zamówień (przy zastosowaniu kryteriów tożsamości podmiotowej, przedmiotowej
i czasowej) oraz treść protokołów z przeprowadzanych postępowań.
Ustalenia kontroli oraz – w przypadku ich stwierdzenia – uchybienia lub nieprawidłowości w zakresie stosowania zasady konkurencyjności przedstawiane są
w informacji pokontrolnej. Należy przyjąć, że niestosowanie omawianej zasady
lub stosowanie jej niezgodnie z regułami przyjętymi w Wytycznych POKL jest nieprawidłowością w rozumieniu prawa wspólnotowego i systemu realizacji POKL,
a tym samym stanowi przesłankę do uznania wydatków, co do których na beneficjencie ciążył obowiązek przeprowadzenia postępowania, za niekwalifikowalne.
Gdy możliwe jest ostateczne określenie kwoty wydatków niekwalifikowalnych na
etapie sporządzenia informacji pokontrolnej, zespół kontrolujący powinien podać
wysokość tych wydatków i sposób ich wyliczenia. W omawianym zakresie zastosowanie mają Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie
zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS48.
„Celem przywołanego dokumentu (dalej: Taryfikator) jest ustalenie precyzyjnych zasad wymierzania korekt, które stanowią podstawę do dokonania przez
beneficjenta zwrotu środków wydatkowanych z naruszeniem zasady konkurenIbidem, pkt 10.1.
Ibidem, pkt 11.
48
Wymieniony dokument stanowił początkowo załącznik do umowy o dofinansowanie (9b),
od 1 stycznia 2012 r. umowa o dofinansowanie odsyła do aktualnej wersji Taryfikatora zamieszczonej na stronie internetowej odpowiedniej instytucji wdrażającej, mimo że jest jednocześnie załącznikiem do Zasad finansowania POKL, a Wytyczne POKL upoważniają podmiot będący stroną
umowy lub inny uprawniony organ kontrolny do zastosowania Taryfikatora korekt, odsyłając do
umowy o dofinansowanie projektu, takie rozwiązanie powoduje, że źródło sankcji finansowych za
nieprzestrzeganie zasady konkurencyjności znalazło się nie tylko poza systemem prawa powszechnie obowiązującego, ale także poza systemem realizacji POKL.
46
47
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cyjności. Taryfikator posługuje się niezbyt trafnym stwierdzeniem, że „podmiot
będący stroną umowy [...] może podjąć d e c y z j ę o uznaniu za niekwalifikowalne
całości lub części wydatków w ramach projektu w przypadku naruszenia przez
beneficjenta zasady konkurencyjności”, ponieważ w takiej sytuacji, na podstawie
art. 207 ust. 8 ustawy o finansach publicznych, strona umowy w z y w a d o z w r otu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, a nie
wydaje decyzję stwierdzającą niekwalifikowalność części wydatków i określającą
wysokość podlegającej zwrotowi kwoty. Dopiero niezastosowanie się do wezwania lub brak zgody na pomniejszenie kolejnych płatności skutkuje wydaniem decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu.
Taryfikator (czyli dokument znajdujący się poza systemem realizacji POKL
i niebędący źródłem prawa powszechnie obowiązującego) ustala cel zasady konkurencyjności, który w pewien sposób uzasadnia wymierzanie korekt. Celem tym
jest „zapewnienie przejrzystości w zakresie ponoszenia wydatków współfinansowanych ze środków EFS oraz publicznego dostępu do ofert, jak również wybór
oferty najkorzystniejszej, zwłaszcza cenowo”. Wypowiada się więc w kwestiach,
o których nie wspominają Wytyczne POKL – publicznego (powszechnego) dostępu do udziału w postępowaniu (jak wspomniano wyżej, w obecnym kształcie
zasada konkurencyjności przypomina przetarg nieograniczony, co jest sprzeczne z ratio legis wprowadzenia uproszczonego trybu wyboru wykonawców przez
podmioty spoza sektora finansów publicznych) oraz ceny jako podstawowego
kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Mając na uwadze to, że cała treść
Taryfikatora stanowi podstawę działań instytucji publicznych o negatywnych dla
beneficjenta skutkach prawnych, niedopuszczalne jest takie rozszerzenie celu regulacji (Wytyczne POKL jako cel stosowania zasady wprowadzają przejrzystość
i konkurencyjność w dokonywaniu wydatków, co nie jest równoznaczne z dostępem do postępowania nieograniczonej liczby potencjalnych wykonawców lub
wskazywaniem ceny jako podstawowego wyznacznika konkurencyjnego dokonywania wydatków). Co do charakteru prawnego Taryfikatora wypowiedział się
WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10 października 2012 r.49, jednoznacznie
stwierdzając, że nie mieści się on w systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującego, mimo że ma wpływ na wyliczenie kwoty przypadającej do zwrotu
i stanowi część decyzji o zwrocie środków wydanej na podstawie art. 207 ustawy
o finansach publicznych.
Konstrukcję Taryfikatora charakteryzuje przejrzystość i prostota w ustalaniu
korekty finansowej, której wartość oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych
dla danego zamówienia. Wskaźniki procentowe są ustalone dla różnych rodzajów nieprawidłowości (kategorii naruszeń) i uwzględniają istotność naruszenia
49

Przywołany w przyp. 45 wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 października 2012 r.
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i wartość udzielonego zamówienia. Zwrot całkowitej wysokości wydatków kwalifikowanych dotyczy naruszeń zasady odnoszących się do zamówień o wartości
lub powyżej progu określonego w art. 7 lit. a przywołanej wcześniej dyrektywy
2004/18/WE (tj. 133 tys. euro) i polegających na:
– niedopełnieniu obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej
trzech potencjalnych wykonawców lub braku uzasadnienia, że na rynku istnieje
trzech potencjalnych wykonawców przy jednoczesnym niezamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej,
– wyborze oferty złożonej przez wykonawcę powiązanego kapitałowo lub
osobowo z beneficjentem,
– wyborze oferty niezgodnie z kryteriami oceny ofert, skutkującym wyborem
innego wykonawcy,
– niezachowaniu formy pisemnej postępowania (brak dokumentów/dowodów świadczących o zachowaniu zasady konkurencyjności).
Inne naruszenia skutkują zwrotem od 5% do 50% faktycznej wysokości
wydatku (najwyższa stawka procentowa odnosi się do udzielenia zamówienia
o wartości poniżej 133 tys. euro udzielonego podmiotowi powiązanemu z beneficjentem). W przypadku zbiegu uchybień dotyczących stosowania zasady konkurencyjności w odniesieniu do jednego zamówienia w ustaleniu korekty finansowej
wykorzystuje się najwyższą stawkę procentową. Katalog naruszeń wydaje się być
kompletny, choć wątpliwości budził do lipca 2013 r., kiedy to w życie weszły
kolejne zmiany w Wytycznych POKL, problem wymierzania korekt finansowych
w przypadku, gdy zamawiający nie upublicznił zapytania ofertowego na stronie
internetowej, ponieważ takiej nie posiada, a tylko taki fakultatywny (co wynikało z zapisów Wytycznych POKL) sposób upublicznienia informacji o postępowaniu przewidywały obowiązujące do najnowszej nowelizacji przepisy. Mogło
to prowadzić do wniosku, że podstawowy element gwarantujący przejrzystość
i konkurencyjność w udzielaniu zamówień ze środków publicznych – możliwość
zapoznania się z zapytaniem ofertowym przez wszystkich zainteresowanych poprzez jego upublicznienie (o czym wypowiada się także Taryfikator) – nie był
istotny z punktu widzenia instytucji regulujących proces wydatkowania środków
z EFS, które zakładały, że posiadanie strony internetowej jako źródła pozyskiwania informacji o prowadzonych postępowaniach jest powszechne. Ostatnia aktualizacja Wytycznych POKL wprowadziła zmiany, które będą sprzyjać zapoznaniu
się z aktualnymi postępowaniami prowadzonymi zgodnie z zasadą konkurencyjności poprzez obowiązkową rejestrację na portalu internetowym poświęconym
zamówieniom dokonywanym w ramach POKL. Od momentu powstania portalu,
beneficjenci będą zobowiązani do upublicznienia co najmniej na nim (Wytyczne POKL nie wykluczają innych, dodatkowych form upublicznienia) zapytania
ofertowego i informacji o rozstrzygnięciu postępowania. Jednocześnie zniesiono obowiązek zawarcia w protokole z wyboru najkorzystniejszej oferty informa-
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cji o sposobie upublicznienia oferty. Nowe regulacje rozwiązują problem braku
własnej strony internetowej beneficjenta realizującego projekt i urzeczywistniają,
zgodnie z zauważalną tendencją, zasadę dostępu do informacji o prowadzonych
przez beneficjentów postępowaniach dla nieograniczonej liczby potencjalnych
wykonawców spełniających warunki zawarte w zapytaniach ofertowych.
Jak wspomniano wyżej, w informacji pokontrolnej, która jest sporządzana
w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli50, może znaleźć się informacja
o kwocie ewentualnego zwrotu środków związanego z nieprawidłowym stosowaniem omawianej zasady, jeżeli jej wysokość i sposób wyliczenia nie budzi wątpliwości, w przeciwnym razie kwota korekty finansowej podawana jest w zaleceniach pokontrolnych wydawanych po zakończeniu trybu przyjęcia informacji
pokontrolnej51.
Jeżeli podczas przeprowadzanej kontroli stwierdzono uchybienia lub nieprawidłowości, jednostka kontrolująca powinna wydać zalecenia pokontrolne, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień
lub nieprawidłowości oraz rekomendacje służące ich zapobieganiu w przyszłości lub usprawniające realizację projektu. Zalecenia powinny być adekwatne do
wykrytych uchybień i nieprawidłowości oraz ich istotności. Beneficjent jest zobowiązany w terminie wyznaczonym w zaleceniach do ich wdrożenia oraz do
pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania
uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań. W przypadku ustaleń, które mają skutki finansowe
(np. wymagane jest zastosowanie Taryfikatora), beneficjent powinien zostać niezwłocznie wezwany do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych. Wezwanie do
zwrotu środków może być przekazane w treści zaleceń pokontrolnych lub odrębnym pismem52. W obu przypadkach treść wezwania musi zawierać elementy
wskazane w Zasadach finansowania53:
Wskazany termin może ulec wydłużeniu w przypadku potrzeby złożenia dodatkowych wyjaśnień.
51
W przypadku braku uwag ze strony beneficjenta podpisaną informację odsyła się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń
w tym samym terminie można złożyć odpowiednie pismo wraz z niepodpisanym jednym egzemplarzem informacji pokontrolnych. Instytucja kontrolująca ma 14 dni na przygotowanie nowej wersji
informacji pokontrolnych, jeżeli uwzględni zgłoszone zastrzeżenia. W przeciwnym razie wysyła
ponownie pierwotną wersję informacji pokontrolnych z uzasadnieniem nieuwzględnienia zastrzeżeń. W obu przypadkach (uwzględnienie lub nie zastrzeżeń) informacja pokontrolna ma charakter
ostateczny. Jednostka kontrolowana ma 7 dni na podpisanie i przekazanie dokumentu będącego wynikiem procedury kontradyktoryjnej lub na pisemną odmowę jego podpisania. Odmowa podpisania
Informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje sporządzenia
zaleceń pokontrolnych.
52
Pkt 11.5 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
53
Pkt 3.1.7.3 powołanego dokumentu.
50
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– kwotę podlegającą zwrotowi,
– termin, od którego nalicza się odsetki,
– numer rachunku bankowego, na który beneficjent ma dokonać zwrotu,
– informację o 14-dniowym terminie na dokonanie zwrotu.
W sytuacji stwierdzenia podczas kontroli poważnych uchybień lub nieprawidłowości (np. w przypadku rażącego nieprzestrzegania lub niestosowania w ogóle
zasady konkurencyjności) strona umowy o dofinansowanie może ją rozwiązać
i zażądać zwrotu całości wydatków.
Zalecenia pokontrolne powinny być przekazane kierownikowi jednostki kontrolowanej w formie pisemnej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od beneficjenta
podpisanej Informacji pokontrolnej lub informacji o odmowie jej podpisania.
Skuteczne doręczenie beneficjentowi zaleceń pokontrolnych lub – w przypadku gdy nie zawierają one wezwania do zwrotu – osobnego pisma w tej sprawie
zawierającego ww. elementy rozpoczyna procedurę zwrotu środków. Odbywa się
to na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. Nieprawidłowa realizacja zasady konkurencyjności mieści się w dyspozycji normy zawartej w ust. 1
pkt 2 niniejszego artykułu, który zobowiązuje do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
w przypadku wykorzystania ich z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy o finansach publicznych54. Podlegają one zwrotowi przez beneficjenta
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek beneficjenta (tj. od dnia obciążenia rachunku właściwej instytucji), do dnia przekazania środków na rachunek
wskazany przez instytucję przekazującą (tj. do dnia obciążenia rachunku bankowego beneficjenta lub rachunku beneficjenta w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu). Gdy beneficjent nie dokona zwrotu w terminie wskazanym przez instytucję w wezwaniu, odsetki (również
jak dla zaległości podatkowych) naliczane są za każdy dzień zwłoki 55.
Należy zaznaczyć, że na kwotę podlegającą zwrotowi składają się kwota wypłacona z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa stanowiąca krajowy
wkład publiczny w ramach projektu w proporcji 85% (środki europejskie) do 15%
(procentowy udział krajowych środków publicznych współfinansujących projekty
realizowane w ramach POKL)56. Odsetki nalicza się od sumy obu kwot wypłaconych ze wskazanych źródeł.
54
Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydatki związane z realizacją
programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (m.in.
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej), są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.
55
Pkt 3.1.7.3 Zasad finansowania.
56
Jeżeli przedmiotem zwrotu są środki przyznane w okresie obowiązywania ustawy o finansach publicznych z 2005 r., dotacja rozwojowa stanowi jedną kwotę.
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Ponadto zwrotowi podlega część kosztów pośrednich57, proporcjonalnie do
ich procentowego udziału w kosztach bezpośrednich projektu i w odniesieniu
do kwoty wydatków, co do których stwierdzono niekwalifikowalność związaną
z nieprzestrzeganiem zasady konkurencyjności.
W przypadku gdy beneficjent nie zwróci całości lub części kwoty niekwalifikowalnej w terminie wskazanym w wezwaniu do zwrotu, na podstawie art. 207
ust. 9 ustawy o finansach publicznych, organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej wydaje decyzję administracyjną, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego58, określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza
się odsetki, oraz sposób zwrotu środków (fizyczny zwrot środków lub potrącenie
kwoty korekty w kolejnych transzach przekazywanego dofinansowania). Ustawa
o finansach publicznych w art. 207 ust. 11 umożliwia delegowanie uprawnień
do wydawania przedmiotowej decyzji w porozumieniu lub umowie59 instytucjom
wdrażającym (instytucjom pośredniczącym drugiego stopnia), ale tylko w przypadku, gdy posiadają one status jednostki sektora finansów publicznych. Zgodnie
z art. 207 ust. 12 omawianej ustawy od decyzji w sprawie zwrotu środków wydanej przez instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą przysługuje odwołanie do właściwej instytucji zarządzającej, natomiast w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez instytucję zarządzającą beneficjent może zwrócić
się do niej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzji o zwrocie nie
wydaje się, mimo zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 207 ust. 9, w dwóch
przypadkach: gdy dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem oraz gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa.
Naruszenie zasady konkurencyjności, które zakwalifikowano jako nieprawidłowość i spowodowało wymierzenie korekty finansowej, może nieść za sobą
również inne, poza zwrotem środków, konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 207
ust. 4 ustawy o finansach publicznych podmiot, wobec którego zastosowano sankcję w postaci zwrotu środków, może zostać wykluczony z możliwości otrzymania środków europejskich. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasady
konkurencyjności zakwalifikowanej jako nieprawidłowość instytucja wykluczenia będzie możliwa do zastosowania wobec beneficjenta w przypadku zaistnienia
dwóch przesłanek60:
Koszty pośrednie to kategoria kosztów, której nie można przypisać do konkretnego zadania merytorycznego ujętego w budżecie szczegółowym projektu (zob. podrozdział 4.4 Wytycznych
POKL). Stanowią one (w przypadku ryczałtowej formy rozliczenia) określony we wniosku o dofinansowanie procent kosztów bezpośrednich i w takiej proporcji są rozliczane w kolejnych wnioskach o płatność.
58
Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
59
W rozumieniu art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
60
Pominięto przesłanki z pkt 2 i 3 art. 207 ust. 4 dotyczących niezrealizowania pełnego zakresu rzeczowego lub celu projektu z przyczyn leżących po stronie beneficjenta oraz otrzymania
57
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– okoliczności związane z powstaniem nieprawidłowości wystąpiły wskutek
popełnienia przestępstwa przez podmiot biorący udział w wydatkowaniu środków
w ramach projektu61, przy czym fakt jego popełnienia został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym (zastosowanie sankcji wykluczenia w tym przypadku jest uzależnione od łącznego zaistnienia dwóch elementów: faktu popełnienia
przestępstwa bez względu na jego rodzaj i podstawę prawną odpowiedzialności62
oraz skazania za ww. przestępstwo prawomocnym wyrokiem, co uniemożliwia
wykluczenie na podstawie wykrycia sfałszowanego dokumentu, związanego z realizacją zasady konkurencyjności (np. ofert, protokołu z wyboru wykonawcy),
w toku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione instytucje.
Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie omawianej sankcji wobec beneficjenta
jest możliwe nie tylko w związku z jego samodzielnym działaniem);
– przekroczenie 14-dniowego terminu od dnia doręczenia decyzji na dokonanie zwrotu (wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że nie ma znaczenia
kwestia winy beneficjenta w nieterminowym zwrocie środków, ustawodawca nie
uzależniania zastosowania sankcji wykluczenia od motywów zaniechania dokonania tej czynności przez podmiot zobowiązany do zwrotu. Instytucję wykluczenia w omawianej sytuacji powinno stosować się wyjątkowo – tylko w przypadku
wystąpienia okoliczności obciążających podmiot realizujący projekt dofinansowany ze środków europejskich63).
Zgodnie z ust. 5 i 6 omawianego artykułu okres wykluczenia rozpoczyna się
od dnia, w którym decyzja o zwrocie środków stała się ostateczna, a kończy się
po upływie trzech lat od dnia dokonania zwrotu, chyba że stwierdzenie wystąpienia przesłanki wykluczenia związanej z powstaniem nieprawidłowości w wyniku przestępstwa nastąpiło po dniu, w którym ww. decyzja stała się ostateczna – w takim przypadku okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia
tej okoliczności. Jeżeli zwrot został dokonany na podstawie wezwania lub przed
wydaniem decyzji o zwrocie okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniającej zastosowanie omawianej sankcji. Nie dotyczy
to oczywiście przesłanki związanej z uchybieniem terminu zwrotu, ponieważ zastosowanie wykluczenia w tym przypadku jest uzależnione od wydania decyzji
o zwrocie środków. Podobnie do wykluczenia nie dojdzie, jeśli organ orzekający
płatności na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę jako niezwiązane bezpośrednio z wadliwym stosowaniem
zasady konkurencyjności.
61
Tj. przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, natomiast w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi, osobę uprawnioną do wykonywania
w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta.
62
L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2011, s. 946.
63
J. Odachowski, Wykluczenie beneficjenta, w: Europejskie bezzwrotne źródła finansowania...,
op. cit., s. 262
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jako sposób zwrotu środków wskaże pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz
beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi (zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Art. 210 określa rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości pozyskiwania środków europejskich prowadzony przez ministra finansów.
Treść przepisu wyznacza i ogranicza krąg podmiotów, którym wymieniony organ
może udzielać informacji ujętych w rejestrze, do instytucji zarządzających programami operacyjnymi, pośredniczących, wdrażających i certyfikujących w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

5. De lege ferenda – zasada konkurencyjności
w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020
Kluczową kwestią z punktu widzenia procedur wydatkowania środków unijnych w ramach programów operacyjnych jest ich umiejscowienie w systemie prawa. W odniesieniu do zasady konkurencyjności stosowanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki mamy do czynienia z rozproszeniem regulacji w aktach
prawnych różnej rangi: PZP (jako podstawie do nakładania obowiązku na beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych), ustawie o finansach publicznych (w zakresie związanym ze zwrotem środków w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości), Wytycznych POKL, Zasadach kontroli w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych dotyczących określania
korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS oraz umowie o dofinansowanie projektu, przy czym trzy
ostatnie źródła kształtujące sytuację prawną beneficjenta zawarte są w Zasadach
finansowania stanowiących część Systemu realizacji POKL64.
Charakter prawny systemów realizacji programów operacyjnych od początku obowiązywania ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju był przedmiotem zainteresowania doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych.
W przywołanym wcześniej wyroku65 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 5 pkt 1166 ww. ustawy przez to, że dopuszczał uregulowanie
64
Wzorzec umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL i Taryfikator są załącznikami
do Zasad finansowania. Minimalny zakres umowy o dofinansowanie wyznacza art. 206 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
65
Wyrok przywołany w przyp. 19.
66
Utracił moc z dniem 28 czerwca 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 0, poz. 714). Należy
zwrócić uwagę, że uchylony przepis wprowadzał dwie kategorie zasad realizacji: strategii rozwoju i programu operacyjnego, które miały obejmować zasady i procedury obowiązujące instytucje
uczestniczące w realizacji strategii rozwoju oraz programów związane z zarządzaniem, monitoringiem, ewaluacją, kontrolą i sprawozdawczością oraz sposobami koordynacji działań tych instytucji.
Wskazane dwa rodzaje systemów realizacji utrzymała ww. nowelizacja.
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praw i obowiązków wnioskodawców w trakcie naboru projektów finansowanych
z programów operacyjnych poza systemem źródeł powszechnie obowiązującego
prawa. Mimo że wyrok odnosił się tylko do procedury konkursowej, jego tezy
można odnieść również do ogólnej problematyki kształtowania praw i obowiązków beneficjentów jako podmiotów stosunku dotacyjnego w zakresie stosowania
procedur wydatkowania środków publicznych w ramach programów operacyjnych:
– główną tezą jest jednoznaczne wyłączenie możliwości uznania systemów
realizacji programów operacyjnych za źródła prawa powszechnie obowiązującego67, ponieważ nie są „wydawane przez podmioty konstytucyjnie upoważnione
do stanowienia aktów powszechnie obowiązujących [w przypadku programów
regionalnych instytucją zarządzającą jest zarząd województwa, minister kierujący
działem administracji rządowej oczywiście jest upoważniony do wydawania rozporządzeń) i nie mają formy wskazanej dla tych aktów w Konstytucji”. Ponadto
„zawierają normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, których przestrzeganie jest warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach programu operacyjnego – wyznaczają więc określonym podmiotom prawa i obowiązki, [a tym samym]
nie są aktami stosowania prawa czy elementami specyficznych umów adhezyjnych lub regulaminami”;
– systemy realizacji nie są również aktami wewnętrznymi, co prawda „są one
skierowane do organów państwa pełniących różne funkcje w programach operacyjnych, lecz na tym grupa ich adresatów się nie kończy” (ustawodawca posłużył
się nieprecyzyjnym pojęciem „instytucji uczestniczącej” – Trybunał rozszerzył
zakres pojęciowy także o podmioty aplikujące o środki, czyli tym bardziej instytucją uczestniczącą w realizacji programu operacyjnego jest beneficjent jako podmiot praw i obowiązków wynikających z otrzymania dofinansowania). Regulacje
zawarte w systemach realizacji „wyznaczają [...] relacje między wnioskodawcami
projektów i różnymi organami administracji publicznej” oraz normują sytuację
prawną wnioskodawców i beneficjentów. Na gruncie Konstytucji nie można tych
podmiotów „uznać za »jednostki organizacyjnie podległe« organowi, który wydał system realizacji” (np. ministrowi rozwoju regionalnego będącego instytucją
zarządzającą POKL);
67
W wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwaliła się linia orzecznicza, zgodnie
z którą systemy realizacji zostały zaliczone do źródeł prawa np. wyrok NSA z dnia 20 października
2010 r., sygn. akt II GSK 1110/10 („regulacje zawarte w systemach realizacji programu operacyjnego mają umocowanie w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są skierowane do nieokreślonego kręgu adresatów, określają ich prawa i obowiązki [...] i są dla nich wiążące. Spełniają
zatem kryteria źródeł prawa w szerszym znaczeniu”) i wyrok NSA z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn.
akt II GSK 797/10 („mimo nieprecyzyjnych regulacji w ustawie z 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju dotyczących charakteru systemu realizacji programu, należałoby mu nadać walor
źródła prawa. Toteż, co do zasady, jako źródło prawa, aczkolwiek nie powszechnie obowiązującego,
[...] wiąże podmiot, który na jego podstawie zgłosił wniosek o dofinansowanie projektu”).
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– zakres przedmiotowy regulacji zawartych w systemach realizacji ma „bezpośredni wpływ na realizację praw i wolności obywateli i z tego powodu [systemy
realizacji programów operacyjnych] stanowią materię zarezerwowaną dla aktów
prawa powszechnie obowiązującego”.
Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
system realizacji programu to dokument lub zbiór dokumentów zawierających
warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji programu, obejmujące zarządzanie, monitoring, ewaluację, kontrolę i sprawozdawczość
oraz sposób koordynacji działań tych instytucji. O ile regulacje odnoszące się do
wzajemnych relacji między organami administracji i jednostkami im podległymi
w procesie wdrażania programów operacyjnych pozwalają na usytuowanie ich
w systemie prawa wewnętrznego (systemy realizacji spełniają kryteria aktu prawa wewnętrznego, ponieważ są wydawane na podstawie ustawy przez organy
administracji publicznej), o tyle normy adresowane do podmiotów organizacyjnie
niepodlegających instytucji wydającej dany system realizacji nie mogą stanowić
podstawy decyzji kształtującej ich sytuację prawną (a taki charakter ma np. Taryfikator, który jest swoistym kodeksem uchybień w stosowaniu zasady konkurencyjności, określającym dla danego uchybienia sankcję finansową). Jak słusznie
stwierdza Trybunał, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju „nie przesądza jednoznacznie, jakiego typu dokumenty [i gdzie usytuowane w systemie
źródeł prawa] mają składać się na system realizacji”. Podstawowe założenia systemu realizacji, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 omawianej ustawy, stanowią część
programu operacyjnego68, którego projekt opracowuje i uzgadnia, w odniesieniu
do krajowych programów operacyjnych, minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego we współpracy z właściwymi ministrami (art. 18 pkt 1). Projekt
krajowego programu po przyjęciu w drodze uchwały przez Radę Ministrów kierowany jest do Komisji Europejskiej, która podejmuje decyzję o jego zatwierdzeniu
(art. 19 ust. 4). W związku z tym zawarte w programach operacyjnych założenia
systemu realizacji „nie mogą zawierać wytycznych dla aktów prawa powszechnie
obowiązującego” oraz stanowić swoistej delegacji do kształtowania praw i obowiązków beneficjentów w dokumentach składających się na system realizacji.
Skoro systemy realizacji poszczególnych regionalnych programów operacyjnych
są włączane do porządku prawnego w drodze stosownej uchwały zarządu województwa będącego jednocześnie instytucją zarządzającą (podobnie jak projekty
programów regionalnych przed zatwierdzeniem przez Komisję Europejską), to
– per analogiam – w przypadku krajowych programów „systemy realizacji po68
Należy zwrócić uwagę, że program operacyjny jest zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju dokumentem operacyjno-wdrożeniowym, a nie aktem prawnym, co
tym bardziej podaje pod wątpliwość zawieranie w nim założeń systemu realizacji, w szczególności
w zakresie kształtowania sytuacji prawnej beneficjenta.
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winny przyjąć formę prawną typową dla działania instytucji zarządzającej69, którą
w tym przypadku jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Typową
formą działania ministra kierującego określonym działem administracji rządowej
jest wydawanie rozporządzeń lub zarządzeń (art. 149 Konstytucji), przy czym
właściwe dla regulowania praw i obowiązków beneficjentów byłoby przyjęcie
formy rozporządzenia dla systemu realizacji krajowego programu operacyjnego.
Rozwiązanie takie byłoby spójne z inną tezą zawartą w omawianym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą „prawo Unii Europejskiej nie przesądza, w jakiego typu aktach prawnych mają być unormowane prawa i obowiązki
podmiotów ubiegających się o środki z regionalnych programów operacyjnych”
(dotyczy to również regulowania sytuacji prawnej beneficjentów krajowych i regionalnych programów operacyjnych). Kluczowe dla wdrażania środków w perspektywie finansowej 2007-2013 rozporządzenie nr 1083/2006 w art. 58 zawiera
tylko i wyłącznie ogólny zakres „systemów zarządzania i kontroli”, które mają
zapewnić m.in. określenie funkcji podmiotów związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz przydziału funkcji w obrębie każdego podmiotu, a także procedury
zapewnienia zasadności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych w ramach
programu operacyjnego. Ustawodawca wspólnotowy nie odnosi się w ogóle do
formy prawnej, co prowadzi do wniosku, że „wybór odpowiednich instrumentów
realizacji tych celów został pozostawiony państwom członkowskim”. Identyczne
w brzmieniu regulacje dotyczące systemów zarządzania i kontroli zostały zawarte
w projekcie rozporządzenia, który będzie obowiązywać w perspektywie finansowej 2014-202070.
Powyższe rozważania wskazują na niedopuszczalność regulowania trybu
kontroli beneficjenta oraz negatywnych konsekwencji nieprzestrzegania zasady
konkurencyjności w aktach normatywnych niemieszczących się w konstytucyjnym katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego.
Podobne wątpliwości co do charakteru prawnego powstają w odniesieniu do
Wytycznych POKL, które całościowo i wyczerpująco regulują obowiązki beneficjenta w zakresie stosowania zasady konkurencyjności. Warto zwrócić uwagę
Wyrok NSA z dnia 27 października 2010 r. (sygn. akt II GSK 1097/10) opublikowany
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Zgodnie
z art. 26 ust. 1 pkt 8 do zadań instytucji zarządzającej należy określenie systemu realizacji programu
operacyjnego.
70
Art. 62 (Ogólne zasady działania systemów zarządzania i kontroli) – Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, KOM
(2011) 615 (wersja ostateczna).
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na niejednolity charakter prawny dokumentów określanych jako „wytyczne”.
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stosuje określenie „wytyczne”
wyłącznie w odniesieniu do aktów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w celu zapewnienia zgodności
sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz
spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską, a także w celu zapewnienia jednolitości zasad wdrażania programów operacyjnych (są to wytyczne
horyzontalne71, które mogą dotyczyć m.in. warunków kwalifikowania wydatków
w ramach programów operacyjnych72). Wytyczne POKL są natomiast wydawane
na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 omawianej ustawy, stanowiącego, że do zadań
instytucji zarządzającej, którą w przypadku POKL jest również minister właściwy
do spraw rozwoju regionalnego, należy m.in. określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach danego programu operacyjnego (są to wytyczne szczegółowe). W ten sposób minister rozwoju regionalnego występuje w podwójnej roli – naczelnego organu administracji rządowej
kierującego określonym działem administracji rządowej i instytucji zarządzającej.
Natomiast Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS stanowią część
omawianego wcześniej systemu realizacji.
Jeśli chodzi o wytyczne wydawane na podstawie art. 35 ust. 3, należy uznać,
że spełniają kryteria źródeł prawa o charakterze wewnętrznym. Omawiany przepis jest swoistą delegacją ustawową do tworzenia tego typu dokumentów, ponieważ określa podmiot wyłącznie upoważniony do ich wydawania (minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego) i szczegółowy zakres przedmiotowy
regulacji oraz – mając na uwadze wspomniany zakres przedmiotowy – są skierowane do instytucji funkcjonalnie podporządkowanych ministrowi w zakresie
wdrażania i zarządzania programami operacyjnymi (tj. do instytucji pośredniczących i wdrażających). Ponadto ustawodawca wskazał wyraźnie sposób publikacji
(art. 35 ust. 773). Natomiast wątpliwości może budzić charakter prawny dwóch
pozostałych kategorii wytycznych. Art. 26 ustawy o zasadach prowadzenia poW przywołanym wcześniej wyroku z dnia 27 października 2010 r. NSA stwierdził, że „wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego [...] mają umocowanie w ustawie o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju i spełniają kryteria źródeł prawa w szerszym znaczeniu oraz łącznie z przepisami powszechnie obowiązującymi stanowią podstawę sądowej kontroli przewidzianej w omawianej
ustawie”.
72
Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.
73
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego podaje do publicznej wiadomości,
w szczególności na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, treść wytycznych i ich zmiany oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” komunikat o miejscu publikacji wytycznych oraz ich zmian, a także o terminie, od którego
wytyczne lub ich zmiany będą stosowane.
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lityki rozwoju wprowadza otwarty katalog zadań instytucji zarządzającej, który
obejmuje m.in. określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego oraz określenie systemu realizacji programu operacyjnego. Ustawodawca nie wskazuje jednak formy prawnej odpowiedniej dla ww. czynności, a tym samym, podobnie jak w przypadku
systemów realizacji, problematyczna wydaje się być kwestia regulowania praw
i obowiązków beneficjentów dotyczących zapewnienia kwalifikowalności wydatków w aktach normatywnych niemieszczących się w konstytucyjnym katalogu
źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Do takiego wniosku prowadzi fakt
usytuowania podstawy prawnej dla Wytycznych POKL w tym samym miejscu co
dla systemów realizacji, a to oznacza, że charakter prawny obu dokumentów jest
taki sam. Dlatego też nie można postawić znaku równości między wytycznymi
horyzontalnymi wydawanymi na podstawie art. 35 ust. 3 (które odnoszą się do
instytucji pośredniczących i wdrażających oraz spełniają kryteria aktów prawa
wewnętrznego) a wytycznymi szczegółowymi ustalanymi przez instytucje zarządzające dla danego programu operacyjnego na podstawie art. 26 (które zawierają
normy określające sytuację prawną beneficjenta, a tym samym wątpliwości może
budzić możliwość takiej regulacji w drodze wytycznych niemających wymiaru
powszechnie obowiązującego prawa74). Nie sposób zgodzić się z tezą75, że ogólną
normę kompetencyjną do wydawania każdego rodzaju wytycznych dla ministra
rozwoju regionalnego stanowi art. 35 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ponieważ przepis ten odnosi się tylko do wskazanego w nim zakresu przedmiotowego dotyczącego wszystkich programów operacyjnych, z zastrzeżeniem, że regulacje muszą uwzględniać art. 26, co jednoznacznie wskazuje na
rozgraniczenie treści wytycznych horyzontalnych i wytycznych szczegółowych,
których stanowienie leży w gestii instytucji zarządzającej (mimo że w przypadku
POKL, jako krajowego programu operacyjnego, jest to ten sam podmiot).
Mając to na uwadze, należy postulować włączenie aktów prawnych określających prawa i obowiązki podmiotów realizujących projekty w ramach programów operacyjnych do systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Jak
słusznie wskazał Trybunał Konstytucyjny w przywołanym wyroku (odnosząc się
wprawdzie tylko do uregulowania procedury odwoławczej w konkursowym trybie przyznawania dotacji w ustawie), takie rozwiązanie będzie sprzyjało wzmoc74
E. Kornberger-Sokołowska, Środki europejskie w systemie środków publicznych w Polsce,
w: System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska,
E. Juchniewicz, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 113.
75
J. Odachowski, Podstawowe dokumenty i instytucje realizujące politykę regionalną, w: Europejskie bezzwrotne źródła finansowania..., op. cit., s. 262. Wytyczne POKL jako podstawę prawną
wskazują zarówno art. 26 jak i 35 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz rozdział 2 pkt 3 Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.
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nieniu unijnej zasady skuteczności i nie wpłynie negatywnie na sprawność wydatkowania przyznanych Polsce środków w ramach danej perspektywy finansowej.
Dlatego też w perspektywie 2014-2020, co również zauważył Trybunał w odniesieniu do różnych sposobów przeprowadzania konkursów na dofinansowanie
projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych, potrzebna jest unifikacja procedur, w tym dotyczących dokonywania wydatków i wyboru wykonawców przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. W obecnym
stanie prawnym beneficjent, realizując projekty w ramach różnych programów
(a w przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka76 nawet w ramach różnych osi priorytetowych), musi stosować odmienne procedury dokonywania zamówień.
Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie do umów o dofinansowanie projektu w ramach POKL obowiązku stosowania zasady konkurencyjności zgodnie
z obowiązującą w dniu rozpoczęcia postępowania wersją Wytycznych POKL.
Taka konstrukcja, pomijając charakter prawny tego dokumentu, umożliwia doprecyzowanie lub zmianę zapisów odnoszących się do sposobu wyboru wykonawców bez konieczności każdorazowego aneksowania umów z beneficjentami.
Pozytywnie należy też ocenić systematyczną likwidację fasadowości omawianej
zasady dzięki wprowadzeniu instytucji wykluczenia z udziału w postępowaniu
podmiotów powiązanych z beneficjentem oraz możliwość udziału w nim oferentów, do których nie wysłano imiennego zapytania ofertowego (w tym drugim
przypadku zamiar instytucji zarządzającej dotyczący jak najszerszego dostępu do
informacji o prowadzonych postępowaniach, a do takiego wniosku prowadzi obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego, co w konsekwencji, bez wyraźnego
zakazu zawartego w Wytycznych POKL, umożliwia złożenie oferty przez wykonawcę niezaproszonego do udziału, został zrealizowany przez wprowadzenie
obligatoryjnej publikacji zapytania ofertowego na specjalnym portalu internetowym77). Zwiększa to bez wątpienia transparentność i konkurencyjność w wydatkowaniu środków publicznych, ale równocześnie w dużym stopniu formalizuje
procedurę, która z założenia miała uprościć i przyspieszyć proces wyboru kontraW umowach o dofinansowanie w ramach POIG zawieranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (np. Działanie 3.1) wprowadzono zapis zobowiązujący beneficjenta do
stosowania „zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości”, przypominającej zasadę konkurencyjności, natomiast w przypadku Działania 8.3 nadzorowanego przez władzę
wdrażającą programy europejskie regulacje dotyczące zamówień dokonywanych przez podmioty
niezobowiązane do stosowania PZP mają charakter zaleceń zawartych w dokumencie Rekomendacje dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
77
Czynność ta przypomina w konstrukcji obowiązek wykorzystania przez zamawiających
platform elektronicznych zarządzanych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz przewidziany
w umowie o dofinansowanie w ramach POKL obowiązek rejestracji działań szkoleniowych na specjalistycznym portalu inwestycjewkadry.pl
76
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hentów i dokonywania wydatków (jak wspomniano wcześniej, w miarę przyrostu
regulacji zasada konkurencyjności przekształciła się z trybu przypominającego
zapytanie o cenę w swoisty przetarg nieograniczony). Zasadne byłoby również
włączenie do Wytycznych POKL, jako dokumentu zawierającego pełną regulację
dotyczącą zasady konkurencyjności, także taryfikatora korekt związanych z jej
nieprzestrzeganiem. Ponieważ taryfikator stanowi istotną część decyzji w sprawie
zwrotu środków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (wskazuje kategorie naruszeń i odpowiadające im procentowe wartości korekt), konieczne wydaje
się ujęcie go w akcie prawa powszechnie obowiązującego. Inną istotną sprawą,
która nie została uregulowana, jest niemożność ingerencji oferentów w przypadku
naruszenia przez beneficjenta zasady konkurencyjności (np. w przypadku zbyt
krótkiego terminu na złożenie oferty czy wątpliwości co do rzetelnego przeprowadzenia postępowania) – obecnie uchybienia mogą zostać stwierdzone tylko
podczas kontroli projektu, czyli co do zasady po wyborze kontrahenta i wykonaniu przez niego usługi lub dostarczeniu towaru.

Podsumowanie
W nowym okresie programowania większy nacisk będzie położony na uproszczenie metod rozliczania kosztów (rozszerzenie możliwości stosowania różnych
form ryczałtu) oraz zasad kwalifikowalności, co pozwoli na ukierunkowanie realizacji i kontroli programów na osiąganie założonych efektów oraz ograniczenie
błędów i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu
UE78. Już w perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach POKL wprowadzono możliwość ryczałtowego rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz
stosowania stawek jednostkowych o charakterze zryczałtowanym w odniesieniu
do niektórych typów szkoleń. Przyjęcie ostatniej z wymienionych form rozliczeń
wyłącza stosowanie zasady konkurencyjności, ponieważ stawki jednostkowe zostały skalkulowane na podstawie średnich cen rynkowych, a ich rozliczenie (refundacja) jest uzależnione od osiągnięcia przez beneficjenta założonych wskaźników pomiaru celu objętego ww. stawkami. Niektóre instytucje pośredniczące
i wdrażające dołączały do dokumentacji konkursowych taryfikatory zawierające
maksymalne stawki za poszczególne rodzaje towarów i usług – takie rozwiązanie ułatwia konstruowanie budżetu projektu i uniemożliwia postawienie zarzutu
zawyżania kosztów w stosunku do cen rynkowych, ponieważ to instytucja ogłaszająca konkurs samodzielnie dokonuje rozeznania rynku, co w konsekwencji powinno prowadzić do wyłączenia obowiązku stosowania zasady konkurencyjności.
78

s. 180.

Z oceny skutków finansowych regulacji dołączonej do wniosku, o którym mowa w przyp. 70,
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The principle of competitiveness as a legal guarantee
of efficient spending public funds by entities not included
under the public finance sector
under the Operational Programme Human Capital
Summary. Providing a Project co-financed by the European Social Fund under the Operational
Programme Human Capital expenditure in a transparent and competitive is one of the criteria to be
recognized as eligible. In case of entities not classified as public finance sector, excluded from the
application of the Public Procurement Law, the obligation is realized by carrying out procedures of
selection of contractors and suppliers in accordance with the principle of competitiveness. This rule
includes a number of activities aimed at identifying the best offer fair from the point of view of the
effectiveness of public spending and the sanction system effective when the beneficiary does not
comply with the applicable rules of procedure. The aim of this paper is to present the current state
of law and the fundamental problems associated with the implementation of competition rules in the
light of judicature of administrative courts.
Key words: public resources, the effectiveness of spending public resources, EU funds
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Streszczenie. Przedmiotem niniejszego artykułu jest podatek uiszczany w związku ze zbyciem
papierów wartościowych na rynku regulowanym, zwany podatkiem giełdowym, ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Poruszona tematyka odnosi się do osób fizycznych będących podatnikami oraz do firm inwestycyjnych, w tym domów maklerskich1, zobowiązanych do przygotowania informacji PIT-8C. Artykuł przedstawia przyjęty przez polskiego prawodawcę model podatku giełdowego jako formy opodatkowania kapitałów pieniężnych. Celem jest
ukazanie praktycznych problemów związanych z kwalifikacją wydatków poniesionych na nabycie
papierów wartościowych do kategorii kosztów uzyskania przychodów.
Słowa kluczowe: podatek giełdowy, koszty uzyskania przychodów

1. Podstawy prawne podatku giełdowego
Przychody z kapitałów pieniężnych zostały zawarte w art. 17 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.)2. KaPrzez firmę inwestycyjną należy rozumieć dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do
OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską. Por.
art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. z 2010 r.,
nr 211, poz. 1384 ze zm.; dalej: u.o.i.f.).
2
Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm. Prawodawca w art. 17 u.p.d.o.f. wśród
przychodów z kapitałów pieniężnych wskazał m.in.: dywidendy i inne przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobo1
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tegoria ta obejmuje wszelkiego rodzaju przysporzenia będące skutkiem pożyczania, inwestowania, lokowania i oszczędzania środków pieniężnych (kapitałów)3.
Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6
u.p.d.o.f. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane z tytułu:
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych; realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (u.o.i.f.). Opodatkowaniu podlegają zatem co do zasady
kapitały pieniężne faktycznie uzyskane (dokonanie wypłaty lub pozostawienie do
dyspozycji podatnika środków). Prawodawca przyjął w tym zakresie zasadę kasy,
a nie memoriału, charakterystyczną dla działalności gospodarczej.
Przepis art. 17 u.p.d.o.f. określa zakres przedmiotowy pojęcia „kapitały pieniężne”, a szczegółowa regulacja dotycząca sposobu opodatkowania została zawarta w art. 30a i 30b u.p.d.o.f. W odniesieniu do polskiego systemu podatkowego można zatem mówić o dwutrzonowym modelu opodatkowania przychodów/
dochodów z kapitałów pieniężnych, na który składa się podatek od oszczędności
oraz podatek giełdowy. Podatek od oszczędności (podatek od dochodów odsetkowych, tzw. podatek Belki4) został wprowadzony do prawa polskiego z dniem
1 grudnia 2001 r. i obejmuje opodatkowanie dochodów z odsetek bankowych,
zysków z funduszy inwestycyjnych, odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, dywidend, dochodów osób oszczędzających na indywidualnym koncie
emerytalnym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na tym koncie czy dochodów uczestników pracowniczych programów emerytalnych z tytułu zwrotu środwość prawną lub spółdzielni, w tym również: dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych, oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach, podział majątku likwidowanej
spółki (spółdzielni), wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub
częściowo odpłatnych świadczeń; przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; należne,
choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych; przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu; przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na
rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy; nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce
mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny;
przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich
wynikających. Szerzej na temat opodatkowania instrumentów pochodnych: I. Rudecka, Giełdowe
instrumenty pochodne w świetle ustaw o podatkach dochodowych, „Doradztwo Podatkowe” 2006,
nr 11, s. 39; T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawno-podatkowe, Difin, Warszawa 2004, s. 206 i nn.
3
M. Pogoński, Komentarz do art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Lex/
el 2012.
4
Potoczna nazwa podatku od tego typu dochodów kapitałowych pochodzi od nazwiska byłego
wicepremiera i ministra finansów Marka M. Belki.
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ków zgromadzonych w ramach tych programów5. W odniesieniu do dochodów
podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 30a u.p.d.o.f. płatnikiem podatku
jest odpowiednio: bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, biuro maklerskie
prowadzące rachunek klienta lub spółka, która wypłaciła dywidendę. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a u.p.d.o.f., jest odrębnym
podatkiem od podatku obliczanego na zasadach ogólnych i nie mają do niego
zastosowania przepisy o ulgach podatkowych (nie może być on pomniejszony
o wydatki objęte ulgami podatkowymi)6. Dochodów (przychodów) ze źródeł
wskazanych w art. 30a u.p.d.o.f. nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
zasadach ogólnych, tj. określonych w art. 27 u.p.d.o.f., dlatego też przychodów
opodatkowanych podatkiem od oszczędności podatnik nie wykazuje w rocznej
deklaracji podatkowej PIT-37.
W stosunku do niektórych kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych
podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia o koszty uzyskania przychodów.
Sytuacja taka występuje w przypadku przychodów: z odsetek od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej);
z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych; z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych
formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (z wyjątkiem środków
pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą); z dywidend
i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (wśród nich jest
również sprzedaż udziałów spółce celem ich umorzenia); od kwot wypłacanych
po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (z wyjątkiem wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 59 u.p.d.o.f.); z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pra5
Zgodnie z przepisem art. 30a u.p.d.o.f. opodatkowaniu podlegają uzyskane dochody (przychody) z transakcji na rynku kapitałowym, m.in.: z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika
lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą; z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych; od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; od dochodu
członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku
ilościowym do aktywów tego funduszu; z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez
pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu; od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na tym koncie; od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych
w ramach programu. Szerzej: S. Antkiewicz, Podatek od oszczędności i podatek giełdowy – stan
obecny i perspektywy, „Prawo Bankowe” 2008 nr 7/8, s. 105 i nn.; A. Bień, W. Bień, Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2004 roku, Difin, Warszawa 2004.
6
A. Bartosiewicz, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz do art. 30a,
LEX/el.

360

Patrycja Zawadzka

cowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu; od kwot jednorazowo
wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego małżonka7.
Opodatkowanie dochodów ze zbycia papierów wartościowych w postaci
podatku giełdowego zostało wprowadzone do polskiego systemu podatkowego
z dniem 1 stycznia 2004 r.8, wzorem występującego w większości krajów o rozwiniętym rynku kapitałowym podatku od dochodów kapitałowych (ang. capital
gains tax). Podstawy prawne podatku giełdowego w stosunku do osób fizycznych
określa art. 30b u.p.d.o.f., stanowiący, iż dochody uzyskane z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną i z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
podlegają opodatkowaniu stawką 19% uzyskanego dochodu. Zastosowanie ma
tu metoda samoobliczania. Podstawą opodatkowania jest dochód, a zatem podatnikowi przysługuje prawo pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.
Dochodem jest natomiast różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu
odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów
(jeżeli różnica jest ujemna, występuje strata), określonymi na podstawie art. 22
ust. 1f lub 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., z zastrzeżeniem art. 24 ust. 12 i 14
u.p.d.o.f. (art. 30b ust. 2 pkt 1 i ust. 6 u.p.d.o.f.).
Ustawodawca objął zakresem przedmiotowym podatku giełdowego, o którym
mowa w art. 30b u.p.d.o.f., nie tylko dochody uzyskiwane na giełdzie (ze zbycia
papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych czy z realizacji
praw wynikających z powyższych), ale także inne dochody kapitałowe, uzyskiwane w związku ze zbywaniem praw do majątku osób prawnych (spółek kapitałowych i spółdzielni)9. Dla opodatkowania dochodu, o którym mowa w art. 30b
7
Dochodem z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym członka pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywów tego funduszu jest różnica między wartością tych akcji
w dniu przeniesienia, wycenionych według zasad wyceny aktywów funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych akcji. Natomiast dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających
osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami
uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f.; jeżeli
nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia
nabycia spadku lub darowizny.
8
Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 202, poz. 1956. Zysk ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. jest zwolniony z podatku.
9
A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Difin, Warszawa 2005, s. 1200; Podatek dochodowy od osób fizycznych, red. J. Marciniuk, C.H.
Beck, Warszawa 2008, s. 1196.
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u.p.d.o.f., osiągniętego w Polsce nie ma znaczenia status osoby fizycznej jako
rezydenta lub nierezydenta10.
Oprócz przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku
giełdowym prawodawca wyodrębnił inne dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych. Kategoria ta obejmuje dochody (przychody) faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym: dochód z umorzenia udziałów (akcji); wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej; dochód przeznaczony na
podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony
na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość
kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby
prawnej; dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy
emerytalnych na rachunkach ilościowych; w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy)
spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych; w przypadku podziału
spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez
wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości
udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad
kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej,
ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej
udziałów (akcji) przed podziałem; wartość niepodzielonych zysków w spółkach
kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe (art. 24
ust. 5 u.p.d.o.f.).

2. Sposób rozliczenia przychodu
Podatek giełdowy jest podatkiem rocznym. Prawodawca przyjął model samoobliczania przy braku obowiązku odprowadzania zaliczek w trakcie roku podatkowego11. Podatnik uzyskuje przychód dopiero w momencie, gdy transakcja
dokonana na rynku kapitałowym zostanie rozliczona. Opodatkowaniu podlega
jedynie dochód z zakończonej (zamkniętej) transakcji.
10
A. Mariuk, Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych, w: Meritum. Podatki 2013,
red. A. Kaźmierski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 401 i nn.
11
Koniunktura na rynku giełdowym następująca po okresie bessy nie musi automatycznie
powodować znaczącego wzrostu dochodów budżetowych z podatku giełdowego, ponieważ część
podatników będzie w tym okresie rozliczać stratę z lat poprzednich. P. Zawadzka, Zasady opodatkowania inwestycji indywidualnych na rynku kapitałowym, w: Stanowienie i stosowanie prawa
podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Unimex,
Wrocław 2009, s. 479.
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Na gruncie prawa polskiego występuje kilka metod rozliczania przychodów
z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z ogólną zasadą przychód powstaje w chwili
otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika środków pieniężnych. Ponadto przychód może powstać, gdy przychody są należne, choćby nie zostały
faktycznie otrzymane, co ma miejsce w przypadku: odpłatnego zbycia udziałów
w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych; realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1
lit. b u.o.i.f.; albo z chwilą realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Przyjęcie przez prawodawcę zarówno zasady kasy, jak i zasady
memoriału – w zależności od rodzaju kapitałów pieniężnych – powoduje, iż należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu prawa w przedmiotowym
zakresie.
Przychód ze sprzedaży papierów wartościowych powstaje w momencie zrealizowania transakcji, mimo iż rozliczenie transakcji odbywa się w terminie późniejszym, np. trzy dni po dokonaniu sprzedaży akcji (T+3)12. W tym kontekście
problematyczne staje się ustalanie dnia uzyskania przychodu na przełomie roku,
w sytuacji gdy transakcja została już zrealizowana, ale pieniądze nie zostały pozostawione do dyspozycji podatnika. W dotychczasowej praktyce organy podatkowe uznawały, że już samo zrealizowanie transakcji, której przedmiotem są akcje,
powoduje powstanie przychodu albo straty, nawet jeżeli środki pieniężne nie zostały jeszcze w pełni oddane do dyspozycji inwestora.
Przy sprzedaży papierów wartościowych czasami nie jest możliwe precyzyjne
ustalenie kosztów uzyskania przychodów poszczególnych walorów, a tym samym
dochodu z ich odpłatnego zbycia. Sytuacja ta wiąże się z problemem ustalenia
momentu zakupu papierów wartościowych (przede wszystkim ceny nabycia),
a tym samym przypisania ceny nabycia konkretnemu walorowi. Podmiot obliczający podatek (najczęściej firma inwestycyjna) obowiązany jest wówczas stosować metodę FIFO (ang. first in first off, tj. pierwsze przyszło – pierwsze wyszło)
(art. 24 ust. 10 u.p.d.o.f.)13. Metoda ta ma zastosowanie odrębnie dla każdego
rachunku papierów wartościowych posiadanych przez podatnika, przy czym pod
uwagę brane są tylko papiery zdeponowane na rachunku podatnika i dostępne
w dniu dokonania zlecenia sprzedaży, a wyłączone są papiery wartościowe zablokowane (zastawione)14.
W praktyce może zaistnieć sytuacja, gdy sprzedaż została już zaewidencjonowana, na rachunek maklerski inwestora zostały przekazane środki pieniężne i inwestor może nimi rozporządzać,
kupując instrumenty finansowe, natomiast wypłaty tych środków można dokonać dopiero po trzydniowym rozliczeniu transakcji.
13
Prawodawca mógł zastosować także inne metody stosowane w rachunkowości, takie jak:
LIFO, HIFO, średnia ważona czy średnia ważona krocząca.
14
Podobnie w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych – jeżeli nie jest możliwa identyfikacja
umarzanych jednostek uczestnictwa, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów uczestnictwa w funduszach,
12
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3. Informacja PIT-8C
Przyjęta w ramach podatku giełdowego metoda samoobliczania15 oznacza,
że to na podatniku ciąży obowiązek obliczenia podatku z dochodów osiągniętych na rynku kapitałowym oraz jego zapłaty. W celu konkretyzacji zobowiązania
podatkowego czynności wykładni prawa podatkowego dokonuje najpierw firma
inwestycyjna, przygotowując informację PIT-8C, a następnie podatnik. Podatek
giełdowy jest bowiem rozliczany przez inwestora na bazie otrzymanej od firmy
inwestycyjnej (bądź firm inwestycyjnych, jeżeli inwestor posiada kilka rachunków w różnych firmach inwestycyjnych) informacji PIT- 8C, która jest przesyłana
listem poleconym równocześnie do inwestora i do urzędu skarbowego16. Wysłanie
informacji PIT-8 drogą elektroniczną, np. mailem, należy uznać za niedopuszczalne, chyba że zastosowany będzie e-podpis17.
Kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochód albo stratę podatnik wykazuje podstawie informacji PIT-8C uzyskanej od firmy inwestycyjnej, ale
istnieje także możliwość wykazania dodatkowych kosztów uzyskania przychodów przez samego podatnika – na podstawie innych posiadanych dokumentów,
np. kwoty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup papierów wartościowych18.
Warto zauważyć, iż w niektórych sytuacjach firma inwestycyjna w informacji
przedkładanej podatnikowi może w ogóle nie wykazywać kosztów uzyskania
przychodów, np. przy zbyciu papierów wartościowych nabytych przez podatnika
w drodze spadku lub darowizny, nabycia instrumentów finansowych na podstawie umowy cywilnoprawnej, także gdy firma inwestycyjna nie dysponuje dokuprzyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio tytuły uczestnictwa, począwszy od nabytych przez
podatnika najwcześniej. Zasadę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.
15
Genezę pojęcia „samoobliczanie”, które pierwotnie było tylko instrumentem rachunkowości
i nie powodowało skutków prawnych, w przeciwieństwie do współczesnego zakresu pojęcia przedstawia R. Mastalski, Istota i charakter prawny postępowania podatkowego prowadzonego wobec
państwowych organizacji gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980.
16
W literaturze przedmiotu został wyrażony pogląd, iż art. 39 ust. 3 u.p.d.o.f., wskazujący katalog podmiotów zobowiązanych do sporządzenia informacji o dochodach osiąganych przez osoby
fizyczne, został sformułowany w nieprawidłowy sposób i powinien znaleźć zastosowanie jedynie
do podmiotów, które pośredniczą w transakcjach dotyczących nabywania lub zbywania papierów
wartościowych. A. Taudul, M. Gadacz, A. Mariuk, Opodatkowanie dochodów z giełdy, „Przegląd
Podatkowy” 2004, nr 3, s. 11.
17
M. Pogroszewska, Pracownikowi nie można przesłać PIT-11 e-mailem, „Rzeczpospolita”
z 14.02.2012 r.
18
Na uwagę zasługuje zwolnienie przez prawodawcę z podatku dochodów uzyskanych z tytułu
sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych – utworzonych na podstawie ustawy z dnia
30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. nr 44,
poz. 202 ze zm.) – w skali roku do łącznej wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (art. 21 ust. 1 pkt 42 u.p.d.o.f.).
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mentem świadczącym o cenie nabycia papieru wartościowego bądź z dokumentu
świadczącego o prawie własności papieru nie wynika cena zakupu tego papieru19.
Podobnie w przypadku akcji uzyskanych bezpłatnie, a więc darmowych akcji
objętych przez pracowników prywatyzowanych firm, akcji powstałych wskutek
zwiększenia przez spółkę kapitału akcyjnego z czystego zysku lub innych funduszy (zapasowego, rezerwowego), ich posiadacz nie ponosi żadnych kosztów20.
Deklaracja PIT-38, wypełniona na podstawie informacji PIT-8C, jest składana przez podatnika (inwestora) właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu
do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym. Podatnik uwzględnia w niej
inne przychody z kapitałów pieniężnych, jak chociażby wynikające ze sprzedaży
udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie były ujęte w informacji przygotowanej przez firmę inwestycyjną21. Złożenie deklaracji PIT-38
przez podatnika, w wyniku samoobliczania zobowiązania podatkowego, jest podstawą egzekucji, określa nadpłatę, prawo odliczenia lub zwrotu podatku.

4. Strata
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym,
można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie
następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty (art. 9 ust. 3
u.p.d.o.f.). Przepis art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. ma zastosowanie do strat z odpłatnego
zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych
(sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych
oraz z realizacji praw z nich wynikających oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji)
w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 9 ust. 6 u.p.d.o.f.).
Dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem giełdowym nie łączy się
z dochodami uzyskanymi z innych źródeł, opodatkowanymi według progresywnej
skali podatkowej. Straty z tytułu inwestycji w papiery wartościowe (instrumenty
finansowe), o których mowa w art. 3 pkt 1 u.o.i.f., mogą być kompensowane
19
Interpretacja Ministra Finansów Nr PB5/RD-033-2-106/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, Dz.Urz. MF nr 5, poz. 34.
20
I. Lewandowska, Akcje, udziały, obligacje, dywidendy, odsetki, „Rzeczpospolita” z 15.06.
1996 r.
21
Firma inwestycyjna nie jest w tej sytuacji płatnikiem, ponieważ nie pobiera i nie wpłaca
podatku. Podstawowe znaczenie dla oceny statusu prawnego płatnika ma treść nałożonych na niego
obowiązków. Zob. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.09.1987 r., III SA 316/87.
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stratami poniesionymi na innych papierach wartościowych (instrumentach finansowych), o których mowa w art. 3 pkt 1 u.o.i.f., ale nie ma możliwości kompensowania ich z przychodami z oprocentowania lokat bankowych czy umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ponieważ przychody te stanowią
odrębną kategorię dochodów z kapitałów pieniężnych, opodatkowanych według
zryczałtowanej stawki, o której mowa w art. 30a u.p.d.o.f.
Dochód uzyskany z tytułu inwestycji w jeden z instrumentów finansowych,
np. akcje lub obligacje notowane na rynku giełdowym, może być kompensowany stratami poniesionymi na innych instrumentach, np. na instrumentach pochodnych. Należy jednak podkreślić, że możliwość kompensowania dochodów
z obligacji ze stratami na giełdzie zależy od rodzaju obligacji – nie ma bowiem
jednolitej zasady dla wszystkich rodzajów obligacji. Ponadto dochody z lokat
bankowych czy sprzedaży jednostek funduszy nie mogą być kompensowane ze
stratami poniesionymi na instrumentach finansowych, takich jak akcje, obligacje
czy instrumenty pochodne.
W momencie wykupu obligacji pobierany jest natomiast zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Analogiczna sytuacja ma miejsce przy obligacjach kuponowych, od których odsetki są wypłacane w trakcie roku. Przy obligacjach
skarbowych płatnikiem jest bank. Wskazane sytuacje nie są wykazywane w sporządzanym przez firmę inwestycyjną formularzu informacji PIT-8C, a inwestor
nie składa deklaracji rocznej PIT-38.

5. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów określona w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
oparta jest na swoistej klauzuli generalnej, która stanowi, iż kosztami uzyskania
przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f22. Ustawodawca nie wskazał katalogu kosztów,
a wykładnia gramatyczna zwrotu „wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów”, dopuszczająca uznanie za koszt podatkowy wydatków, które
mają związek z zakupem papierów wartościowych23, powoduje wiele problemów
w praktyce stosowania prawa. W pierwszej kolejności za koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych należy uznać wyłącznie
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 652.
Por. wyrok WSA z 19.02.2008 r., I SA/Po 1625/07, niepubl.; wyrok WSA w Gdańsku
z 24.06.2008 r., I SA/Gd 311/08. Szerzej o kosztach uzyskania przychodów: A. Gomułowicz, Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne, Difin, Warszawa 2005; B. Dauter, A. Gomułowicz, Koszt
podatkowy. Aspekt teoretycznoprawny i orzeczniczy, NSA, Warszawa 2008; R. Kubacki, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Unimex, Wrocław 2011.
22
23
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wydatki na nabycie odpłatnie zbywanych papierów wartościowych (koszty bezpośrednio przypisane konkretnej transakcji) oraz koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie
(koszty prowizji, w tym prowizji kupna i sprzedaży, koszty poniesione w roku
związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, koszty transferu, zdeponowania papierów wartościowych itp.)24. W art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. prawodawca stwierdził, że nie uważa za koszty uzyskania przychodów wydatków na
nabycie papierów wartościowych. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu
od ustalanie dochodu z tytułu zbycia tych papierów wartościowych, a zatem faktyczna cena zakupu określonych papierów wartościowych stanie się kosztem przy
obliczaniu dochodu uzyskanego w wyniku ich sprzedaży25.
Wydatki poniesione w związku z nabyciem akcji są kosztem podatkowym
dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia, co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 38
u.p.d.o.f.26 Należy podkreślić, iż przepis ten stanowi o wydatkach na nabycie,
a nie o cenie zakupu zbywanych walorów27.
W zakresie podatku giełdowego najwięcej wątpliwości budzi klasyfikacja
wydatków poniesionych przez podatnika jako kosztów uzyskania przychodów,
w szczególności dotyczących obsługi rachunku przez firmę inwestycyjną, takich
jak: prowizje przy kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych, wydatki związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transfer czy zdeponowanie walorów. Praktyka stosowania prawa podatkowego wskazuje, iż firmy inwestycyjne różnie interpretują przepisy prawne w tym zakresie, kwalifikując jako koszty
uzyskania przychodów jedynie te niewzbudzające żadnych zastrzeżeń, np. koszty
prowizji od transakcji lub zdeponowania papierów wartościowych.
Do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji zalicza się wszelkie
wydatki bezpośrednio przypisane do konkretnej transakcji: koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (także – poza rynkiem regulowanym
24
Por. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 25.07.2007 r., sygn. DF/415-46/07/DC.
25
T. Nieborak, op. cit., s. 228.
26
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów
albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych
papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu
wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub
jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem:
zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki
uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
27
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13.10.2008 r.,
nr IBPB2/415-1253/08/MM.
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– opłata notarialna) oraz koszty związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, tj. koszty prowizji maklerskiej, w tym prowizji od kupna i sprzedaży,
wydatków poniesionych w roku podatkowym związanych z prowadzeniem lub
założeniem rachunków, koszty transferu, zdeponowania papierów itp.28 Bywały
jednak sytuacje, gdy organ podatkowy kwestionował możliwość uznania wydatków na prowadzenie rachunku giełdowego za koszty uzyskania przychodów29.
Ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodów, spoczywa na podatniku, który z tego faktu wyprowadza skutki prawne30.
Zgodnie z ogólnymi zasadami wypracowanymi przez judykaturę w zakresie kosztów uzyskania przychodów w razie sporu z organem podatkowym do podatnika
należy wykazanie bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego31 między
poniesionym wydatkiem (kosztem) a uzyskanym przychodem. Koszty powinny
być faktycznie poniesione i udokumentowane32 oraz mieć charakter celowy33.
Należy wskazać na oddzielenie pojęcia wydatków na nabycie (objęcie) akcji
od kosztów związanych z funkcjonowaniem źródła przychodu, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., tj. kapitałami pieniężnymi. De lege lata problematycznie kształtuje się sytuacja podatnika, jeżeli instrumenty finansowe pozostają na rachunku przez rok lub dłużej i nie są przeprowadzane żadne operacje na
tym rachunku papierów wartościowych. Organ podatkowy, dokonując wykładni
literalnej przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., może bowiem uznać, że opłata
nie była wydatkiem na nabycie, ale wydatkiem poniesionym na przechowywanie
papierów wartościowych.
W praktyce za koszty uzyskania przychodów uznaje się: prowizję maklerską
od zrealizowanych transakcji, opłatę za dostęp do notowań rachunku internetowego, opłatę za transakcje na rynku NFI, opłatę maklerską za złożenie zapisu
w imieniu klienta na akcje w ramach publicznej subskrypcji.
Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Słupsku z dnia 7.09.2007 r., sygn. PI/3/415-0051/07.
29
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23.07.2010 r.,
sygn. akt IBPBII/2/415-550/10/CJS.
30
Wyrok NSA z dnia 15.11.2000 r., III SA 2431/99, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 4, s. 60;
wyrok NSA z dnia 4.06.2009 r., II FSK 293/08, niepubl.
31
Wyrok NSA z dnia 22.03.2001 r., SA/Sz 43/00, niepubl.; wyrok NSA z dnia 1.06.2000 r.,
SA/Rz 1596/97, niepubl.; wyrok NSA z dnia 27.09.2000 r., SA/Sz 1509/99, niepubl.; M. Pawlik,
Związek kosztu z przychodem, „Monitor Podatkowy” 2001, nr 4, s. 6.
32
Ważne jest więc, czy podatnik faktycznie zapłacił za określone papiery wartościowe. Zob.
wyrok NSA z dnia 22.09.1999 r., I SA/Wr 732/99, niepubl.
33
Wyrok NSA z dnia 24.04.1996 r., SA/Gd 2959/94, „Przegląd Gospodarczy” 1997, nr 3;
wyrok NSA z dnia 20.12.2000 r., I SA/Ka 1621/99, niepubl.; wyrok NSA z dnia 19.02.1998 r., SA/
Sz 902/97. Koszty „celowe” to nie tylko takie koszty, które łączą się z faktycznym osiągnięciem
przychodu, ale również i takie, których poniesienie było podporządkowane osiągnięciu przychodu,
lecz zamierzony skutek nie został osiągnięty (wyrok NSA z dnia 10.11.1999 r., I SA/Lu 1030/98,
niepubl.). Szerzej: A. Bartosiewicz, R. Kubacki, op. cit., s. 579; B. Gruszczyński, Cel osiągnięcia
przychodów, „Glosa” 2003, nr 9, s. 10.
28
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Zgodnie ze stanowiskiem ministra finansów koszty uzyskania przychodów
z transakcji giełdowych można podzielić na dwie grupy:
– bezpośrednio związane z daną transakcją – koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa × ilość papierów wartościowych),
– koszty poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu, w danym
roku podatkowym, związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie: koszty
prowizji, opłat poniesionych w danym roku związanych z prowadzeniem lub założeniem rachunku, koszty transferu, zdeponowania papierów itp34.
W art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. prawodawca wskazał, że nie uważa za koszty
uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce mającej
osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na
nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym
z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia
tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych
albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów
inwestycyjnych w funduszach kapitałowych35.
Do wydatków na nabycie bądź objęcie akcji należy zaliczyć wydatki bezpośrednio związane z takim objęciem przypisane do konkretnej transakcji, a więc
wydatki, bez których nie byłoby możliwe ich nabycie lub objęcie. Stąd takim
wydatkiem jest koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena
jednostkowa x ilość papierów wartościowych). Wydatki na nabycie udziałów lub
akcji stanowią koszty uzyskania przychodu, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38
u.p.d.o.f., dopiero w momencie ich zbycia. Natomiast kosztów związanych ze
źródłem finansowania tego rodzaju wydatków nie należy utożsamiać z bezpośrednimi wydatkami na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji. Dotyczy to w szczególności prowizji i odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na ich nabycie,
które można zakwalifikować jako wydatki związane z funkcjonowaniem źródła
Interpretacja ministra finansów nr PB5/RD-033-2-106/04.
Przepisu nie stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki
uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz.U. nr 146, poz. 1546 ze zm.). Przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki
uczestnictwa innego subfunduszu w tzw. funduszu parasolowym (ang. umbrella funds) każdy z subfunduszy może prowadzić inną politykę inwestycyjną, co stwarza inwestorowi szerokie możliwości
reagowania na zmiany sytuacji rynkowej. Przenoszenie (konwersja) pieniędzy pomiędzy subfunduszami działającymi w ramach tego samego funduszu następuje bez pokrywania kosztów przystąpienia do nowego funduszu oraz bez konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych przy
konwersji (art. 30a ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.). Obowiązek podatkowy powstaje dopiero wówczas, gdy
następuje umorzenie jednostek bądź ich konwersja na jednostki innego funduszu inwestycyjnego.
34
35
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przychodu i poniesione w celu osiągnięcia przychodów, które stanowią koszty
uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.
Dla kwalifikacji poniesionych wydatków jako kosztu uzyskania przychodów
istotny jest rodzaj wydatku, ale także moment jego poniesienia. Wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego oraz wydatki poniesione w roku
podatkowym związane z funkcjonowaniem źródła przychodu stanowią koszty
uzyskania przychodu, z tą różnicą, że wydatki bezpośrednio związane z nabyciem
są tego rodzaju kosztem dopiero w dacie odpłatnego zbycia akcji36.

6. Szczególne sytuacje uznania za koszt uzyskania przychodów
6.1. Kredyt na zakup papieru wartościowego
W sytuacji gdy podatnik będący osobą fizyczną zaciągnął kredyt na objęcie
akcji, za wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu
ze sprzedaży akcji należy uznać także zapłacone przez podatnika odsetki z tytułu
spłaty zaciągniętego na ten cel i wykorzystanego kredytu. Ustalenie kosztu w momencie sprzedaży akcji, na których nabycie podatnik zaciągnął kredyt, powinno
nastąpić w wysokości stanowiącej wartość odsetek faktycznie zapłaconych do
momentu uzyskania przychodu z tej transakcji sprzedaży. Jeśli podatnik sprzedaje
akcje w częściach, w celu ustalenia dochodu ze sprzedaży powinien uwzględnić
odsetki faktycznie zapłacone w okresie od poprzedniej transakcji37.
Jeżeli zawarcie umowy kredytu na zakup akcji związane było z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów związanych z obsługą kredytu, tj. odsetek oraz
prowizji od kredytu, a także innych kosztów zapłaconych w banku, związanych
m.in. z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu, wydanymi zaświadczeniami,
opłaty te należy uznać za warunek konieczny otrzymania kredytu, którego celem
było nabycie akcji. W rezultacie opłaty za przygotowanie kredytu oraz odsetki
od kredytu zaciągniętego przez podatnika w celu nabycia akcji mogą stanowić
koszt uzyskania przychodów w takiej wysokości, w jakiej zostały faktycznie poniesione. Przy redukcji zapisów na akcje na rynku giełdowym nieprawidłowe jest
zakwalifikowanie do kategorii kosztów środków pochodzących z zaciągniętego
kredytu jedynie proporcjonalnie do ilości faktycznie zakupionych akcji38. A w sytuacji gdy podatnik nie uzyskał przychodów z kapitałów pieniężnych, spłata odsetek oraz zapłacone prowizje stanowią stratę podatkową, która zgodnie z zasadami
Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu
z dnia 16.08.2007 r., sygn. PF-II/4180-0015/07/KJ.
37
Orzeczenie NSA z dnia 30.05.2001 r., sygn. ISA/Ka, 749/00.
38
Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu
z dnia 16.08.2007 r., sygn. PF-II/4180-0015/07/KJ; pismo Ministerstwa Finansów z dnia 7.08.2002 r.,
nr PB4/AK-8214-6905-192/02 oraz pismo z dnia 18.03.2004 r., nr PB5/RD-033-2-106/04.
36
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określonymi w art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f., może być rozliczona w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych z dochodem uzyskanym z tego źródła przychodów.
Prowizja za uruchomienie limitu odroczonej płatności może zostać uznana
za koszt uzyskania przychodu, jeżeli jest związana z nabyciem papierów wartościowych i doszło do ich zbycia. Jest to sytuacja analogiczna do zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z kredytem lub pożyczką na
nabycie papierów wartościowych. W sytuacji uruchomienia limitu w odniesieniu do nabycia wielu różnych papierów wartościowych koszty trzeba rozliczać
proporcjonalnie do osiąganych przychodów. Jednak w dotychczasowej praktyce
organów podatkowych przepisy w tym zakresie nie były jednolicie stosowane.
Przeważnie wydatki związane z umową kredytu są rozliczane w poszczególnych
latach proporcjonalnie do przychodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych. Jeżeli podatnik często dokonuje obrotu papierami wartościowymi,
koszty przechodzą na kolejne lata podatkowe i są dzielone na poszczególne lata
podatkowe z uwzględnieniem liczby dokonywanych transakcji. Udowodnienie
jednak, w jaki sposób zostały podzielone koszty na poszczególne lata podatkowe,
bywa skomplikowane. Każdy wydatek na kilka lub kilkanaście pakietów akcji podatnik powinien podzielić proporcjonalnie, tak by mógł w razie kontroli wskazać
organowi podatkowemu, który wydatek będący dla podatnika kosztem odnosi się
do konkretnych przychodów ze sprzedaży walorów.
Problematyczna wydaje się kwestia zaliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczki zaciągniętej od osoby fizycznej na papiery wartościowe
do kosztów uzyskania przychodów. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. jest
sformułowany w sposób bardzo ogólny, co może prowadzić do nieprawidłowej
interpretacji przez podatnika. Pożyczkobiorca musi zapłacić cały podatek od
czynności cywilnoprawnych, a jeżeli pożyczkobiorcami są dwie osoby, to co do
zasady w częściach równych, chyba że umowa pożyczki przewiduje inne udziały.

6.2. Nabycie praw do akcji
Przy nabyciu prawa do akcji (PDA)39, a następnie przekształceniu go w akcję
zastosowanie mają ogólne, wskazane wyżej zasady, tj. kosztami uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych są wydatki bezpoPrawo do akcji należy odróżnić od prawa poboru będącego przywilejem pierwszeństwa
przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo do akcji oznacza papier
wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania niemających formy dokumentu akcji
nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające
z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców (art. 3 pkt 29 u.o.i.f.) W przywołanej interpretacji podatkowej organ
nieprawidłowo naprzemiennie używa tych – różnych od siebie – pojęć. Z całokształtu wynika, że
w rozpatrywanym przypadku chodziło o PDA, stanowiące surogat akcji do czasu wydania przez
39
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średnio związane z ich nabyciem, a koszty te powstają w momencie sprzedaży
papierów wartościowych. Wydatek poniesiony na zakup praw do akcji stanowi
koszt uzyskania przychodów, jednakże dopiero w momencie sprzedaży przez podatnika przedmiotowych akcji40. Koszt nabycia PDA powinien być uwzględniony
jako koszt nabycia akcji. Jeżeli podatnik dokona zbycia akcji nabytych na podstawie PDA za koszt uzyskania przychodu (doliczony do ceny akcji), mogą zostać
uznane wydatki na nabycie PDA. W sytuacji gdy PDA nie zostało zrealizowane
albo sprzedane innemu inwestorowi, podatnikowi nie przysługuje prawo odliczenia kosztów.

6.3. Pozostałe przypadki
Za koszty uzyskania przychodów nie mogą zostać uznane wydatki pośrednie, takie jak: wydatki na szkolenia z zakresu inwestycji giełdowych, opłaty za
dostęp do Internetu, fachowej literatury oraz czasopism41. W praktyce zdarzały
się przypadki, w których podatnik chciał uznać za koszt uzyskania przychodu zakup komputera, za pomocą którego dokonywał transakcji związanych z obrotem
instrumentami finansowymi. Tego typu wydatek nie może być uznany za koszt
uzyskania przychodu, ponieważ nie zachodzi tu bezpośredni związek między poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodu z instrumentu finansowego.
Mało przejrzysta jest też kwestia możliwości uznania poniesionych wydatków na prenumeratę gazety giełdowej jako kosztu uzyskania przychodów. Praktyka stosowania prawa nie była dotychczas jednolita – niektóre organy podatkowe
potwierdzały tę możliwość42, a inne odnosiły się do niej negatywnie43.
W sytuacji gdy podatnik posiada rachunek papierów wartościowych za granicą, koszty związane z podróżą (np. koszt biletów na samolot), koszty hotelu

sąd postanowienia o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego spółki. Szerzej: A. Radwan,
Prawo poboru w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 117 i cyt. tam literatura.
40
Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Białymstoku z dnia 14.08.2007 r., sygn. RO-XV/415/PDOF-330/283/US/07.
41
Interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z dnia 23.07.2010 r.,
sygn. akt IBPBII/2/415-550/10/CJS oraz z dnia 11.06.2010 r., sygn. akt IBPBII/2/415-382/10/CJS.
W interpretacjach tych organ podatkowy wskazał także, iż prowizje maklerskie nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Wcześniejsze interpretacje indywidualne dopuszczały możliwość kwalifikacji ich do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli koszty te były rozliczane w ramach
źródła (por. np. Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady, 30.05.2007 r., sygn. akt DN/415-19/07). Jej
stosowanie może być jednak podstawą sporu z urzędem skarbowym.
42
Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek z 2.11.2007 r., sygn. 1437/ZDF/423/124/07/LJ.
43
Interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z dnia 23.07.2010 r., sygn. akt IBPBII/2/415-550/10/CJS oraz z dnia 11.06.2010 r., sygn. akt IBPBII/2/415-382/10/CJS.
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i transportu oraz koszty związane z wymianą korespondencji (opłaty pocztowe
i kurierskie) nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów44.
Problemy praktyczne występowały także w przypadku umowy o zarządzanie
pakietem papierów wartościowych, której przedmiotem jest świadczenie usługi
zarządzania portfelami klienta zdeponowanymi na rachunku papierów wartościowych i rachunku finansowym, a podatnik nie ponosi żadnych stałych opłat. Jeżeli
dom maklerski nie pobiera prowizji związanych z kupnem i sprzedażą instrumentów finansowych, a jedyną pobieraną opłatą jest prowizja od przyrostu pakietami
papierów wartościowych w przypadku uzyskania zysku przez klienta domu maklerskiego, organ podatkowy może uznać, iż kwota prowizji od przyrostu pakietu
papierów wartościowych pobierana przez dom maklerski z rachunku podatnika
stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tych walorów,
tym samym podlega uwzględnieniu w rozliczeniu rocznym PIT-3845.
Warto zauważyć, że w przypadku obrotu niektórymi instrumentami finansowymi może zaistnieć konieczność uiszczenia podatku zarówno na podstawie
art. 30a u.p.d.o.f., jak i art. 30b u.p.d.o.f. Zakup akcji spółki, zatrzymanie ich do
dnia dywidendy, a następnie sprzedaż z zyskiem powoduje, iż wypłacona podatnikowi dywidenda jest opodatkowana na podstawie art. 30a u.p.d.o.f., a płatnikiem
tego podatku jest spółka wypłacająca dywidendę46. Zysk podatnika, wynikający ze sprzedaży akcji, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30b u.p.d.o.f.,
zgodnie z którym firma inwestycyjna prowadząca rachunek ma obowiązek sporządzenia informacji o przychodach (dochodach), a podatnik jest zobligowany
do samoobliczenia podatku i wpłacenia go na rzecz Skarbu Państwa. Podobna
sytuacja ma miejsce w przypadku obligacji notowanych na giełdzie, innych niż
zerokuponowe.

Podsumowanie
W zakresie rozliczania dochodów giełdowych najwięcej wątpliwości budzi
klasyfikacja wydatków poniesionych przez podatnika jako kosztów uzyskania
przychodów, w szczególności dotyczących obsługi rachunku przez firmę inwestycyjną, takich jak prowizje przy kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych,
wydatki związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transfer czy zdeponowanie walorów. Przeprowadzona analiza wykazała brak jednolitości w sto44
Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Gdyni z dnia 25.07.2007 r., sygn. DF/415-46/07/DC w odniesieniu do kosztów związanych z rachunkiem papierów wartościowych otwartym w Hong Kongu.
45
Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Słupsku z dnia 7.09.2007 r., sygn. PI/3/415-0051/07.
46
Szerzej: G. Polok, M. Thedy, Opodatkowanie dywidend podatkiem dochodowym w 2004 r.,
„Monitor Podatkowy” 2004, nr 2, s. 9.

Koszty uzyskania przychodów w podatku giełdowym

373

sowaniu prawa podatkowego w zakresie kosztów uzyskania przychodów przy
zbyciu papierów wartościowych. Praktyka stosowania prawa podatkowego wykazuje, iż firmy inwestycyjne różnie interpretowały regulacje prawne w tym zakresie, kwalifikując jako koszty uzyskania przychodów jedynie te niewzbudzające
żadnych zastrzeżeń, np. koszty prowizji od transakcji lub zdeponowania papierów wartościowych. Problematyczna jest jednak kwestia możliwości zaliczenia
do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z prowadzeniem rachunku
papierów wartościowych, jak również kosztów związanych z nabyciem papierów
wartościowych – organy podatkowe czasem uznają, że poniesione koszty nie były
wydatkiem na nabycie, ale wydatkiem poniesionym na przechowywanie papierów wartościowych
Ze względu na przyjętą przez prawodawcę metodę samoobliczania podatnik
powinien być szczególnie ostrożny przy kwalifikowaniu do kosztów uzyskania
przychodów poniesionych wydatków poza wskazanymi przez firmę inwestycyjną
w informacji PIT-8C. Kwalifikacja taka każdorazowo powinna być uzależniona
od zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem a przychodem. Koszt musi mieć bezpośredni wpływ na osiągnięte przez
podatnika przychody. Warto także wskazać na inne, wypracowane na gruncie judykatury, przesłanki, takie jak: faktyczne poniesienie kosztów, ich udokumentowane oraz celowy charakter.
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Taudul A., Gadacz M., Mariuk A., Opodatkowanie dochodów z giełdy, „Przegląd Podatkowy” 2004,
nr 3.
Zawadzka P., Zasady opodatkowania inwestycji indywidualnych na rynku kapitałowym, w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Unimex, Wrocław 2009.

Tax deductible expenses in a capital gains tax
Summary. In Poland there is one flat tax rate on capital income from the stock-exchange
(19%). It includes i.a. selling stocks, bonds and shares of closed-end funds. The main premise of
this article is to present a capital gains tax, with a particular focus on tax deductible costs. It refers to
natural persons who are taxpayers and to investment firms, including brokerages, which are required
to prepare the ‘PIT-8C Information’ for taxpayers. The paper shows the model of a stock exchange
tax adopted in Polish legislature, as a form of capital gains taxation. The main purpose is to show the
practical problems related to the eligibility of the expenditure incurred for the acquisition of securities to the category of tax deductible expenses.
Key words: capital gains tax, tax deductible expenses
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Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej
przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
Opolszczyzny (w ujęciu branżowym)

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki diagnozy podobieństwa kondycji finansowej
przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, które prowadzą działalność na terenie województwa
opolskiego. W tym zakresie analizie poddano 144 podmioty, które pogrupowano według następujących branż: przemysł spożywczy, przemysł lekki, przemysł drzewny, przemysł papierniczy,
przemysł chemiczny i paliwowy, przemysł materiałów budowlanych, przemysł metalowy, przemysł
elektryczny, przemysł maszynowy oraz przemysł motoryzacyjny. W badaniach posłużono się taksonomią wrocławską, za pomocą której stworzono macierz odległości taksonomicznych. Zakres
analiz dotyczył lat 2007-2010. Źródło danych stanowiły informacje zawarte w sprawozdaniach finansowe podmiotów za lata 2007-2010.
Słowa kluczowe: branże przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny, taksonomia wrocławska

Wstęp
Przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny stanowią istotną grupę podmiotów prowadzących działalność na terenie województwa opolskiego. Procesy w nich zachodzące stanowią przedmiot zainteresowań zarówno
teoretyków, jak i praktyków. Odnoszą się one m.in. do identyfikacji możliwości
rozwoju wybranych branż Opolszczyzny1 i koncentrują na wieloaspektowej ana1
K. Łobos, M. Szewczyk, Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw
zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych w województwie opolskim, w: Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, red. B. Filipiak, Wyd. WSB, Poznań 2011,
s. 131-140; A. Zygmunt, M. Szewczyk, Opolskie Voivodship: Perspectives of the mining and quar-

376

Aleksandra Zygmunt

lizie inwestycji w regionie opolskim2. Przeprowadzone badania polegały na rozpoznaniu podobieństwa kondycji finansowej podmiotów między branżami przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim. Badaniom poddano 144
przedsiębiorstwa. W analizach wykorzystano dane finansowe podmiotów za lata
2007-2010 opublikowane w Monitorach Polskich B.

1. Branże przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny –
ogólna charakterystyka
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2007-2010 na
terenie województwa opolskiego w obszarze przetwórstwa przemysłowego działalność prowadziło ponad 8 tys. przedsiębiorstw3. Podmioty te można pogrupować według następujących branż4:
– przemysł spożywczy,
– przemysł lekki,
– przemysł drzewny,
– przemysł papierniczy,
– przemysł chemiczny i paliwowy5,
– przemysł materiałów budowlanych,
– przemysł metalowy,
– przemysł elektryczny,
– przemysł maszynowy,
– przemysł motoryzacyjny.
Wśród przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny dominują podmioty branży przemysłu drzewnego i przemysłu metalowego (ponad 1500
rying sector, w: Regional and Local Development: Capital and Drivers, red. K. Malik, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 199-218.
2
J. Zygmunt, Ł. Mach, Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2011, nr 4 (26), s. 67-74;
A. Zygmunt, J. Zygmunt, Istota i znaczenie działalności inwestycyjnej opolskich przedsiębiorstw
w kreowaniu rozwoju regionu, w: Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowoprzestrzenny, red. K. Heffner, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2007, s. 88-99; Ł. Mach, J. Zygmunt,
Investment expenditures diversity in communities of Opole district, w: Regional and Local Development: Capital and Drivers, red. K. Malik, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 89-108.
3
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie opolskim (za
lata 2007-2011), Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
4
Jako podstawę wyodrębnienia branż przetwórstwa przemysłowego przyjęto rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
Dz.U. nr 251, poz. 1885.
5
Brak możliwości wyodrębnienia danych o liczbie podmiotów w branży przemysłu chemicznego i paliwowego za lata 2009-2010 z informacji ujętych w opracowaniach statystycznych skutkował decyzją o wspólnym ujmowaniu rezultatów mających związek z ww. branżami.
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przedsiębiorstw)6. Natomiast w pozostałych branżach liczba podmiotów nie przekracza 12007.
Analiza struktury podmiotów branż przetwórstwa przemysłowego województwa opolskiego według ich formy organizacyjnoprawnej pozwala na wysunięcie
wniosku o znaczącym udziale osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą8. Istotne miejsce zajmują także spółki, w których (w większości branż)
dominują spółki prawa handlowego9.

2. Metodologia badań
W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę diagnozy sytuacji finansowej
podmiotów przetwórstwa przemysłowego, które prowadzą działalność na terenie
Opolszczyzny. Diagnoza ta koncentrowała się na ocenie podobieństwa kondycji
finansowej przedsiębiorstw w ujęciu branżowym. Badaniami objęto jednostki,
które spełniały co najmniej dwa z poniższych kryteriów:
– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła w walucie
polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiły w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.
Do analiz wybrano te podmioty, których sprawozdania finansowe zostały
opublikowane w Monitorze Polskim B w okresie 2007-2011. Powyższe warunki
pozwoliły na wyodrębnienie 144 przedsiębiorstw w następującym układzie branżowym:
– 15 jednostek przemysłu spożywczego,
– 2 podmioty przemysłu lekkiego,
– 7 przedsiębiorstw przemysłu drzewnego,
– 7 jednostek przemysłu papierniczego,
– 19 przedsiębiorstw przemysłu chemicznego i paliwowego,
– 12 podmiotów przemysłu materiałów budowlanych,
– 25 jednostek przemysłu metalowego,
– 5 przedsiębiorstw przemysłu elektrycznego,
– 17 jednostek przemysłu maszynowego,
– 6 podmiotów przemysłu motoryzacyjnego.

6
7
8
9

Zmiany strukturalne grup…, op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Zakres analiz dotyczył lat 2007-2010. Źródło danych stanowiły sprawozdania
finansowe podmiotów za lata 2007-2010.
W ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw między branżami przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny zastosowano taksonomię wrocławską, za
pomocą której stworzono macierz odległości taksonomicznych. W tym zakresie
przeprowadzono analizę zależności korelacyjnej występującej między przyjętymi
do diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstw branż przetwórstwa przemysłowego wskaźników finansowych (tab. 1).
Tabela 1. Macierz korelacji wskaźników finansowych przyjętych do badań w zakresie kondycji
finansowej podmiotów branż przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny (za lata 2007-2010)
x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x1

1

x2

0,80

1

x3

0,97

0,66

x4

0,81

0,46 0,81

1

x5

0,59

0,07 0,75

0,47

1

x6

0,95

0,73 0,96

0,63

0,73

1

x7

0,97

0,64 0,99

0,80

0,77

0,97

1

x8

0,48 –0,15 0,64

0,67

0,87

0,49

0,65

1

x9

0,67

0,09 0,80

0,78

0,89

0,66

0,81

0,97

x10

0,64

0,46 0,71

0,17

0,78

0,85

0,73

0,38 0,49

1

x11

0,79

0,25 0,90

0,80

0,91

0,79

0,90

0,91 0,98

0,61

x12

0,20 –0,35 0,32

0,67

0,48

0,08

0,33

0,85 0,78 –0,16 0,65

x13

0,82

0,58

0,04

0,70

0,66 –0,09 0,15

x12

x13

1

0,98 0,67

1
1
1

0,34 0,30 –0,21

1

Objaśnienia: x1 – wskaźnik bieżącej płynności, x2 – wskaźnik płynności szybkiej, x3 – wskaźnik wydajności
gotówkowej sprzedaży, x4 – wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym, x5 – wskaźnik rentowności
sprzedaży, x6 – wskaźnik rentowności aktywów, x7 – wskaźnik rentowności kapitału własnego, x8 – wskaźnik
ogólnego zadłużenia, x9 – wskaźnik udziału kapitału obcego krótkoterminowego w kapitale obcym ogółem, x10
– wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, x11 – wskaźnik zadłużenia długoterminowego, x12 – wskaźnik pokrycia
zobowiązań odsetkowych, x13 – wskaźnik efektu dźwigni finansowej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na stosunkowo wysoki poziom
korelacji występujący między x1 a x3, x1 a x6, x1 a x7, x2 a x13, x3 a x6, x3 a x7, x3 a x11,
x5 a x11, x6 a x7, x8 a x9 oraz x8 a x11. Podjęto jednak decyzję o usunięciu z podjętych
badań zmiennych x1, x3 , x6, x9 oraz x13. W następstwie do diagnozy podobieństwa
kondycji finansowej przedsiębiorstwami pomiędzy branżami przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny w przekroju branżowymi wykorzystano następujące
wskaźniki:
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x2 – wskaźnik płynności szybkiej,
x4 – wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym,
x5 – wskaźnik rentowności sprzedaży,
x7 – wskaźnik rentowności kapitału własnego,
x8 – wskaźnik ogólnego zadłużenia,
x10 – wskaźnik zadłużenia kapitału własnego,
x12 – wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych.
Ich dobór zweryfikowano także w zakresie ich wymiaru informacyjnego, niezbędnego do rozpoznania podobieństwa kondycji finansowej podmiotów między
branżami przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny.
Następnie zdefiniowano cztery macierze danych (X = [xij]) zawierające wskaźniki finansowe opisujące sytuację finansową analizowanych podmiotów za lata
2007-2010, które w dalszym kroku poddano standaryzacji na podstawie następującej formuły10:
zij =

xij – xj
Sj , gdy xj jest stymulantą

zij =

xj – xij
Sj , gdy xj jest destymulantą.

lub

gdzie:
zij – zestandaryzowane wielkości cech diagnostycznych xij,
1 n
xj = n ∑
xij
j= 1
Sj =

1 n
(xij – xj)2
n∑
j= 1

W badaniach posłużono się następującą miarą podobieństwa11:
m

(zik – zjk)2
dij = ∑
k= 1
gdzie:
dij – odległość taksonomiczna rozumiana jako odległość euklidesowa w przestrzeni n-wymiarowej między dwoma obiektami badania,
m – liczba cech,
i = 1,…, n; j = 1,…, n,

10
11

K. Kukuła, Metody unitaryzacji zerowanej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 82.
A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006, s. 48.
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n – liczba obiektów,
zik, zjk – zestandaryzowane wielkości cech diagnostycznych.
Przyjęta miara podobieństwa pozwoliła na obliczenie macierzy odległości
między poszczególnymi branżami przetwórstwa przemysłowego, a następnie
wyliczenie elementów macierzy odległości taksonomicznych między obiektami
oraz znalezienie dla każdego elementu macierzy elementu najbliższego w celu
zestawienia jednostek podobnych, co pozwoliło na stworzenie macierzy odległości taksonomicznych umożliwiającej dokonanie porównania kondycji finansowej
przedsiębiorstw między branżami przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny.

3. Rozpoznanie podobieństwa kondycji finansowej
przedsiębiorstw między branżami
przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny
Rezultaty przeprowadzonych badań dla 2007 r. wskazują na występowanie
największego podobieństwa w zakresie sytuacji finansowej między przedsiębiorstwami branży przemysłu maszynowego (9) a przedsiębiorstwami branży przemysłu motoryzacyjnego (10) (tab. 2).
Tabela 2. Macierz odległości taksonomicznych między kondycją finansową przedsiębiorstw
poszczególnych branż przetwórstwa przemysłowego województwa opolskiego (dla 2007 r.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0,00
15,27
12,33
6,45
9,45
24,43
10,95
9,92
22,89
22,98

2
15,27
0,00
3,65
19,91
7,58
9,64
4,78
5,97
8,17
8,28

3
12,33
3,65
0,00
16,78
4,54
12,65
2,15
2,69
10,89
11,06

4
6,45
19,91
16,78
0,00
13,43
29,18
15,39
14,24
27,63
27,74

5
9,45
7,58
4,54
13,43
0,00
15,99
3,63
2,90
14,58
14,71

6
24,43
9,64
12,65
29,18
15,99
0,00
14,03
15,16
3,09
3,33

7
10,95
4,78
2,15
15,39
3,63
14,03
0,00
1,45
12,38
12,42

8
9,92
5,97
2,69
14,24
2,90
15,16
1,45
0,00
13,43
13,52

9
22,89
8,17
10,89
27,63
14,58
3,09
12,38
13,43
0,00
1,02

10
22,98
8,28
11,06
27,74
14,71
3,33
12,42
13,52
1,02
0,00

Objaśnienia: 1 – kondycja finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, 2 – kondycja finansowa
przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, 3 – kondycja finansowa przedsiębiorstw przemysłu drzewnego, 4 – kondycja finansowa przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, 5 – kondycja finansowa przedsiębiorstw przemysłu
chemicznego i paliwowego, 6 – kondycja finansowa przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych, 7 –
kondycja finansowa przedsiębiorstw przemysłu metalowego, 8 – kondycja finansowa przedsiębiorstw przemysłu
elektrycznego, 9 – kondycja finansowa przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, 10 – kondycja finansowa
przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Stosunkowo duże podobieństwo w obszarze kondycji finansowej odnotowano
również między przedsiębiorstwami branży przemysłu metalowego (7) a przedsiębiorstwami branży przemysłu elektrycznego (8). Następnie największe podobieństwo zidentyfikowano między przedsiębiorstwami branży przemysłu metalowego
(7) oraz przedsiębiorstwami branży przemysłu drzewnego (3), a w dalszej kolejności między przedsiębiorstwami branży przemysłu chemicznego i paliwowego (5)
a przedsiębiorstwami branży przemysłu elektrycznego (8) oraz przedsiębiorstwami branży przemysłu materiałów budowlanych (6) a przedsiębiorstwami branży
przemysłu maszynowego (9). Z kolei największe zróżnicowanie kondycji finansowej zaobserwowano między przedsiębiorstwami branży przemysłu spożywczego (1) a przedsiębiorstwami branży przemysłu chemicznego i paliwowego (5).
Wyniki podjętych badań pozwoliły na zidentyfikowanie dla 2008 r. zbliżonego stopnia podobieństwa sytuacji finansowej między branżami przetwórstwa
przemysłowego Opolszczyzny. W toku badań stwierdzono stosunkowo niewielkie
zróżnicowanie odległości między obiektami (tab. 3), co świadczy o dość dużym
podobieństwie kondycji finansowej podmiotów między branżami przetwórstwa
przemysłowego, które prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego.
Tabela 3. Macierz odległości taksonomicznych między kondycją finansową przedsiębiorstw
poszczególnych branż przetwórstwa przemysłowego województwa opolskiego (dla 2008 r.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0,00
3,04
3,58
2,09
5,42
1,54
3,88
2,78
1,47
2,45

2
3,04
0,00
5,16
4,50
5,96
1,95
4,55
4,06
2,82
2,17

3
3,583
5,16
0,00
3,97
5,41
4,04
4,56
5,44
3,581
4,17

4
2,09
4,50
3,97
0,00
5,56
2,80
3,94
2,31
1,83
3,35

5
5,42
5,96
5,41
5,56
0,00
5,57
6,05
5,15
5,30
6,17

6
1,54
1,95
4,04
2,80
5,57
0,00
3,67
3,05
1,19
1,17

7
3,88
4,55
4,56
3,94
6,05
3,67
0,00
4,58
3,52
3,79

8
2,78
4,06
5,44
2,31
5,15
3,05
4,58
0,00
2,60
3,93

9
1,47
2,82
3,58
1,83
5,30
1,19
3,52
2,60
0,00
1,68

10
2,45
2,17
4,17
3,35
6,17
1,17
3,79
3,93
1,68
0,00

Objaśnienia: jak przy tab. 2.
Źródł o: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza między przedsiębiorstwami branży
przemysłu materiałów budowlanych (6) a przedsiębiorstwami branży przemysłu
motoryzacyjnego (10), przedsiębiorstwami branży przemysłu materiałów budowlanych (6) a przedsiębiorstwami branży przemysłu maszynowego (9), przedsiębiorstwami branży przemysłu spożywczego (1) a przedsiębiorstwami branży
przemysłu maszynowego (9), przedsiębiorstwami branży przemysłu papierniczego (4) a przedsiębiorstwami branży przemysłu maszynowego (9) oraz przedsię-
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biorstwami branży przemysłu materiałów budowlanych (6) a przedsiębiorstwami
branży przemysłu lekkiego (2). Natomiast najmniejsze podobieństwo kondycji
finansowej odnotowano między przedsiębiorstwami branży przemysłu chemicznego i paliwowego (5) a przedsiębiorstwami branży przemysłu elektrycznego (8).
Przeprowadzone badania dla 2009 r. pozwalają na zidentyfikowanie największej odległości między przedsiębiorstwami branży przemysłu papierniczego (4)
a przedsiębiorstwami branży przemysłu motoryzacyjnego (10) (tab. 4), co świadczy o największym zróżnicowaniu ich sytuacji finansowej.
Tabela 4. Macierz odległości taksonomicznych między kondycją finansową przedsiębiorstw
poszczególnych branż przetwórstwa przemysłowego województwa opolskiego (dla 2009 r.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0,00
4,11
2,76
2,62
2,48
2,41
2,14
3,49
1,84
6,14

2
4,11
0,00
5,07
5,12
4,10
2,45
4,21
4,79
3,31
8,14

3
2,76
5,07
0,00
2,63
2,48
2,98
2,11
4,47
2,69
6,80

4
2,62
5,12
2,63
0,00
2,21
3,02
1,35
2,82
2,28
5,58

5
2,48
4,10
2,48
2,21
0,00
1,76
1,50
3,08
1,55
6,01

6
2,41
2,45
2,98
3,02
1,76
0,00
2,11
3,17
1,13
6,66

7
2,14
4,21
2,11
1,35
1,50
2,11
0,00
3,17
1,78
6,24

8
3,49
4,79
4,47
2,82
3,08
3,17
3,17
0,00
2,52
6,06

9
1,84
3,31
2,69
2,28
1,55
1,13
1,78
2,52
0,00
6,12

10
6,14
8,14
6,80
5,58
6,01
6,66
6,24
6,06
6,12
0,00

Objaśnienia: jak przy tab. 2.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

W dalszej kolejności stosunkowo duże zróżnicowanie kondycji finansowej
odnotowano między przedsiębiorstwami branży przemysłu maszynowego (9)
a przedsiębiorstwami branży przemysłu lekkiego (2). W toku badań zaobserwowano, że największe podobieństwo w zakresie sytuacji finansowej występowało
między przedsiębiorstwami branży przemysłu maszynowego (9) a przedsiębiorstwami branży przemysłu materiałów budowlanych (6). Zbliżony stopień podobieństwa kondycji finansowej odnotowano również między przedsiębiorstwami
branży przemysłu papierniczego (4) a przedsiębiorstwami branży przemysłu metalowego (7), przedsiębiorstwami branży przemysłu chemicznego i paliwowego (5)
a przedsiębiorstwami branży przemysłu metalowego (7), przedsiębiorstwami branży przemysłu chemicznego i paliwowego (5) a przedsiębiorstwami branży przemysłu maszynowego (9), jak również między przedsiębiorstwami branży przemysłu spożywczego (1) a przedsiębiorstwami branży przemysłu maszynowego (9).
Wyniki analiz dla 2010 r. wskazują, że największe podobieństwo sytuacji finansowej występowało między przedsiębiorstwami branży przemysłu metalowego (7) a przedsiębiorstwami branży przemysłu maszynowego (9) (tab. 5).

383

Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw...

Tabela 5. Macierz odległości taksonomicznych między kondycją finansową przedsiębiorstw
poszczególnych branż przetwórstwa przemysłowego województwa opolskiego (dla 2010 r.)
1
2
4
5
6
7
8
9
10

1
0,00
4,38
4,34
5,03
5,41
4,89
4,09
4,47
5,13

2
4,38
0,00
3,68
4,07
3,94
4,84
3,77
4,70
5,84

4
4,34
3,68
0,00
2,31
2,74
1,68
1,72
1,24
4,75

5
5,03
4,07
2,31
0,00
2,97
2,53
3,78
2,82
3,67

6
5,41
3,94
2,74
2,97
0,00
3,60
3,28
3,41
5,52

7
4,89
4,84
1,68
2,53
3,60
0,00
2,82
1,22
4,59

8
4,09
3,77
1,72
3,78
3,28
2,82
0,00
2,30
5,27

9
4,47
4,70
1,24
2,82
3,41
1,22
2,30
0,00
5,01

10
5,13
5,84
4,75
3,67
5,52
4,59
5,27
5,01
0,00

Objaśnienia: jak przy tab. 2.
Źródł o: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Zbliżony stopień podobieństwa kondycji finansowej odnotowano również
między przedsiębiorstwami branży przemysłu papierniczego (4) a przedsiębiorstwami branży przemysłu maszynowego (9), a także między przedsiębiorstwami
branży przemysłu papierniczego (4) a przedsiębiorstwami branży przemysłu elektrycznego (8). W dalszej kolejności największe podobieństwo sytuacji finansowej zaobserwowano między przedsiębiorstwami branży przemysłu papierniczego
(4) a przedsiębiorstwami branży przemysłu chemicznego i paliwowego (5) oraz
między przedsiębiorstwami branży przemysłu papierniczego (4) a przedsiębiorstwami branży przemysłu materiałów budowlanych (6). Ponadto w toku badań
stwierdzono porównywalny stopień podobieństwa kondycji finansowej między
przedsiębiorstwami branży przemysłu lekkiego (2) a przedsiębiorstwami branży
przemysłu papierniczego (4) oraz między przedsiębiorstwami branży przemysłu
chemicznego i paliwowego (5) a przedsiębiorstwami branży przemysłu motoryzacyjnego (10). Natomiast najmniejszy stopień podobieństwa sytuacji finansowej
zaobserwowano między przedsiębiorstwami branży przemysłu spożywczego (1)
a przedsiębiorstwami branży przemysłu elektrycznego (8).

Wnioski
Przeprowadzona diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstw należących
do branż przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny pozwoliła na wysnucie
szeregu wniosków. Po pierwsze, dla lat 2007-2010 stwierdzono niezbyt wysokie
zróżnicowanie odległości między badanymi obiektami. Po drugie, wyniki analiz umożliwiają odnotowanie różnego stopnia podobieństwa sytuacji finansowej
między przedsiębiorstwami poszczególnych branż przetwórstwa przemysłowego
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w województwie opolskim w badanym okresie. Zaobserwowano, że stopień podobieństwa kondycji finansowej ulegał zmianie w każdym roku, co powodowało
brak możliwości wyodrębnienia branż przetwórstwa przemysłowego województwa opolskiego o największym i najmniejszym podobieństwie w całym badanym
okresie.
Podjęte zagadnienia badawcze skłaniają do przeprowadzenia dalszych pogłębionych analiz. Będą się one koncentrować m.in. na rozległej ocenie sytuacji finansowej branż przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim oraz
na rozpoznaniu czynników oddziałujących na zróżnicowanie kondycji finansowej
między podmiotami branż przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny.
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Cluster analysis of financial standing of Opole Voivodeship
manufacturing enterprises (from the industry point of view)
Summary. This article deals with the results of financial condition similarity estimation of
manufacturing enterprises which conduct business activities in Opole Voivodeship. The analysis
covers 144 companies, which were divided into the following branches of industry: food industry,
light industry, pulp and paper industry, woodworking industry, chemical and fuel industry, electri-
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cal industry, metal processing industry, building materials industry, machine-building industry and
automotive industry. The research is based on cluster analysis. The scope of examinations concerns
the period 2007-2010. The study uses data from the Official Journal of the Republic of Poland Monitor Polski B.
Key words: branches of manufacturing in Opole Voivodeship, cluster analysis

