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Wstęp
W dynamicznie rozwijających się, służebnych względem praktyki naukach ekonomicznych, naukach o zarządzaniu czy finansach znajdują na ogół w krótkim czasie
swoje odzwierciedlanie aktualne problemy gospodarki, a także problemy organizacji
wszystkich trzech sektorów – publicznego, przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych, pozarządowych. Adekwatnie do tego w bieżącym wydaniu periodyku naukowego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Czytelnik odnajdzie analizy ważnych
dla systemu finansowego kraju problemów emerytur, a także wpływu, jaki na gospodarkę wywierają antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego. W tomie reprezentowane są więc problemy na poziomie systemu ekonomicznego kraju.
Na poziomie organizacji, części składowej systemu gospodarczego, Czytelnik może
się zapoznać z problematyką dotyczącą tak przedsiębiorstw, jak i organizacji sektora
publicznego. W przypadku tych ostatnich analizowana jest zdolność jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatów do zaciągania zobowiązań. Tradycyjnie swoje miejsce w obszarze administrowania biznesem (Business Administration)
znajdują ważne od lat problemy zarządzania zasobami ludzkimi. Przykładem prac
ich dotyczących są teksty poświęcone psychospołecznym skutkom redukcji zatrudnienia oraz klimatu organizacyjnego. W tym samym obszarze znajdujemy też wątki
narzędziowe i metodyczne. W pierwszej grupie Czytelnik zaznajomić się może z rozwiązaniami klasy Business Intelligence w przedsiębiorstwach, zaś w drugiej z technikami rangowania w zastosowaniach biznesowych, które mogą być użyteczne jako
proste narzędzia podejmowania decyzji kierowniczych. Redaktor tomu oraz zespół
redakcyjny życzą Państwu wielu inspiracji do praktycznego działania wynikających
z lektury zamieszczonych w piśmie tekstów.
dr hab. Krzysztof Łobos, prof. WSB

WSB University in Wroclaw
Research Journal
ISSN 1643-7772 I eISSN 2392-1153
Vol. 16 I No. 1
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu
ISSN 1643-7772 I eISSN 2392-1153
R. 16 I Nr 1

Problematyka rangowania w procesach
zarządzania na tle doświadczeń praktycznych
Autor: Włodzimierz Wudarzewski
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest problematyka rangowania w zarządzaniu. Autor przybliża i analizuje znaczenie ustalania priorytetów w zarządzaniu oraz
opisuje i ocenia wybrane techniki rangowania, ilustrując to przykładami praktycznymi. W części końcowej opisane są wybrane aspekty analizowania wyników rangowania. Rozważania są ilustrowane przykładami praktycznymi.
Słowa kluczowe: priorytety, rangi, rangowanie, techniki organizatorskie
JEL: M51, M59
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Wstęp

słynny eksperyment w Betleyem
z wykorzystaniem podejścia naukowego, najpierw wyodrębnia czynniki
kształtujące wydajność brygad produkcyjnych w pracach przeładunkowych, a następnie analizuje znaczenie
tych czynników. Badania te wykazały,
że kluczowym czynnikiem kształtującym wydajność ładowaczy jest kształt
i powierzchnia łopaty jako podstawowego narzędzia pracy (Martyniak
2001). Włoski ekonomista Pareto odkrywa zasadę 20–80 (10–90) i związane z nią prawo koncentracji, funkcjonujące, jak się później okazało, nie
tylko w zbiorowościach społecznych,
ale także w przyrodzie, geografii,
geologii, chemii, astronomii, medycynie itd. Zasada 20–80 jest wyraźnie

Rangowanie różnych składników sytuacyjnych i badawczych jest bardzo
ważnym oraz charakterystycznym
wyróżnikiem zachowań racjonalnych
w odniesieniu do wszystkich sfer życia
społecznego. W dyscyplinach traktujących o organizacji i zarządzaniu
ten wątek występuje od samego początku, zarówno w praktyce, jak też
w teorii. Nasz rodak, Karol Adamiecki,
obserwując i analizując przebiegi produkcyjne w formie harmonogramów
na początku XX wieku, zwraca uwagę na znaczenie tzw. wąskich gardeł
w organizacji pracy, tzn. kluczowych
czynników limitujących efektywność
wytwarzania. Taylor, przeprowadzając
Włodzimierz Wudarzewski
WSB Wroclaw
bitw@interia.pl
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zorientowana na selektywne myślenie i działanie poprzez koncentrację
na kluczowych elementach sytuacji
problemowej. Bardzo szybko tę zasadę dostrzega także wybitny praktyk
zarządzania Drucker, który wskazuje na bardzo szerokie możliwości jej
wykorzystania w obszarach organizacji i zarządzania (Koch 2003, 2005)1.
Znaczenie priorytetów i rang bardzo
mocno jest również akcentowane przy
stosowaniu metody analizy wartości,
bardzo popularnej w latach 60. i 70.
(Crum 1973). Problematyka rangowania występuje m.in. w tak popularnych metodach i technikach, jak np.
zarządzanie przez cele, metoda SWOT
czy wykres Ishikawy (Ćwiklicki, Obora 2009: 66–70, Wudarzewski 1999a,
1999b, 2013: 64–75). W opinii autora większość problemów organizacji
i zarządzania nawiązuje bezpośrednio
bądź pośrednio do kwestii związanych
z rangowaniem różnych składników
i czynników sytuacyjnych.
Celem opracowania jest przybliżenie
problematyki rangowania w zarządzaniu oraz prezentacja i ocena wybranych
technik stosowanych w rangowaniu.

• jakości wyrobów (w tym czynników
i wyznaczników jakości),
• celów i zadań (firm, jednostek,
obszarów zadaniowych, pracowników),
• funkcji wyrobów i/lub usług,
• autorytetu rzeczywistego pracowników firmy,
• stanowisk w procesie wartościowania pracy,
• wynagrodzeń pracowników,
• pracowników w systemach ocen,
• ofert składanych w przetargach,
• składników pożądanych kalifikacji
w doborze kadr,
• kandydatów w procedurach rekrutacji,
• komunikatów i raportów w systemach informacyjnych kierownictwa (szczególnie w ramach tzw.
selektywnych systemach informacyjnych),
• czynników kształtujących różne sytuacje problemowe (m.in. w kontekście stosowania analizy SWOT
czy wykresów Ishikawy),
• kryteriów oceny i/lub wyboru.
Z czego wynikają tak szerokie zainteresowania problematyką rang i priorytetów w procesach organizacji i zarządzania? Czemu to służy i w jakim zakresie
wykorzystuje się ustalenia z tym związane? Postawione pytania mają raczej
charakter ogólny, ale warto wskazać
przynajmniej kilka istotnych kwestii
uzasadniających znaczenie tej problematyki. Po pierwsze, rangi i priorytety
są ważnym elementem racjonalności
metodologicznej zachowań. Poprawne
określenie rang czy priorytetów różnych składników sytuacyjnych w fazie
preparacji działań ułatwia i ujednolica podejmowanie decyzji oraz dokonywanie wyborów. Rangi i priorytety
porządkują i kanalizują wysiłek intelektualny związany z rozpoznawaniem,
analizowaniem i rozwiązywaniem
problemów. Taki zabieg zdecydowanie upraszcza działania i sprzyja ich
ekonomizacji. Po drugie, rangowanie
porządkuje i ułatwia rozstrzyganie

Zakres i znaczenie problematyki
rangowania w zarządzaniu
Wskazane we wstępie przykłady analiz
i badań zorientowanych na rangowanie i ustalanie priorytetów ilustrują
jedynie wybrane składniki dorobku
naukowego zarządzania poświęcone
podjętej problematyce. Zakres możliwych wątków i sytuacji z tym związanych w zarządzaniu jest bardzo szeroki
i zróżnicowany. Oto kila dodatkowych
przykładów ustalania i analizy priorytetów w zarządzaniu – rangowanie:
• różnych podmiotów (krajów, miast,
firm, jednostek organizacyjnych,
dostawców, klientów),
1

Zasada 20–80 kojarzona jest także z tzw. techniką ABC (Lisiecki, Martyniak 1981).
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kwestii związanych z oceną racjonalności rzeczywistej prowadzonych działań. Przesądza o tym rozłożenie wysiłku w sposób odpowiadający znaczeniu
poszczególnych składników i czynników sytuacji (Koch 2003, 2005).
Po trzecie, szczególne znaczenie rang
i priorytetów uwidacznia się w sytuacjach występowania wielości czynników oraz dużej zmienności uwarunkowań, co jest charakterystyczną cechą
funkcjonowania współczesnych firm.
Poprawnie określone rangi i priorytety stymulują tzw. selektywne myślenie
i działanie polegające na identyfikacji
kluczowych elementów i koncentrowaniu się na nich. Po czwarte, ustalone
i jednolicie rozumiane rangi i priorytety zdecydowanie ułatwiają poszukiwanie konsensu w rozwiązywaniu problemów oraz łagodzenie pojawiających
się konfliktów. Po piąte, rangi i priorytety powinny odzwierciedlać istotne
zmiany uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych, a więc powinny być
monitorowane, zmieniane i modyfikowane wraz ze zmieniającą się sytuacją oraz dopasowywane do aktualnych uwarunkowań sytuacyjnych
(Wudarzewski 2009: 38–39). Oznacza
to, że wyznaczanie i zmiany priorytetów można traktować jako ważne
narzędzie zarządzania zmianami oraz
dopasowywania strategii i działań taktyczno-operacyjnych do zmieniającej
się sytuacji. Rangi i priorytety są bardzo ważnymi drogowskazami intencji
i oczekiwań właścicieli firm i naczelnego kierownictwa kierowanymi do podległych kierowników i pracowników.
Rangowanie jest procesem o zróżnicowanym stopniu złożoności i trudności
związanych z pomiarem. W niektórych
sytuacjach proces ten jest względnie prosty. Dotyczy to np. przypadków, kiedy o znaczeniu elementów
decyduje tylko jedno kryterium, powszechnie akceptowane i w dodatku
mierzalne. W takich przypadkach wystarcza po prostu tylko trafny wybór
kryterium oceny badanych elementów

oraz precyzyjny ich pomiar i ustalenie
na tej podstawie ich rankingu. Nie ma
potrzeby, aby posiłkować się w takich
uwarunkowaniach bardziej wysublimowanymi i zespołowymi narzędziami. Można to robić samodzielnie
przy założeniu, że wykonawca posiada niezbędne kwalifikacje, cieszy się
zaufaniem oraz korzysta z pewnych
i sprawdzonych źródeł informacyjnych. Podobnie w sytuacjach, kiedy
występuje więcej kryteriów rangowania, ale o priorytetach rozstrzyga
jedna osoba, proces rangowania często ma charakter uproszczony. Opisywany sposób ustalania priorytetów
jest charakterystyczny np. w mikrofirmach, gdzie decydentami są zwykle
ich właściciele. Uproszczone sposoby
rangowania mogą oczywiście ograniczać racjonalność podejmowanych
decyzji ze względu na możliwą zawodność intuicji, niepełne informacje czy
nadmierny pośpiech, ale z pewnością
upraszczają i przyśpieszają sam proces
rangowania, szczególnie w sytuacjach
mało skomplikowanych i operacyjnych. W zarządzaniu jednak nierzadko
badanie oraz ustalanie priorytetów
jest bardziej złożone i dotyczy szerszej
perspektywy czasowej, co komplikuje
poprawność rangowania. Czynnikami
zakłócającymi mogą być w takich sytuacjach następujące kwestie (Wudarzewski 2013: 20–21):
• o doborze kryteriów rangowania
i o samym rangowaniu decyduje
nie jeden człowiek, ale większa grupa pracowników bądź zróżnicowane grupy interesów,
• oceniane składniki bądź czynniki
są zróżnicowane pod względem
stopnia wymierności,
• kryteriów rangowania jest więcej
i mają one różne znaczenie (w takim przypadku należałoby zrangować najpierw same kryteria oceny),
• wyodrębnione kryteria rangowania są zróżnicowane pod względem
stopnia wymierności oraz stosowanych skal punktowych,
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• kryteriów jest więcej i tworzą złożony tzw. układ „kaskadowy”, tzn.
odnoszą się zarówno do wyodrębnionych kryteriów syntetycznych,
jak również do kryteriów cząstkowych w obrębie każdego kryterium
syntetycznego oddzielnie. Mamy
wtedy do czynienia z ocenami wielokryterialnymi. Rangowanie w takiej sytuacji jest bardziej złożone
i wymaga najpierw uporządkowania i zrangowania wszystkich pożądanych kryteriów syntetycznych,
następnie zrangowania kryteriów
analitycznych, a w fazie finalnej dokonania oceny znaczenia każdego
z badanych elementów z uwzględnieniem wszystkich kryteriów syntetycznych i analitycznych łącznie
oraz ustalenia na tej podstawie
rang końcowych,
• kryteria rangowania nie są powszechnie akceptowane i występują w tym zakresie różne grupy interesów, których opinie i preferencje
nie są jednakowe. W takiej sytuacji
trzeba najpierw znaleźć większościowy konsensus, zarówno w sprawie pożądanych kryteriów, jak również w odniesieniu do sposobu ich
skalowania.
Występowanie wskazanych kwestii
i uwarunkowań utrudnia rangowanie
i wydłuża go w czasie, ale takie właśnie okoliczności są charakterystyczne
w podejmowaniu decyzji kluczowych
dla funkcjonowania firmy, często
są to decyzje strategiczne.

Oto kilka popularnie wykorzystywanych sposobów rangowania (Crum
1973, Wudarzewski 2013: 21):
• określanie rang punktowych zidentyfikowanych elementów w sposób
intuicyjny, bez żadnych ograniczeń
punktowych – np. szef firmy bądź
zarząd mogą w taki sposób ustalić
rangi w odniesieniu do planowanych celów czy wyznaczonych zadań, a następnie zakomunikować
o tym pracownikom w trakcie specjalnego spotkania,
• szeregowe ustalenie rangowanych
elementów wg przypisywanego
im znaczenia, czyli ustawienie elementów w kolejności od elementu najważniejszego do elementu
o najmniejszym znaczeniu. Można
to zrobić w formie indywidualnej
bądź grupowej (połączonej z dyskusją i argumentacją). Rangowanie
szeregowe z założenia jest bardzo
„płaskie” (różnice w rangach badanych elementów sprowadzają się
w istocie do różnic wynikających
z zajmowanej pozycji w rankingu
końcowym), co może znacznie deformować ustalenia i racjonalną
ekonomizację dalszych działań.
W niektórych sytuacjach takie
szeregowe ustanie hierarchii elementów może być zalecane. Prostą techniką, którą można wtedy
zastosować, jest tzw. technika Gerbiera, opisana w tej części,
• ocena każdego z badanych elementów w przyjętej skali punktowej,
np. 1–7 czy 1–10, oraz ustalenie
hierarchii końcowej na podstawie
potrzymanych wyników. Takie rangowanie może mieć formę indywidualną bądź grupową. W tym
ostatnim wariancie uśrednia się
niekiedy wyniki indywidualne
większej grupy respondentów. Ten
sposób rangowania, podobnie jak
poprzedni, ma zwykle charakter
dosyć „płaski” i może nie odzwierciedlać w sposób właściwy różnic
w rangach końcowych występują-

Wybrane sposoby
rangowania w zarządzaniu
Teoria i praktyka organizacji i zarządzania wypracowały cały szereg różnych
sposobów różnicowania znaczenia
rozpatrywanych elementów, od prostych, indywidualnych i intuicyjnych,
aż do bardziej wysublimowanych i złożonych – czyli bardziej poprawnych
pod względem metodycznym, ale jednocześnie bardziej czasochłonnych.
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cych między ocenianymi elementami. Dodatkowo, zabieg uśredniania
otrzymanych wyników indywidualnych może osłabiać utożsamianie
się uczestników rangowania z końcowymi ustaleniami, a tym samym
zmniejszać walor motywacyjny wyznaczonych priorytetów w podejmowaniu dalszych działań,
• ustalenie rang czynników poprzez
rozdział 100 pkt, przypadających
na całe zestawienie badanych elementów. Ten sposób rangowania
jest pełniej opisany w dalszej części,
• zastosowanie tzw. techniki 0–10
rangowania elementów, bardziej
wysublimowanej i porządkującej
dokonywanie ustaleń z wykorzystaniem specjalnego zestawienia
porównawczego. Narzędzie to jest
opisane w dalszej części,
• inne sposoby, np. podejście, w którym wykorzystuje się rozwiązania
charakterystyczne m.in. w badaniach socjometrycznych, w których
respondenci wskazują selektywnie
najważniejsze elementy badanej
zbiorowości. Takie indywidualne
wskazania można dodatkowo połączyć z punktowym zróżnicowaniem
preferencji indywidualnych (Wudarzewski 2000a).

problemu całościowego. Istota opisywanej techniki polega na rangowaniu zbioru wyodrębnionych elementów parami, wykorzystując w tym
celu wszystkie kombinacje porównań dwójkowych. Wychodzi się tutaj z założenia, że znacznie prościej
ustala się rangi w układzie dwóch elementów niż rangi całej zbiorowości.
W rangowaniu parami wykorzystuje
się pomocniczo macierz o wymiarach
odpowiadających ilości badanych elementów (Wudarzewski 1985). Badane elementy zaznaczamy w wierszach
i odpowiednich kolumnach macierzy.
Następnie pola macierzy znajdujące
się na przekątnej biegnącej z lewego
górnego rogu macierzy przekreślamy
i eliminujemy z dalszych analiz. Zastosowanie techniki Gerbiera obejmuje
dwie fazy: koncepcyjną i przekształceniową (transformacyjną). W fazie koncepcyjnej wypełnia się pola macierzy
znajdujące się pod przekątną, porównując odpowiednie elementy parami
i zaznaczając swoje preferencje. Jeśli
porównywany element w wierszu jest
ważniejszy od porównywanego elementu w kolumnie, to w danym polu
macierzy wpisuje się znak „+”, jeśli jest
odwrotnie, stawia się znak „-”. W ten
sposób zaznacza się preferencje we
wszystkich polach macierzy znajdujących się pod przekątną. Warto zwrócić
uwagę, że liczba wypełnianych pól pod
przekątną jest równa liczbie kombinacji 2-elementowej w n-krotnej zbiorowości. Po fazie wstępnej następuje
faza przekształcenia preferencji otrzymanych w poszczególnych kolumnach
(pod przekątną) w odpowiadające im
wiersze (nad przekątną) przy zachowaniu zasady, że znaki w wierszach
zmienia się na przeciwne w stosunku
do preferencji wskazanych w kolumnach. W etapie końcowym sumuje
się plusy w całych wierszach macierzy
(niezależnie od przekątnej) i otrzymuje hierarchię badanych elementów.
Im więcej plusów ma dany element,
tym większa jest jego ranga i wyższe

Technika Gerbiera
Technika Gerbiera to przykład narzędzia ułatwiającego rangowanie elementów w sposób szeregowy, którego
celem jest ustalenie kolejności badanych elementów pod względem znaczenia. Technika ta bazuje na podejściu
analitycznym i nawiązuje do znanej
dewizy Arystotelesa, by redukować
trudności związane z rozwiązaniem
konkretnego problemu, poprzez dzielenie problemu na składniki proste
i wstępną analizę problemu przez
pryzmat składników cząstkowych,
a następnie (przez pryzmat ustaleń
cząstkowych) wrócić do wyjściowego
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Tabela 1. Ustalenie znaczenia ról organizacyjnych z wykorzystaniem techniki Gerbera w Firmie Y
Role
Liczba
HierarorganiD
N
W
O
V
P
I
plusów chia (kozacyjne
w wierszu lejność)
D
X
+
_
+
+
+
+
5
2
N
_
X
_
+
+
+
+
4
3
W
+
+
X
+
+
+
+
6
1
O
_
_
_
X
_
_
+
1
6
V
_
_
_
+
X
+
+
2
4
P
_
_
_
+
_
X
+
2
5
I
_
_
_
_
_
_
X
0
7
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań praktycznych w projektowaniu
systemów regulacji kompetencji (Wudarzewski 1985)

miejsce w hierarchii. Jeśli dwa elementy mają taką samą rangę, to o kolejności elementów przesądza wynik
bezpośredniego porównania takich
elementów. Tabela nr 1 zawiera przykład wykorzystania techniki Gerbiera
do ustalenia rang wyodrębnionych ról
organizacyjnych pod kątem zapewnienia jednolitości wypełniania tablic
kompetencyjnych w procesie regulacji kompetencji funkcjonalnych w Firmie Y2. Pod tabelą zestawiono zalety
i wady opisywanego narzędzia.
Zalety techniki Gerbiera:
• prostota,
• uniwersalność (różny charakter
rangowanych elementów, różne
problemy),
• operatywność,
• uporządkowanie
postępowania
związanego z rangowaniem,

• możliwość stosowania w formie indywidualnej i/lub grupowej,
• macierzowa forma prezentacji (pozwalająca np. odtworzyć proces
dokonywanych ustaleń szczegółowych),
• stymulacja zaangażowania i aktywności uczestników poprzez wymuszone porównania,
• większe utożsamianie się uczestników z wynikami końcowymi przy
zastosowaniu formy grupowej,
• możliwość weryfikacji poprawności
porównań i ustaleń. Przyjmuje się,
że rangowanie jest poprawne wtedy, kiedy końcowe punkty rangowe
są w pełni zróżnicowane, co pozwala na jednoznaczne ustalenie
kolejności badanych elementów.
Taka sama liczba punktów rangowych wybranych elementów może
świadczyć o pewnych błędach popełnionych w postępowaniu analitycznym.
Wady techniki Gerbiera:
• komplikowanie i wydłużanie się
procesu rangowania przy większej
ilości badanych elementów, takie
przypadki osłabiają operatywność
opisywanej techniki,
• w bezpośrednim porównaniu 2 wybranych elementów, zgodnie z założeniami, trzeba zdecydować, który
z nich jest ważniejszy; nie uwzględnia się więc sytuacji, że znacze-

2

Możliwość wykorzystania do tego celu
techniki Gerbiera wynikała z założenia,
że pola w części środkowej tablic kompetencyjnych będą wypełniane zgodnie z zasadą jednokrotności zapisu ról pełnionych
przez dany podmiot w kontekście wybranego zadania. Oznacza to, że nawet wtedy, kiedy podmiot w opisywanej sytuacji
pełni różne role, to w tablicy wpisywać
powinno się tylko jedną z nich (najważniejszą spośród pełnionych). O wyborze
roli przesądzać miała hierarchia ról otrzymanych w tabeli 1.
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nie porównywanych elementów
w układzie dwójkowym może być
równoważne. Może to trochę zniekształcać wyniki końcowe. W tabeli
1 uwaga ta odnosi się np. do ról „P”
i „V”,
• końcowe ustalenie kolejności badanych elementów otrzymane
przy wykorzystaniu techniki Gerbiera jest sposobem prostym, ale
jednocześnie deformującym rangi
końcowe. Z założenia narzędzie
to szereguje jedynie badane elementy pod względem znaczenia,
nie pokazując rzeczywistych różnic
znaczeniowych, które mogą być
istotne w badaniach – np. przydatność zastosowania techniki Gerbiera do rangowania celów strategicznych jest bardzo ograniczona,
ponieważ rangi wyodrębnionych
celów najczęściej nie mają prostej
formy szeregowej wynikającej z kolejności znaczenia. Istotne różnice
w punktach rangowych mogą wystąpić nawet między celem najważniejszym i celem drugim pod względem ważności.

kolumn takiej tabeli odpowiada kombinacji 2-elementowej w n-tej zbiorowości. W każdej kolumnie mamy
do dyspozycji 10 punktów, które rozdziela się na dwa porównywane elementy wg preferencji. Rozdział punktów jest w zasadzie dowolny i mogą
występować takie relacje, jak np. 7 : 3,
9 : 1, 2 : 8 czy 5 : 5. Dzięki temu zróżnicowanie rang końcowych badanych
elementów może być dużo większe
w porównaniu z techniką Gerbiera.
Ważnym warunkiem poprawności stosowania techniki 0–10 jest precyzyjne
i jednoznaczne określenie charakteru
wyodrębnionych i rangowanych elementów. Chodzi z jednej strony o to,
by wszyscy respondenci postrzegali je
jednakowo, a z drugiej strony, by unikać zjawiska częściowego dublowania
badanych elementów. Przykład praktycznego zastosowania techniki 0–10
do rangowania celów strategicznych
pewnej firmy wodociągowej zawiera
tabela nr 2. Badaniu poddano 7 wyodrębnionych celów strategicznych o następujących symbolach literowych:
A – poprawa efektywności zarządzania,
B – wzrost satysfakcji klienta,
C – utrzymanie długofalowej stabilności finansowej,
D – wzmocnienie wizerunku Firmy,
E – terytorialne rozszerzenie rynków
sprzedaży usług,
F – poprawa kultury organizacyjnej,
G – zapewnienie wymaganych standardów produkcji wody i oczyszczania ścieków.
W prawym boku tabeli 2 zestawiono
obliczone i zróżnicowane rangi celów.
Warto zaznaczyć, że ustalanie preferencji szczegółowych w porównaniach
przeprowadzono w formie zespołowej
(naczelne kierownictwo oraz wybrani
menedżerowie, specjaliści i pracownicy) z dopuszczalnością otwartej dyskusji i wymiany argumentów. Cały proces
rangowania był prezentowany z wykorzystaniem projekcji multimedialnej.
Poniżej zestawiono najważniejsze

Technika 0–10
Technika 0–10 eliminuje niektóre
wady techniki Gerbiera, w szczególności pozwala na większe zróżnicowanie
końcowych rang badanych elementów. Istota tej techniki ma charakter
zbliżony do techniki Gerbiera i polega
na analitycznych porównaniach dwójkowych badanych elementów z wykorzystaniem wszystkich możliwych
kombinacji. Narzędziem, które się
w tym celu wykorzystuje, jest jednak
nie macierz, ale specjalne zestawienie
tabelaryczne (Crum 1973, Wudarzewski 2009). W lewym boku takiego zestawienia występują badane elementy
(dla każdego elementu zarezerwowany
jest jeden wiersz), a w poszczególnych
kolumnach zapisuje się preferencje.
Każda kolumna służy do porównania
jednej pary elementów, a więc liczba
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Tabela 2. Przykład rangowania celów strategicznych z wykorzystaniem
techniki 0–10 w firmie wodociągowej W
Cele 1
A

4

B

6

C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

3

6

7

5

4

7

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rangi

5

6

7

29
5

5

5
4

8
4

3

8

7

6

2
3

5

34
6
2

5
6

5

3

4
3

5

41

5
4

24
3

2

7
7

8

17
4

29

6

36

Źródło: opracowanie własne na podstawie doświadczeń praktycznych w procesie
budowy i analizy celów strategicznych (Crum 1973; Wudarzewski 2013: 26–27)

zalety i ograniczenia opisywanego narzędzia (Wudarzewski 2013: 23–25).
Zalety techniki 0–10:
• prostota i operatywność,
• uniwersalność (różny charakter
i stopień wymierności elementów),
• uporządkowanie i formalizacja postępowania związanego z rangowaniem,
• możliwość stosowania w formie indywidualnej i/lub grupowej (możliwość odtworzenia procesu dokonywanych ustaleń),
• możliwość większego różnicowania porównywanych elementów
w przedziale 0–10 z jednoczesną
elastycznością ustalania stopnia
szczegółowości rozdziału punktów
rangowych (pełne punkty bądź
zwiększenie dokładności np. do 0,5
czy 0,1 pkt),
• dopuszczalność równoważenia znaczenia porównywanych bezpośrednio elementów (tj. dopuszczalność
relacji 5 : 5 w kolumnie), jeśli ma
to uzasadnienie merytoryczne,
• elastyczność ustalenia stopnia
szczegółowości preferencji szczegółowych (pełne jednostki punktowe,
dokładność do 0,5 czy dokładność
do dziesiętnej),
• zmniejszenie subiektywizmu w rangowaniu, konieczność argumen-

tacji merytorycznej w ustaleniach
szczegółowych, co sprzyja utożsamianiu się uczestników z otrzymanymi wynikami końcowymi,
• stymulacja aktywności uczestników poprzez wymuszone porównania, szersza i uporządkowana baza
heurystyczna oceny preferencji.
Wady techniki 0–10:
• komplikacje przy rangowaniu większej ilości elementów, co skutkuje
dużą czasochłonnością i utrudnieniami w prezentacji ustaleń oraz
zmniejszeniem operatywności tego
narzędzia. Niekiedy zaleca się, by
przy dużej ilości zidentyfikowanych
czynników wymagających rangowania najpierw dokonać wstępnej
selekcji najważniejszych elementów i dopiero w odniesieniu do nich
zastosować opisywaną technikę,
• narzędzie to, mimo stosunkowo
dużej elastyczności różnicowania
punktów rangowych, może deformować końcowe rangi w sytuacjach bardzo dużej koncentracji
znaczenia badanych elementów
– np. w sytuacji, kiedy 2 spośród
badanych elementów w zbiorowości 10-elementowej kumulują
we wstępnej ocenie kierownictwa
łącznie ponad 80% wszystkich możliwych punktów rangowych,
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• komplikacje i czasochłonność
w wariancie badania polegającym
na ustaleniach indywidualnych
uczestników oraz ich uśrednianiu.
Również sekwencja badań polegająca na wstępnych badaniach
indywidualnych preferencji, a następnie na wspólnych ustaleniach
grupowych, ma słabość polegającą na skłonnościach uczestników
do silnego utożsamiania się ze swoimi preferencjami indywidualnymi
w postępowaniu grupowym. W takiej sytuacji zaleca się pominięcie
ustaleń indywidualnych i poprowadzenie od razu rangowania w formie grupowej,
• narzędzie to zmniejsza subiektywizm ocen, ale go nie eliminuje,
ze względu na takie czynniki, jak
np. stosowanie w preferencjach
cząstkowych wielu kryteriów oceny
(ilościowych i jakościowych), zróżnicowany status służbowy uczestników, zróżnicowane kwalifikacje
i doświadczenia czy zróżnicowany
stopień wywierania wpływu na innych.

• preferencji klientów w odniesieniu
do funkcji danego wyrobu czy i
• preferowanych kryteriów obsługi
w ocenie klientów,
• preferowanych kryteriów wyboru
różnych rozwiązań,
• preferowanych czynników satysfakcji klientów,
• rang czynników stwarzających
przewidywane zagrożenia,
• rang czynników stwarzających
przewidywane szanse.
W świetle doświadczeń praktycznych
autora efektywność opisywanego sposobu rangowania najlepiej sprawdza
się w formie grupowej, przy założeniu
trafności doboru uczestników sesji pod
względem profilu zawodowego i poziomu kwalifikacji zawodowych, zróżnicowania kwalifikacji osobowościowych,
a także przy zapewnieniu otwartości
dyskusji i argumentacji oraz merytorycznego charakteru ustaleń. Tabela 3
zawiera przykład wykorzystania prezentowanej techniki w rangowaniu
pożądanych kwalifikacji osobowościowych w procesie rekrutacji na stanowisko głównego księgowego w jednej
z firm średniej wielkości w branży spożywczej. W sesji badawczej uczestniczyli wybrani pracownicy firmy oraz
konsultanci zewnętrzni. Ważnym
układem odniesienia w rangowaniu
był opis stanowiska organizacyjnego.
W pierwszej fazie opisano poszczególne składniki kwalifikacji i wyodrębniono kluczowe z nich oraz ustalono rangi
wyjściowe, a następnie oceniano pozostałe kwalifikacje cząstkowe. Dyskusja
i wymiana argumentów doprowadziła
do ustaleń zawartych w tabeli.
Zalety podejścia bazującego na rozdziale 100 pkt:
• prostota i operatywność (względnie mała czasochłonność badań),
• uniwersalność ze względu na charakter badanej zbiorowości,
• elastyczność w określeniu skali
punktowej (baza punktów do rozdzielania może wynosić 100, 200
czy 500 pkt, wszystko zależy od ce-

Rozdział 100 punktów rangowych
Ustalenie rang poprzez rozdział 100
pkt przypadających na zestawienie elementów badanej zbiorowości oznacza,
że suma rang końcowych ocenianych
składników powinna wynosić 100 pkt.
Taki sposób rangowania jest bardzo
elastyczny i względnie prosty. Można
go prowadzić zarówno w formie ocen
indywidualnych, jak również w formie
grupowej. Szczególnie w sytuacjach
rangownia elementów w drodze sondowania indywidualnych preferencji stosunkowo dużych populacji respondentów, a następnie uśrednianiu
otrzymanych wyników ten sposób różnicowania rang jest bardzo operatywny i stosunkowo mało czasochłonny
(Wudarzewski 2013: 26–27). Dotyczyć
to może takich problemów rangowania, jak np. ustalenie:
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Tabela 3. Zestawienie, opis i rangi składników kwalifikacji osobowościowych na
stanowisko głównego księgowego z wykorzystaniem rozdziału 100 pkt rangowych
Nr

Składniki kwalifikacji
osobowościowych

Wymagania i preferencje

Ranga

1

Styl kierowania ludźmi

Preferencje dla zrównoważonego stylu
kierowania w odniesieniu do zadań i ludzi na
poziomie co najmniej ponadprzeciętnym

5

2

Umiejętność wywierania wpływu na
ludzi i zdarzenia

Ponadprzeciętne umiejętności wywierania wpływu na ludzi i zdarzenia, stanowczość i konsekwencja w kierowaniu ludźmi

10

3

Elastyczność zachowań

Umiejętność dostosowania do wymagań i warunków, szybkość adaptacji społecznej

7

4

Współpraca z innymi pracownikami

Dobre funkcjonowanie interpersonalne,
kontaktowość społeczna, otwartość na
ludzi, dobra współpraca zespołowa

14

5

Umiejętności organizatorskie

Umiejętność przewidywania skutków i analizy
związków przyczynowo-skutkowych, umiejętność kojarzenia elementów większej
całości, umiejętność zarządzania czasem

10

6

Preferowane role
organizacyjne

Zalecane preferencje dla ról: perfekcjonista,
naturalny lider, człowiek akcji i człowiek grupy

5

7

Komunikacja społeczna

Prostota i jednoznaczność w komunikowaniu

8

8

Umiejętności mediacji i negocjacji

Umiejętność skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji

5

9

Kreatywność

10

Energiczność zachowań

Ponadprzeciętna dynamika działań, stanowczość w podejmowaniu decyzji

5

11

Potencjał rozwojowy

Gotowość i możliwości dalszego rozwoju zawodowego, aspiracje rozwojowe

8

12

Dokładność, sumienność,
perfekcjonizm zachowań

13

Funkcjonowanie
emocjonalne

5

12
Odporność na stres, odporność na zmęczenie, wytrzymałość w pracy zawodowej

Suma pkt
rangowych

6
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań praktycznych w procesach
rekrutacji (Wudarzewski 2013: 26–27)

lów badawczych i stopnia szczegółowości ustaleń),
• możliwość stosowania w badaniach sondażowych opinii i preferencji występujących w dużych
zbiorowościach badanych elementów (np. preferencje większej grupy klientów),

• dużo większe możliwości różnicowania rang końcowych w porównaniu z techniką 0–10,
• możliwość wykorzystania logiki tego
sposobu rangowania w uproszczonych ocenach wielokryterialnych.
Wady podejścia bazującego na rozdziale 100 pkt:
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• możliwe deformacje wynikające
z niewłaściwego doboru uczestników oraz zróżnicowania ich pod
względem kwalifikacji, doświadczenia, statusu służbowego i stopnia
wywierania wpływu,
• możliwe deformacje wynikające
z jednoczesnego i zbiorczego stosowania wielu szczegółowych kryteriów oceny w rangowaniu,
• konieczność stosowania dodatkowych analiz statystycznych w badaniach sondażowych prowadzonych
w odniesieniu do dużych zbiorowości (miary położenia, miary
zmienności, miary koncentracji),
co wydłuża i komplikuje proces
rangowania.

Stosowanie ocen wielokryterialnych
w rangowaniu może dotyczyć takich
problemów, jak np. rangowanie:
• ofert w złożonej i ważnej procedurze przetargowej,
• różnych wariantów lokalizacji nowo
powstającej firmy,
• podmiotów (uczelni, banków, szpitali, spółek zależnych),
• rozwiązań komunikacyjnych,
• pożądanych kwalifikacji w doborze
kadr (przy budowie modelu pożądanych kwalifikacji).
Zestawy i rangi kryteriów syntetycznych i analitycznych stanowią układ
odniesienia do właściwej oceny znaczenia badanych elementów. Operatywnym, zweryfikowanym i zalecanym
sposobem wykorzystywanym w złożonych ocenach wielokryterialnych jest
rozwiązanie dziesiętne, które polega
na tym, że zarówno rangi kryteriów
syntetycznych, jak również kryteriów
cząstkowych ocenia się w przedziale
0–1 (co oznacza, że suma rang wszystkich kryteriów syntetycznych, jak też
analitycznych, w każdym zestawieniu
wynosi 1,0, natomiast ocena właściwa badanych elementów jest dokonywana w przedziale punktowym 0–10.
Ocena badanych elementów w przedziale 0–10 winna być poprzedzona
rzetelnym i względnie głębokim rozpoznaniem charakteru badanych elementów w kontekście wypracowanych
kryteriów oceny oraz oparta na ustaleniach zespołowych, wynikających
z dyskusji i wymiany argumentów.
Po ocenie znaczenia badanych elementów w przedziale 0–10 w odniesieniu
do każdego kryterium cząstkowego oddzielnie wymnaża się otrzymane oceny, najpierw przez odpowiednie rangi
kryteriów szczegółowych, a następnie
przez rangi odpowiednich kryteriów
syntetycznych. W ten sposób końcowe (skumulowane) rangi badanych
elementów mieszczą się w przedziale
punktowym 0–10, co ułatwia interpretację i porównywanie wyników zarówno w ujęciu całościowym, jak również

Oceny wielokryterialne
Z ocenami wielokryterialnymi mamy
do czynienia wtedy, kiedy proces rangowania opieramy na kilku kryteriach
o zróżnicowanych rangach (Crum
1973, Wudarzewski 2013: 27–30 ).
W takich sytuacjach właściwe rangowanie elementów poprzedzone jest
wyodrębnieniem i rangowaniem wyjściowych kryteriów oceny. Kryteria
te mogą mieć charakter prosty, jednowymiarowy – wyodrębnia się i ranguje
pożądane kryteria (np. w sposób intuicyjny, z wykorzystaniem techniki 0–10
czy poprzez rozdział 100 pkt) bądź bardziej złożony (tzw. kaskadowy) – wyodrębnia się i ranguje najpierw wyjściowe kryteria syntetyczne, a następnie
w odniesieniu do każdego kryterium
syntetycznego ustala się i ranguje kryteria cząstkowe (szczegółowe, subkryteria). Najczęściej kaskadowy (złożony)
system kryteriów oceny ma charakter
dwuwymiarowy i obejmuje na pierwszym poziomie kryteria syntetyczne,
a na drugim kryteria cząstkowe (subkryteria). W większości przypadków
oceny wielokryterialne w rangowaniu
stosuje się w rozwiązywaniu problemów kompleksowych, bardziej złożonych i o względnie dużym znaczeniu.
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w przekroju poszczególnych kryteriów
syntetycznych (Crum 1973). W teorii
i praktyce występuje wiele metod oceny wielokryterialnej o zróżnicowanym
stopniu złożoności i informatyzacji.
Opisany przez autora sposób stosowania ocen wielokryterialnych w rangowaniu ma charakter podstawowy
i względnie uproszczony. W praktyce
wykorzystuje niekiedy dużo bardziej
wysublimowane i złożone rozwiązania
w tym zakresie, wzbogacając postępowanie o dodatkowe narzędzia matematyczne i statystyczne.
Tabela 4 zawiera przykład zastosowania techniki ocen wielokryterialnych
w procedurze rekrutacji na stanowisko
dyrektora ds. finansowo-księgowych
w jednej z firm z branży maszynowej.
Rangowaniu poddano syntetyczne
i cząstkowe kryteria oceny pożądanych
składników kwalifikacji kandydatów
startujących w konkursie. Zestawienie końcowe zawarte w tabeli 4 stwarza szeroką bazę porównania i oceny
kandydatów A, B, C i D na tle profilu
pożądanych kwalifikacji – zarówno
w odniesieniu do ocen końcowych, jak
również w przekroju syntetycznych obszarów kwalifikacji (tj. kwalifikacji formalnych, zawodowych i osobowościowych) oraz w przekroju szczegółowych
składników kwalifikacji. Ponadto, takie zestawienie jest bardzo pomocne
w opracowywaniu końcowych opisów
silnych i słabych stron badanych kandydatów. W opisywanym przypadku
komisja konkursowa wskazała dwóch
kandydatów do objęcia stanowiska dyrektora finsnowo-księgowego – kandydata A i D z rekomendacją dla kandydata D, ze względu na pewną przewagę
w umiejętnościach finansowych.
Najważniejszym walorem ocen wielokryterialnych jest wysoka precyzja
i bardo duże uporządkowanie dokonywanych ustaleń, a także przejrzysta
formalizacja z możliwością odtworzenia otrzymanych wyników końcowych i analitycznych. To podejście
stwarza także dodatkowe możliwości

analizowania wyników rangowania
w różnych perspektywach, odpowiadających przyjętym kryteriom, a także
sprzyja rzetelności ustaleń, co w rezultacie sprzyja trafności wyboru odpowiedniego kandydata i zmniejsza ryzyko poważniejszych błędów końcowych
– pod warunkiem konsekwentnego
przestrzegania zasady merytorycznego charakteru ocen. Z kolei wśród podstawowych ograniczeń rangowania
wielokryterialnego wymienia się m.in.
względnie dużą czasochłonność, wyższe koszty związane z udziałem ekspertów, a także potencjalne zagrożenia
manipulowania wynikami (zwłaszcza
w fazie ustalania rang kryteriów wyjściowych i szczegółowych).
Wnioskowanie na podstawie
otrzymanych rankingów końcowych
Rangowanie nie jest celem samym
w sobie. Z założenia proces ten ma
stymulować selektywne myślenie oraz
ułatwiać analizę i efektywne rozwiązywanie różnych problemów organizacyjnych. Dlatego ważnym problemem jest
umiejętność formułowania poprawnych wniosków na podstawie otrzymanych wyników. Trafność wyboru
rozwiązań w tym zakresie racjonalizuje działania w różnych perspektywach
czasowych i wzmacnia rozumienie oraz
przejrzystość oczekiwań kierownictwa
i właścicieli. Zalecenia odnoszące się
do samego procesu wnioskowania
mogą być bardzo zróżnicowane i są pochodną celu prowadzonych badań oraz
specyfiki rangowanych elementów.
Można jednak pokusić się o zasygnalizowanie najważniejszych wskazówek
i sugestii w tym zakresie. Po pierwsze,
w rangowaniu warto pamiętać o możliwości i znaczeniu pomocniczego wykorzystania różnych form prezentacji
rang końcowych – np. zestawienia
liczbowe, tabelaryczne, macierzowe
czy graficzne (m.in. różne odmiany
wykresów słupkowych czy kołowych).
Po drugie, warto uwypuklać, oceniać
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3.Kwalifikacje zawodowe

2.Kwalifikacje osobowościowe

1.Kwalifikacje formalne

Ocena kwalifikacji kandydatów A, B, C, D
Oceny końcowe analiw skali 0–10
tyczne po uwzględnieniu
rang cząstkowych

Kryteria cząstkowe
Ranga

Ranga

Kryteria
syntetyczne
kwalifikacji

Tabela 4. Wielokryterialny ranking kandydatów na Stanowisko
dyr. ds. finansowo-księgowych w firmie M

A

B

1.1 Staż zawo0,30 10,00 6,00
dowy w finansach i księgowości
1.2 Profil wykształcenia 0,20 5,00 9,00
1.3 Doskonale0,15 8,00 5,00
nie kwalifikacji
0,1
1.4 Doświadczenie
0,25 9,00 4,00
finansowe w firmie produkcyjnej
1.5 Staż kierowniczy 0,10 5,00 2,00
Suma
1,00 37,00 26,00
2.1 Dokładność,
0,12 9,00 6,00
perfekcjonizm
2.2 Potencjał
0,30 9,00 8,00
rozwojowy
2.3 Wywiera0,10 7,00 6,00
nie wpływu
2.4 Funkcjonowanie 0,20 10,00 8,00
0,3
interpersonalne
2.5 Komunika0,12 8,00 7,00
cja społeczna
2.6 Zarządzanie czasem 0,08 7,00 10,00
2.7 Funkcjonowa0,08 9,00 3,00
nie emocjonalne
Suma
1,00 59,00 48,00
3.1 Wie0,10 9,00 7,00
dza o rachunkowości
3.2 Wiedza o finansach 0,12 10,00 6,00
3.3 Wie0,08 7,00 5,00
dza o ubezpieczeniach
3.4 Umiejętność pla- 0,20 8,00 6,00
nowania finansowego
3.5 Umiejętność
0,08 9,00 6,00
0,6 sporządzania sprawozdań finansowych
3.6 Umiejętność
0,20 6,00 9,00
analizy finansowej
3.7 Umiejętność
0,15 7,00 4,00
budżetowania
3.8 Umiejętność roz- 0,07 9,00 5,00
liczeń podatkowych
Suma
1,00 65,00 48,00
Syntetyczne rangi końcowe kandydatów w przedziale punktowym 0–10:

C

D

A

C

D

5,00 8,00 0,30 0,18 0,15 0,24
10,00 8,00 0,10 0,18 0,20 0,16
2,00 9,00 0,12 0,08 0,03 0,135
3,00 9,00 0,23 0,10 0,08 0,23
0,00 7,00 0,05 0,02 0,00 0,07
20,00 41,00 0,80 0,56 0,46 0,83
5,00 10,00 0,32 0,22 0,18 0,36
8,00 7,00 0,81 0,72 0,72 0,63
9,00 8,00 0,21 0,18 0,27 0,24
9,00 7,00 0,60 0,48 0,54 0,42
7,00 10,00 0,29 0,25 0,25 0,36
9,00 8,00 0,17 0,24 0,22 0,19
4,00 9,00 0,22 0,07 0,10 0,22
51,00 59,00 2,62 2,16 2,27 2,42
6,00 8,00 0,54 0,42 0,36 0,48
6,00 9,00 0,72 0,43 0,43 0,65
7,00 9,00 0,34 0,24 0,34 0,43
6,00 9,00 0,96 0,72 0,72 1,08
6,00 10,00 0,43 0,29 0,29 0,48
8,00 7,00 0,72 1,08 0,96 0,84
6,00 6,00 0,63 0,36 0,54 0,54
4,00 8,00 0,38 0,21 0,17 0,34
49,00 66,00 4,72 3,75 3,80 4,84
8,13 6,47 6,53 8,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie doświadczeń praktycznych
procesie rekrutacji (Wudarzewski 2013: 29)
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Tabela 5. Przykłady wybranych perspektyw analitycznych wnioskowania w rangowaniu
Rangowana
zbiorowość

Wybrane perspektywy analityczne wnioskowania w rangowaniu

Cele (zadania)

• stopień koncentracji punktów rangowych najważniejszych celów
• porównanie rang celów z charakterem funkcji realizowanych w badanej
firmie (funkcje podstawowe i funkcje pomocnicze, funkcje zarządzania)
• porównanie rang celów taktycznych i/lub operacyjnych z rangami celów strategicznych firmy
• porównanie z czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi firmy
wyodrębnionymi w ramach zalecanej strategii działań (SWOT)
• stopień wymierności najważniejszych celów
• szacunkowe koszty realizacji celów
• porównanie rang celów z ich orientacją (cele wewnętrzne, cele zewnętrzne)
• porównanie celów ze stopniem ich współzależności
• zmiany rankingu celów w czasie
• kierunki wykorzystania analizy rankingowej celów

Czynniki kształtujące
badane zjawiska

• stopień koncentracji pkt rangowych najważniejszych czynników
• charakter czynników (wewnętrzne/zewnętrzne, rodzaj czynnika)
• porównanie rang celów ze stopniem ich sterowalności
• stopień przewidywalności
• stopień zmienności
• analiza wspólnych cech kluczowych czynników
• porównanie analizy z sytuacją konkurencji
• zmiany rankingu czynników w czasie
• kierunki wykorzystania analizy rankingowej czynników

Różne obiekty i podmioty (regiony, miasta, instytucje, jednostki organizacyjne,
klienci, dostawcy)

• stopień koncentracji pkt rangowych najważniejszych podmiotów/obiektów
• wspólne cechy najważniejszych elementów
• zmiany rankingu w czasie
• kierunki wykorzystania rankingu

Składniki kwalifikacji

• stopień koncentracji punktów rangowych najważniejszych składników kwalifikacji w przekroju wyodrębnionych obszarów
• charakter kluczowych kwalifikacji w wyodrębnionych obszarach
• ocena i analiza sterowalność doskonalenia kluczowych kwalifikacji
• możliwości rozpoznania (weryfikacji) kluczowych kwalifikacji
• analiza możliwości zmian kluczowych kwalifikacji w czasie
• kierunki wykorzystania rankingu kwalifikacji

Funkcje wyrobu/usługi

• analiza stopnia koncentracji pkt rangowych kluczowych funkcji
• ocena stopnia wymierności najważniejszych funkcji
• porównanie rang i stopnia wymierności funkcji
• porównanie rang funkcji z szacunkowymi kosztami ich realizacji
• analiza możliwości zmian zestawu i rankingu funkcji w czasie
• porównanie rankingu funkcji z konkurencją
• kierunki wykorzystania rankingu funkcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie doświadczeń praktycznych

i komentować przede wszystkim najważniejsze elementy otrzymanego
rankingu. Ważny w tym zakresie jest
np. stopień koncentracji punktów rangowych kluczowych elementów, a także pogłębiona analiza tych ostatnich.

Perspektywy analityczne z tym związane mogą być bardzo różne w zależności
od specyfiki badanej zbiorowości. Dołączona tabela 5 zawiera przykłady takich perspektyw w świetle wybranych
problemów rangowania.
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Po trzecie, w przypadku budowania
rankingu na podstawie ocen i preferencji większej liczby respondentów
w formie sondażu, interesującym obszarem do omówienia jest możliwość
wykorzystania analizy wybranych
narzędzi statystycznych, takich jak
np. miary położenia (średnia arytmetyczna, modalna), miary zmienności
(odchylenie standardowe, odchylenie
przeciętne, współczynnik zmienności,
rozstęp) i miary koncentracji (współczynnik koncentracji). Analizy w tym
zakresie pozwalają bliżej rozpoznać
zbierane opinie i preferencje, a także
mogą być podstawą do oceny jednolitości i wiarygodności końcowego
rankingu elementów. Opisywany obszar analityczny jest szczególnie ważny
i interesujący w procesach sondowania opinii z wykorzystaniem rozdziału 100 pkt rangowych w większych
zbiorowościach respondentów. Bardzo ciekawym i powszechnie stosowanym w krajach zachodnich obszarem
analizy preferencji w większych zbiorowościach jest także ocena stopnia
zgodności opinii respondentów, której
celem jest dookreślenie, czy i w jakim
zakresie uzyskane wyniki mogą być
rozpatrywane jako właściwość badanej grupy. Wskazana analiza odnosi się
do kwestii agregacji danych indywidualnych i określania łącznych rezultatów jako wspólnej, w podobny sposób
postrzeganej i ocenianej właściwości
grupy. Najczęściej wykorzystuje się
w tym zakresie wskaźniki o symbolach
Rwg i Rwg (j) (LeBreton, Senter 2008).
Dodatkowo Anderson i West zwracają
uwagę, że możliwość agregacji danych
indywidualnych powinna korespondować z takimi uwarunkowaniami, jak
zakres interakcji między respondentami, charakter wspólnych celów pracowniczych zorientowanych na zbiorowe działanie, stopień współzależności
zadań i sposób ich rozumienia (Anderson, West 1998). W opinii autora
ten aspekt analityczny rangowania
jest bardzo mało upowszechniony

w polskim piśmiennictwie i warto
podjąć próby jego rozpoznania i weryfikacji. Po czwarte, wnioskowanie
na podstawie rankingów powinno zawierać wskazanie kierunków i sposobu
wykorzystania otrzymanych informacji, a także zestawienie podmiotów
organizacyjnych, do których te informacje powinny być adresowane. Np.
w odniesieniu do techniki ABC oznacza to potrzebę wyartykułowania zalecanych działań, ukierunkowanych
na czynniki kluczowe zlokalizowane
w strefie A. Podobne analizy prowadzi się w odniesieniu do kluczowych
czynników w sytuacjach problemowych zidentyfikowanych na wykresach
Ishikawy. Sugestie i propozycje w tym
zakresie opracowuje zwykle specjalny
zespół zadaniowy powołany do tego
celu. Jest to zgodne z ogólnie znaną
zasadą, że należy przede wszystkim
identyfikować i eliminować przyczyny występowania sytuacji problemowych, a nie ich objawy. Z obserwacji
i doświadczeń autora wynika, że zarówno zakres merytoryczny wniosków
wynikających z rangowania, jak też zakres podmiotowy ich adresatów dosyć
często są niepełne, zawężone i obarczone mankamentami (Wudarzewski
1999b).
Zakończenie
Intencją autora było przybliżenie znaczenia oraz prezentacja i ocena wybranych sposobów rangowania różnych składników sytuacji decyzyjnych
w zarządzaniu (technika Gerbiera,
technika 0–10, technika podziału 100
pkt, rangowanie wielokryterialne oceny). Na uwagę zasługują praktyczne
przykłady aplikacji rangowania oraz
zestawienie zalet i wad opisywanych
sposobów różnicowania priorytetów badanych elementów, a także
naświetlanie poprawności i precyzji
wnioskowania końcowego na bazie
otrzymanych rankingów. Jednocześnie
wskazano, że trafność doboru sposobu
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rangowania do specyfiki sytuacji problemowej, a także poprawność przeprowadzenia tego procesu oraz wnioskowania końcowego przekładają się
bezpośrednio i pośrednio na jakość
podejmowanych decyzji oraz efektywność zarządzania. W opinii autora
podjęty w pracowaniu nurt dociekań

naukowych powinien być przybliżany,
pogłębiany i ilustrowany konkretnymi aplikacjami z praktyki zarządzania.
Podjętą problematykę warto kontynuować i uzupełniać. Dociekania w tym
zakresie warto rozpoznawać i przybliżać także w szerszej perspektywie doświadczeń międzynarodowych.
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Problems of Ranking in Management Processes in the Context of Practical
Experience
Abstract
The content of the paper includes the problems of ranking efforts in management. As based on practical examples, the author explains and analyzes
the importance of setting priorities in management as well as describes and
assesses selected ranking techniques. In the final part selected aspects of
analyzing the ranking results are discussed. The considerations are illustrated
with practical examples.
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Abstrakt
Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie powinien zachodzić w sytuacji, w której przedsiębiorstwo posiada pełny zasób informacji o zjawiskach
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jest to, by w procesie decyzyjnym wykorzystać te wartościowe, dotyczące
całego zjawiska, względem którego ma być podjęta decyzja. Niezbędnym
staje się wykorzystanie narzędzi informatycznych, które ułatwiają pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie informacji, tak by stanowiły podstawę
do przeprowadzania analiz i podejmowania trafnych decyzji. Celem artykułu
jest przedstawienie systemów klasy Business Intelligence, wskazanie korzyści, a także obaw przedsiębiorstw dotyczących wdrażania i eksploatacji tych
systemów. Rozważania oparto o przeprowadzone badania dotyczące aplikacji tych systemów, obszarów i stopnia ich wykorzystywania w badanych
przedsiębiorstwach.
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Wstęp

ale także możliwości jego rozwoju,
zdolność firmy do permanentnego
wprowadzania zmian i innowacji oraz
szybkie reagowanie na pojawiające
się sytuacje rynkowe. By przedsiębiorstwa mogły skutecznie określać
swoją wizję, strategię itp. muszą korzystać z informacji, ponieważ to one
stanowią podstawę do podejmowania

Na sukces przedsiębiorstwa w dużej
mierze wpływa wizja, strategia biznesowa firmy oraz umiejętność przekonania do niej inwestorów, dlatego też obszarem zainteresowania inwestorów,
kontrachentów nie jest tylko aktualna
sytuacja i wartość przedsiębiorstwa,
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celnych decyzji i przeprowadzania analiz w przedsiębiorstwie.
Niezwykle ważne dla przedsiębiorstwa, chcącego skutecznie działać
na współczesnym rynku, okazuje się
pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie informacji, ponieważ umożliwia to osiągnięcie zamierzonego
celu w sposób najbardziej efektywny.
Jak zostało dowiedzione, informacja
jest kluczowym czynnikiem sukcesu [Porter, Millar 1985], [Checkland,
Holwell 1997], [Castells 2003]. Decydenci w przedsiębiorstwach mają
dostęp do coraz większej ilości danych pochodzących z różnych źródeł
wewnętrznych, jak i zewnętrznych
przedsiębiorstwa.
Jak dowiedziono w raporcie [Urbanek
2013], co dwa dni mieszkańcy globu
„produkują” tyle informacji, ile w sumie zostało wytworzonych od początku cywilizacji do 2003 roku.
Jak przedstawiono na rysunku 1,
w 2005 r. w świecie krążyło ok. 130 mln
GB danych, pięć lat później ich wielkość
określano na 1227 mln GB [Urbanek
2013]. International Data Corporation
(IDC) prognozuje, że na koniec 2020 r.
wartość ta przekroczy 40 tys. eksabajtów. Są to bogate ilości danych, które
już teraz stanowią dla wielu przedsiębiorstw poważny kłopot. Część z tych
danych będzie najprawdopodobniej
zbędna dla przedsiębiorstw, jednakże

ogólna liczba informacji, które trzeba
będzie analizować, jest tak duża, że już
teraz niezbędne staje się wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych. Tylko nieliczni potrafią
wydobyć cenne informacje z tak bogatych ilości danych. „Surowe” dane
nie przedstawiają żadnej wartości; aby
były użyteczne, muszą być najpierw
odpowiednio przetworzone.
Systemy Business Intelligence
W wyniku trwałej konkurencji przedsiębiorstw konieczne staje się wykorzystanie dostępnych informacji dla
podejmowania skutecznych decyzji.
Jak wykazano, dostępnych informacji
jest na tyle dużo, że niemożliwym staje
się przetwarzanie ich bez wykorzystania narzędzi informatycznych. Zmiana
dotycząca ilości danych na świecie nie
może być rozpatrywana jako zmiana
tylko ilościowa. Dotyczy także struktur
gromadzonych danych, które coraz bardziej się zmieniają i komplikują. Oprócz
danych uporządkowanych, przechowywanych w tabelach (bazy danych), rośnie ilość danych, które nie mają jednakowej struktury, są przykładowo zbierane
w plikach pakietów biurowych, plikach
tekstowych, dostępne online. Skutkiem
tego jest pojawianie się na rynku coraz bardziej zaawansowanych nowych
narzędzi informatycznych, które mogą

* – prognoza
Rysunek 1. Liczba danych w mln GB
Źródło: [Urbanek 2013]
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być wykorzystywane w codziennej pracy firmy. Z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa
niezbędnym działaniem umożliwiającym rozwój całego przedsiębiorstwa,
rozwijania gamy swoich produktów/
usług, jest implementacja odpowiednich narzędzi informatycznych umożliwiających m.in. dokonywanie analiz.
Wsparciem dla przedsiębiorstw okazują się narzędzia klasy Business Intelligence (BI).
Business Intelligence (BI) jest określany jako określona infrastruktura
technologiczna, która umożliwia uzyskanie maksymalnych korzyści przez
przedsiębiorstwo, przy wykorzystaniu
dostępnych informacji dla zwiększenia efektywności prowadzonego procesu biznesowego [Sharda, Aronson,
King 2008], [Pondel 2013]. W skład tej
klasy systemów wchodzą rozwiązania
informatyczne umożliwiające m.in.
pozyskiwanie, czyszczenie, integrację,
analizowanie i udostępnianie danych,
w sposób ułatwiający podejmowanie
szybkich i trafnych decyzji.
Jak podają eksperci, Business Intelligence ukierunkowuje na budowanie
przewagi konkurencyjnej, poprzez
efektywne wyciąganie wniosków z posiadanych informacji. Coraz częściej
BI jest wskazywany jako standard dla
przedsiębiorstw, który odpowiednio
wykorzystany, może zwiększyć zyski
organizacji [Bennett, Evelson 2013].
Business Intelligence stanowi nową jakość w koncepcjach zarządzania firmą.
Właściwe wykorzystanie i opracowanie przez przedsiębiorstwa systemów
klasy BI wpływa na wiele obszarów
związanych z prowadzoną działalnością i dotyczących np. wiedzy o rynku,
możliwości jej wykorzystania, zaangażowania i kreatywności współpracowników, umiejętności sprawnego dopasowania strategii na skutek zmian
otoczenia gospodarczego.
Działanie systemów klasy Business
Intelligence, w sporym uproszczeniu,
polega na przekształcaniu dużej ilości

danych, które pochodzą z różnych systemów źródłowych przedsiębiorstwa.
W wyniku przekształcenia danych powstają informacje wzbogacone odpowiednim kontekstem, a w wyniku
dalszego przekształcania powstaje
przydatna, praktyczna wiedza, która
może być wykorzystana w procesie
decyzyjnym. Narzędzia BI ułatwiają
sprawne tworzenie zaawansowanych
raportów, analiz czy też sprawozdań
na potrzeby przedsiębiorstwa.
Narzędzia i techniki BI
Systemy klasy Business Intelligence
w swoim działaniu wykorzystują określone narzędzia i technologie, aby móc
przetwarzać dane do postaci użytecznej i oczekiwanej przez decydenta.
Agregacja wiedzy w systemach BI i jej
wielowymiarowa analiza odbywa się
dzięki użyciu określonych narzędzi
i technik [Olszak, Ziemba 2012], [Pondel 2013]:
• hurtowni danych,
• narzędzi raportujących,
• wielowymiarowych analiz,
• narzędzi eksploracji danych (data
mining),
• aplikacji analitycznych,
• kokpitów menedżerskich.
Hurtownia danych (HD) jest pewnego
rodzaju bazą danych, zorganizowaną
i zoptymalizowaną pod kątem określonego wycinka rzeczywistości, pozwalającą na gromadzenie i porządkowanie
różnego typu i formy danych [Inmon,
Hackathorn 1994].
Hurtownia Danych jest centralnym
zbiorem danych pochodzących z różnych źródeł całego przedsiębiorstwa.
Charakteryzuje się ona tym, że jest:
• zorientowana tematycznie – oznacza to, że dane w hurtowni danych
są zorganizowane tematycznie,
w taki sposób, że wszystkie elementy dotyczące konkretnego obiektu/
zdarzenia są ze sobą połączone;
• nieulotna – oznacza to, że dane
w hurtowni danych nie są nigdy
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nadpisywane ani usuwane, są narastające. Wprowadzone raz, są niezmienne i przeznaczone jedynie
do odczytu (w razie potrzeby mogą
nastąpić odstępstwa od tej reguły
i w określonych sytuacjach dane
bywają w hurtowni nadpisywane);
• zintegrowana – oznacza to, że dane
w hurtowni danych, choć pochodzą
z różnych, heterogenicznych systemów dostępnych w przedsiębiorstwie, są zintegrowane do spójnego modelu;
• określona w czasie – oznacza to,
że dane w hurtowni danych są określone w czasie – odpowiadają określonemu przedziałowi czasowemu
(posiadają atrybut czasu).
Hurtownia danych stanowi centralne
źródło danych dla systemów analitycznych i jest głównym źródłem informacji wykorzystywanych do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
Narzędzia raportujące są popularnymi aplikacjami spośród dostępnych
narzędzi i technologii klasy BI. Pozwalają na stałą kontrolę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie oraz
tworzenie spersonalizowanych i interaktywnych raportów, dostarczanych
użytkownikom z wykorzystaniem różnorodnych mechanizmów. Dzięki dostępnym określonych zestawom standardowych raportów operacyjnych
użytkownicy mają bieżącą informację np. o wynikach przedsiębiorstwa
oraz aktualnych skutkach operacji czy
też podjętych decyzji. Umożliwiają
tworzenie tabel i wykresów na ekranie z prezentowanych danych w celu
ich lepszej wizualizacji i interpretacji. Użytkownicy mogą otrzymywać
w ustalonym formacie oraz w określonym czasie raporty zarówno w postaci
drukowanej, jak również wysłane za
pomocą poczty elektronicznej, a także przeglądać aktualizowane na bieżąco raporty przez dostępne narzędzia. Dzięki temu możliwy jest dostęp
do danych w całym przedsiębiorstwie,
jak również dla klientów i dostawców.

Dla bezpieczeństwa danych można
określić sposoby dostępu/uprawnienia do wygenerowanych raportów, ich
przeglądania, tworzenia itp.
Wielowymiarowe analizy OLAP (Online Analitical Processing) to technologie umożliwiające tworzenie wielowymiarowych kostek danych (cube)
na podstawie danych pozyskanych
z hurtowni danych. Dane w kostkach
umożliwiają szybkie tworzenie odpowiedzi na wskazane do systemu zapytania biznesowe. Dane w kostkach
są tak zorganizowane, że możliwe jest
ich przeglądanie i porównywanie poprzez wiele wymiarów jednocześnie,
a także w postaci uproszczonej, tzn.
dwuwymiarowego arkusza danych.
Kostki OLAP pozwalają na tworzenie
niemal nieskończonej liczby kombinacji widoków i porównań. Podstawową
cechą wykorzystywanego w OLAP mechanizmu jest jednocześnie łatwość
zadawania zapytań, szybkość uzyskiwania odpowiedzi i przejrzystość prezentacji wyników (tabela przestawna
lub wykres przestawny). Analiza OLAP
pozwala na odpowiadanie na pytania: kto?, co?, kiedy?, jak?, dlaczego?, a także na wszechstronną analizę
scenariuszową (co jeśli?). Decydenci,
analitycy mogą więc w szybki i prosty sposób tworzyć raporty dotyczące
głównych informacji biznesowych, dokonywać porównań oraz analiz trendów na dużej ilości danych.
Data mining to techniki dotyczące procesu odkrywania istotnych zależności,
wzorców i trendów występujących
między danymi zawartymi w hurtowni
danych. Odbywa się to przez analizowanie dużych ilości danych, przechowywanych w repozytoriach za pomocą
technik rozpoznawania wzorców, korelacji, metod matematycznych, statystycznych oraz sztucznej inteligencji
(np. sieci neuronowe, algorytmy genetyczne). Umożliwia to przewidywanie
zachowań organizacji, rynku, a także
planowanie biznesu, prognozowanie
przyszłości i tworzenie planów przy
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zminimalizowanym ryzyku. Celem
data mining jest możliwość przewidywania (np. zachowań klientów, wielkości sprzedaży, prawdopodobieństwa
utraty klienta).
Aplikacje analityczne wraz z technologią OLAP umożliwiają dzielenie
i łączenie danych w różny sposób oraz
ich analizowanie w poszukiwaniu/odnajdywaniu informacji, które mogą
być ukryte (a istnieją). Aplikacje analityczne mogą obejmować kokpity
menedżerskie, karty wyników i inne
narzędzia ułatwiające wyszukiwanie
i zrozumienie informacji oraz aktywne wykorzystywanie ich w procesie
decyzyjnym. Do niedawna aplikacje
te były wykorzystywane w zakresie
podejmowania decyzji strategicznych
i operacyjnych przedsiębiorstwa;
obecne aplikacje analityczne są także
wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji taktycznych, ponieważ
analiza odbywa się w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do czasu rzeczywistego. Narzędzia mają zazwyczaj wbudowane także mechanizmy alertów,
które na bieżąco śledzą stany różnych
zmiennych i w razie odchyleń od ustalonych wartości automatycznie informują o ich przekroczeniu.
Kokpity menedżerskie są narzędziami
wspierającymi raportowanie i najczęściej wykorzystywane są jako narzędzia
uzupełniające funkcjonalność dostępnych w przedsiębiorstwie aplikacji
biznesowych. Przy wykorzystaniu interaktywnych tabel, dynamicznych
wykresów i wybranych wskaźników
na kokpicie mogą być prezentowane
analizy, np. danych dotyczących efektywności organizacji lub wybranych
procesów biznesowych. Dzięki temu
narzędzie to może być dostępne dla
najwyższej kadry zarządzającej, jak
również dla innych pracowników (np.
średniego szczebla w różnych działach). Kokpity mogą prezentować
informację przefiltrowaną i spersonalizowaną dla określonych użytkowników w kontekście ich sprawowanej

funkcji lub roli (przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa). W zależności
od potrzeb i roli, pozwalają mierzyć,
analizować i oceniać wyniki przedsiębiorstwa, działu czy pracowników.
Korzystanie z zestawu kluczowych
wskaźników umożliwia szybką reakcję
na niekorzystne tendencje pojawiające się w otoczeniu oraz wewnątrz organizacji. Kokpity menedżerskie mogą
być także wyposażone w funkcje alertów, które automatycznie ostrzegają
o wystąpieniu zdefiniowanych wcześniej zdarzeń, a także o nadmiernych
odchyleniach poszczególnych wskaźników. Nowoczesne kokpity mogą być
również dostępne poprzez urządzenia
mobilne (tablety czy smartfony).
Synergia wymienionych rozwiązań
stwarza inteligentne środowisko
do podejmowania skutecznych decyzji
w organizacji.
Aplikacja rozwiązań
BI w przedsiębiorstwach
Celem rozwiązań BI jest dostarczenie
praktycznych informacji do właściwych odbiorców, we właściwym czasie
i miejscu, takich, które dają podstawę
do efektywnego podejmowania decyzji. Prócz gromadzenia analizy danych,
dużą uwagę należy przykładać do użyteczności i wizualizacji informacji wynikowych. Informacje, żeby mogły być
użyteczne, muszą być dostosowane
w swojej formie i przekazie do właściwych osób. Dostarczane wyniki powinny być spójne, zrozumiałe, umożliwiające podejmowanie trafnych decyzji,
zarówno w skali całej organizacji, jak
też dla jej działów czy poszczególnych
zadań.
W artykule przedstawiono część wyników badania dotyczącego m.in. wykorzystania narzędzi klasy BI przez przedsiębiorstwa w Polsce. Badaniem objęto
wybrane przedsiębiorstwa, wyłonione
na podstawie list rankingowych publikowanych m.in. w „Rzeczypospolitej”,
„Pulsie Biznesu” [Pondel 2015].
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Rysunek 2. Popularność wdrożeń narzędzi BI w przedsiębiorstwach
Źródło: opracaowanie na podstawie badań [Pondel 2015]; [„Computerworld” 201]; [decyzje-it 2012]

Z uzyskanych informacji wynika,
że z systemów klasy Business Intelligence korzysta w Polsce 78% liderów swojej branży i 70% firm, które
są jednym z najważniejszych podmiotów w branży. Dla porównania, wśród
przedsiębiorstw, które nie mają wdrożonego systemu analitycznego, aż 57%
nie należy do kluczowych graczy w swojej kategorii. Można więc twierdzić,
że systemy BI są ważnym narzędziem
w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej [„Computerworld” 2015].
Uczestników badania zapytano o zakres wdrożenia narzędzi informatycznych klasy BI w przedsiębiorstwie.
Dzięki temu wskazane zostały obszary
funkcjonalne w zakresie wykorzystywania systemu analitycznego w przedsiębiorstwach oraz określenie stopnia
eksploatacji. Wyniki przedstawiono
na rysunku 2.
Najczęściej wdrażanym narzędziem
informatycznym w przedsiębiorstwie były w kolejności: narzędzie

do raportowania – tworzenie tzw.
statystycznych raportów (92%), czyli
narzędzi odpowiedzialnych za określone przetwarzanie danych i prezentowanie wyników w różnej postaci
(wymaganej przez użytkownika, przeważnie w postaci tabelarycznej lub
histogramów). W ścisłej czołówce
wykorzystania znalazły się również
narzędzia zadawania zapytań ad hoc
(82%), administrowania/zarządzania
danymi (76%), mechanizmy hurtowni
danych (76%), narzędzia do wizualizacji informacji (74%), których zadaniem
jest „ożywianie”, pokazywanie danych
dzięki interaktywnej prezentacji graficznej, co ułatwia interpretacje wyników i pozwala odkrywać ukryte zależności. Nieco mniejszą popularnością
we wdrożeniach cieszą się narzędzia
dokonywania analiz przewidujących
(70%). Zadaniem tych narzędzi jest
analiza danych oraz automatyczne
ostrzeganie użytkownika o określonych, pojawiających się lub mogących
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się pojawić zdarzeniach i trendach.
Oprócz alertu (np. w formie wiadomości e-mail) w narzędziach tych
może być wbudowany mechanizm
agenta wysyłającego także odnośnik
do głębszej analizy zasygnalizowanego zdarzenia. Wdrażanie narzędzi wykorzystywanych do analiz OLAP jest
mniej popularne (68%) ze względu
na to, że choć jest to narzędzie bardzo
przydatne, to sam proces pobierania
i transformacji danych skomplikowany
i czasochłonny (najczęściej wymaga
dodatkowego oprogramowania i odrębnego serwera). Samoobsługowe
BI jest popularne w większości badanych przedsiębiorstw (64%). Są to narzędzia do samodzielnego tworzenia
analiz, kokpitów, raportów i ostrzeżeń
przez pracowników z hurtowni i baz
danych. Kolejnymi pod względem
popularności wdrożeń były narzędzia
umożliwiające analizę mechanizmów
zarządzania danymi (63%) oraz narzędzia służące do czyszczenia danych
(59%) [Pondel 2015], [„Computerworld” 2015] [decyzje-it, 2012])].

W badaniu poproszono przedsiębiorstwa o wskazanie, czy i w jakim stopniu wprowadzenie narzędzi klasy BI
usprawniło w przedsiębiorstwie prowadzenie działań i podejmowanie
decyzji. Na rysunku 3 przedstawiono
wyniki.
Na podstawie wyników badań można wnioskować, że przedsiębiorstwa
chętnie korzystają z narzędzi BI, jednakże jeszcze nie w pełni wykorzystują
możliwości analityczne tej klasy systemów [Pondel 2015].
Jako trudności w zakresie użytkowania
i dostosowania narzędzi BI w przedsiębiorstwach ankietowani najczęściej
wskazywali:
• wysokie koszty (stworzenia, wdrożenia, implikacji),
• zbyt długi czas potrzebny na wdrożenie systemu w organizacji,
• fakt, że korzystanie z tego typu
rozwiązań wymaga dużej wiedzy
specjalistycznej,
• konieczność posiadania dużej wiedzy, aby móc wybrać i korzystać
z narzędzi BI,

Rysunek 3. Wzrost usprawnień w przedsiębiorstwie po wprowadzeniu BI
Źródło: opracowanie na podstawie badań [Pondel 2015], [Bennett, Evelson 2013]
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• trudności w integracji z innymi aplikacjami, np. biurowymi, mobilnymi,
• brak możliwości wyliczenia zwrotu
z inwestycji (lub zarząd nie widzi
w niej wartości).
Na podstawie badania można stwierdzić, że celem, dla którego przedsiębiorstwa wdrażają BI, jest [Pondel
2015]:
• zwiększenie efektywności wspomagania procesu podejmowania decyzji, pozyskiwania wiedzy
i uczenia się (przedsiębiorstwa,
pracowników, otoczenia),
• zapewnienie szybkiego dostępu
do informacji (większość z nich
można uzyskać przy wykorzystaniu
tradycyjnych metod, jednakże znaczącą różnicą jest szybkość ich pozyskiwania, opracowywania, analizy i prezentacji),
• możliwość dokonywania analitycznych działań na danych i informacjach (pozwalają na szybkie
powiadamianie o pozytywnych/negatywnych działaniach, mających
miejsce w przedsiębiorstwie, jego
obszarach lub konkretnych działaniach biznesowych).
Według Gartnera1 systemy klasy Business Intelligence oraz analityczne
będą jednymi z głównych systemów
informatycznych wdrażanych co najmniej do 2017 r. Firmy będą wdrażać
zarówno tradycyjne oprogramowanie, jak również korzystać z rozwiązań
chmurowych i aplikacji mobilnych [Kowalczyk 2015].

sprawności organizacji ma więc sposób dostępu, analizy i prezentacji danych. Kontrolowanie sytuacji przedsiębiorstwa poprzez właściwą analizę
danych ułatwiają nowoczesne rozwiązania informatyczne – inteligentne
systemy.
Systemy klasy Business Intelligence jeszcze kilka lat temu dostępne
były tylko dla największych przedsiębiorstw na rynku. Wynikało to m.in.
z bardzo dużych kosztów inwestycyjnych obejmujących zakup sprzętu,
wymaganych licencji, długotrwałego, pracochłonnego i kosztownego
procesu wdrożenia, szkoleń i często
– trudności obsługi. Obecnie systemy BI zaczynają być wykorzystywane
także w przedsiębiorstwach mniejszych należących do sektora MSP, które zwracają uwagę na korzyści, jakie
mogą osiągać dzięki ich wykorzystywaniu, na możliwość dokładniejszych
analiz przy udziale różnorodnych danych, pozyskiwanych z różnych miejsc
przedsiębiorstwa.
Coraz
więcej
przedsiębiorstw (a raczej ich zarządzający i właściciele) rozumie, że aby
efektywnie konkurować z innymi
przedsiębiorstwami na rynku, należy
podejmować skuteczne decyzje, wynikające z analiz danych zgromadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku
prowadzonej działalności, jak i tych
pochodzących z otoczenia firmy.
Wymagania analityczne użytkowników, a także rosnąca możliwość wykorzystania informacji wpływa na rozwój i popularność wykorzystywania
oprogramowania ułatwiającego zarządzanie przedsiębiorstwem.
W wielu firmach, w których jeszcze
kilka lat temu system Business Intelligence oznaczał wyłącznie system raportowy, nastąpiły gruntowne zmiany. Jak wykazano w badaniu [Pondel
2015], obecnie przedsiębiorstwa wykorzystują zaawansowane narzędzia
BI umożliwiające dokonywanie analiz
predykcyjnych, czyli procesów wykorzystujących różne techniki analizy

Zakończenie
Decyzje biznesowe są obecnie podejmowane pod coraz większą presją czasu. Ogromne znaczenie dla
1

Gartner – założone w 1979 r. w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwo
analityczno-doradcze specjalizujące się
w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz zarządzania
technologiami.
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statystycznej, modelowania w celu
odkrycia powiązań, wzorców i prawidłowości w posiadanych zbiorach
bieżących i historycznych danych,
i tworzenia na tej podstawie wnioskowania dotyczącego przyszłości.

Jej stosowanie pomaga m.in. przewidywać zmiany, a także umożliwia
planowanie strategii poprawy wyników i efektywności danej organizacji
i podejmowanie decyzji nt. kierunków
i sposobu jej działania [Babin 2015].
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Usage of Business Intelligence solutions in enterprises
Abstract
The decision making process in the enterprise should occur in a situation
where a company has a full range of information about the tasks influencing
and shaping the business. This information can come from a variety of companies and take various forms, but important in the decision making process
to take advantage of valuable information on the complete process with respect to which is to be decided. Therefore necessary to use tools that facilitate the acquisition, collection and transmission of information, so as to form
the basis for the analysis and decision making. The paper describes the characteristics of BI tools in application to project activities, as well as the practice
of their usage in enterprises.
Keywords: Business Intelligence, information, BI tools, information systems,
enterprise
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Proces wygaszania kapitałowej części
ubezpieczenia emerytalnego
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Abstrakt
Opracowanie omawia skutki reformy emerytalnej z 2014 r. dla kapitałowej
części drugiego filaru systemu emerytalnego. Analiza skupia się na skutkach
znaczącego obniżenia składek przekazywanych do OFE, wprowadzenia swoistej dobrowolności ich opłacania oraz implikacjach funkcjonowania tzw.
suwaka bezpieczeństwa, a także jednorazowego transferu środków z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS. Główną tezą niniejszego artykułu jest
stwierdzenie, że wprowadzone w 2014 roku zmiany prowadzą do stopniowego i nieformalnego wygaszania kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego. Czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju rynku otwartych funduszy
emerytalnych będzie wyrok w sprawie zasad wypłat emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zastosowana w opracowaniu metoda badawcza to ekonomiczna analiza prawa.
Słowa kluczowe: OFE, fundusz emerytalny, drugi filar, system emerytalny,
wypłata emerytur
JEL: J32, J26

Historia: otrzymano 2015-09-23, poprawiono 2015-11-21, zaakceptowano
2015-11-21

Wstęp

członków zyski OFE doprowadziły
do poważnych zmian w ramach drugiego filaru systemu emerytalnego.
Pierwsza reforma kapitałowej części
ubezpieczenia emerytalnego przeprowadzona została w 2011 r., a kolejna
niedługo później, bo już na przełomie
2013 i 2014 r. Skutkiem tych reform
jest między innymi znaczące obniżenie
składek na otwarte fundusze emerytalne, wprowadzenie swoistej dobrowolności ich opłacania oraz transfer

Od powstania otwartych funduszy
emerytalnych minęło już ponad 15
lat. Przez ten stosunkowo krótki, jak
na funkcjonowanie powszechnego
systemu emerytalnego, czas ujawnił
się szereg niedoskonałości i błędów
konstrukcyjnych w systemie OFE. Niedoskonałości te, jak również kryzys
finansowy, pogarszający się stan finansów publicznych oraz niezadowalające
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Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
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Tabela 1. Planowany oraz ostateczny podział drugofilarowej składki
między OFE i subkonto w ZUS (procent podstawy wymiaru)
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ostateczny podział
po 1 lutego 2014

OFE

7,3%

2,3%

2,3%

2,8%

3,1%

3,3%

3,5%

2,92%

Subkonto w ZUS

0%

5,0%

5,0%

4,5%

4,2%

4,0%

4,0%

4,38%

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 21 w związku z art. 22 ustawy
nowelizującej z 2011 r. oraz art. 22 ust. 3 ustawy o s.u.s.

środków z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS. Warto przeanalizować, jakie są konsekwencje tych zmian
dla dalszego istnienia rynku otwartych
funduszy emerytalnych. Problemem
badawczym niniejszego opracowania
jest pytanie, czy zmiany te mogą prowadzić do stopniowego i nieformalnego wygaszania kapitałowej części
ubezpieczenia emerytalnego. Przy
czym należy podkreślić, że czynnikiem
decydującym o dalszym rozwoju rynku
OFE będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

na część nadal trafiającą do OFE w wysokości 2,3% podstawy wymiaru oraz
część w wysokości 5% podstawy wymiaru, która zaczęła trafiać na nowo
utworzone w ramach drugiego filaru
subkonta w ZUS1. Proporcje te miały ulegać zmianie na korzyść składki
na OFE w kolejnych latach (tab. 1).
Ostatecznie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem
zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych ustaliła ten podział na poziomie 2,92% podstawy
wymiaru – składka na OFE oraz 4,38%
podstawy wymiaru – składka na subkonto w ZUS (Dz. U. z 2013 r., poz.
1717., cyt. dalej: ustawa nowelizująca
z 2013 r.). Podział ten jak dotąd nadal
jest aktualny i obecnie brakuje planów
co do zmiany tych proporcji (Dz. U.
z 2009 r., nr 205, poz. 1585 ze zm., cyt.
dalej: ustawa s.u.s.).
Środki trafiające na subkonto w ZUS
są wykorzystywane do finansowania bieżących świadczeń emerytalnych. Paradoksalnie więc w ramach
kapitałowego filaru ubezpieczenia
emerytalnego stosowana jest metoda repartycyjna. Środki wpłacane
na subkonto w ZUS są tylko ewidencjonowane i nie są one w jakikolwiek

Obniżenie składek
przekazywanych do OFE
niezadowalające wyniki funduszy
emerytalnych oraz pogłębiające się
problemy fiskalne państwa polskiego
wymusiły przeprowadzenie pierwszej reformy drugiego filaru systemu
emerytalnego w maju 2011 r. Jej kluczowymi elementami było podzielenie
składki przekazywanej do OFE i przekierowanie jej części do nowo utworzonych subkont w ZUS (Dz. U. z 2011
r., nr 75, poz. 398, cyt. dalej: ustawa
nowelizująca z 2011 r.). Zgodnie z art.
21 w związku z art. 22 ustawy nowelizującej z 2011 r., w brzmieniu przed 1
lutego 2014 r., dotychczasowa składka
trafiająca do OFE w wysokości 7,3%
podstawy wymiaru została podzielona

1

O kontrowersjach związanych z utworzeniem instytucji subkonta pisał Kamil
Antonów (Antonów 2011: 348), oraz Radosław Pacud (Pacud 2012: 17–32).
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Tabela 2. Najmłodsi członkowie otwartych funduszy emerytalnych
wg wieku (stan na koniec wybranego kwartału)
Członkowie otwartych funduszy emerytalnych wg wieku
Data

17 lat i mniej

18–20

21–25

VI 2011

32 185

252 606

1 779 056

XII 2011

17 535

176 275

1 545 069

VI 2012

24 192

220 150

1 675 958

XII 2012

40 406

270 366

1 780 013

VI 2013

34 694

226 643

1 590 108

XII 2013

37 964

255 710

1 697 005

VI 2014

34 786

223 553

1 529 801

XII 2014

34 782

223 663

1 530 775

III 2015

1 167

149 165

1 215 886

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Biuletynów Kwartalnych KNF – Rynek OFE”

sposób gromadzone i inwestowane
(Klimkiewicz 2013). Ewidencjonowanie składek następuje niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 15 dni
roboczych przy użyciu dokumentów
płatniczych, raportów miesięcznych
lub deklaracji (art. 40a ust. 2 ustawy
o s.u.s.). Ewidencjonowane składki
podlegają corocznej waloryzacji według średniego nominalnego wzrostu
PKB z ubiegłych 5 lat (art. 40c ust. 4
ustawy o s.u.s.). Przy czym w wyniku
przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu (art.
40c ust. 1 ustawy o s.u.s.). Oznacza to,
że wyeliminowano możliwość ponoszenia nominalnych strat przez ubezpieczonego (Zawieja-Żurowska 2013).
Termin waloryzacji składek na subkoncie jest zbieżny z terminem waloryzacji
składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ramach pierwszego filaru systemu ubezpieczenia
emerytalnego.
Wprowadzenie subkonta w ZUS i rozbicie drugofilarowej składki na dwie
części (oznaczające obniżenie składki
na OFE) było pierwszym elementem

ograniczającym napływ środków
do otwartych funduszy emerytalnych
(Marcinkiewicz 2011: 16–18). Już
od tego momentu można zauważyć
spadek wielkości kwot przekazywanych przez ZUS do funduszy w ramach
składki. O ile kwota składek przekazanych przez ZUS do OFE w pierwszym
kwartale 2011 r. wyniosła prawie 6,5
mld zł, o tyle w trzecim kwartale tego
samego roku było to już tylko 2,2 mld
zł, a w czwartym nawet poniżej 2 mld
zł (tab. 4). Spadek ten został częściowo nadrobiony w wyniku podniesienia składki trafiającej do OFE z 2,3%
do 2,8% podstawy wymiaru na początku 2013 r. Dzięki temu kwota składek
trafiających do OFE wzrosła z 2,2 mld
zł w czwartym kwartale 2012 roku
do prawie 4 mld zł w trzecim kwartale
2013 roku (tab. 4).
Dobrowolność przekazywania
składek do OFE
Kolejnym elementem, który przyczynił się do znaczącego spadku dodatnich przepływów pieniężnych do OFE
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Tabela 3. Całkowita liczba członków OFE w ostatnich 10
latach (stan na koniec wybranego półrocza)
Data

Liczba członków OFE

VI 2005

11 414 121

XII 2005

11 720 737

VI 2006

11 990 198

XII 2006

12 353 327

VI 2007

12 718 185

XII 2007

13 134 081

VI 2008

13 502 000

XII 2008

13 823 806

VI 2009

14 111 304

XII 2009

14 360 664

VI 2010

14 612 907

XII 2010

14 930 991

VI 2011

15 279 980

XII 2011

15 493 373

VI 2012

15 735 064

XII 2012

15 942 282

VI 2013

16 209 162

XII 2013

16 377 714

VI 2014

16 679 718

XII 2014

16 621 686

VI 2015

16 583 383

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Biuletynów Kwartalnych KNF – Rynek OFE”

z tytułu składek emerytalnych, było
wprowadzenie w 2014 r. swoistej dobrowolności korzystania z usług OFE
dla najmłodszych osób. Obecnie osoby, które dopiero wkraczają na rynek
pracy i nie zostały wcześniej członkami
OFE, mają realny wybór co do tego,
czy w ramach drugiego filaru emerytalnego odprowadzać składkę tylko
na subkonto w ZUS (7,3% podstawy
wymiaru), czy też jednocześnie odprowadzać ją na subkonto w ZUS (4,38%
podstawy wymiaru) i do wybranego
przez ubezpieczonego OFE (2,92%

podstawy wymiaru) (art. 39 ust. 1
ustawy o s.u.s.). Już obecnie skutkuje
to spadkiem liczby członków w tej kategorii wiekowej (tab. 2).
Najbardziej widoczny jest spadek
w najmłodszej kategorii wiekowej, tj.
osób poniżej 18 roku życia. W ciągu
pierwszego kwartału 2015 roku liczba
najmłodszych członków OFE spadła
trzydziestokrotnie – z prawie 35 tys.
osób do zaledwie 1167 osób. W kolejnych kategoriach wiekowych spadek nie był tak spektakularny, ale
w ujęciu absolutnym jeszcze większy.
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Tabela 4. Wysokość składek przekazanych w danym kwartale przez ZUS do OFE (PLN)
Data

Kwota składek
przekazanych w danym
kwartale (PLN)

2009 1kw

5 015 746 293,57

2009 2kw

5 811 904 205,82

2009 3kw

5 515 051 970,18

2009 4kw

5 175 470 007,28

2010 1kw

5 857 691 618,09

2010 2kw

5 919 590 437,59

2010 3kw

5 819 521 390,53

2010 4kw

5 561 001 100,10

2011 1kw

6 470 384 446,03

2011 2kw

5 083 404 023,41

2011 3kw

2 204 758 483,75

2011 4kw

1 993 101 350,75

2012 1kw

2 252 255 958,89

2012 2kw

1 806 245 906,33

2012 3kw

2 152 219 673,81

2012 4kw

2 199 574 465,39

2013 1kw

2 526 537 335,43

2013 2kw

2 224 143 903,09

2013 3kw

3 998 470 552,14

2013 4kw

2 305 226 862,00

2014 1kw

3 175 623 838,23

2014 2kw

2 893 973 024,67

2014 3kw

1 512 865 180,84

2014 4kw

742 846 634,90

2015 1kw

817 491 744,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Biuletynów Kwartalnych KNF – Rynek OFE”

W pierwszym kwartale 2015 r. wśród
osób w wieku 18–20 lat liczba członków OFE spadła prawie o 75 tys. –
z prawie 224 tys. do niecałych 150
tys. osób. W tym samym kwartale
wśród osób w wieku 21–25 lat liczba

członków spadła o prawie 315 tys. –
z ponad 1,5 mln do 1,2 mln członków.
Niewielki napływ nowych klientów
do OFE z systematycznym odpływem
najstarszych członków OFE, spowodowanym osiąganiem przez nich wieku
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emerytalnego, już obecnie prowadzi
do spadku całkowitej liczby klientów
OFE (tab. 3).
Całkowita liczba klientów OFE osiągnęła maksimum w marcu 2014, osiągając poziom 16 703 761 członków.
Od tego momentu notowany jest systematyczny spadek liczby klientów
OFE. Od marca 2014 roku do sierpnia
2014 liczba ta zmniejszyła się o prawie
136 tys., do poziomu 16 567 915 osób.
Spadek liczby członków OFE ma negatywny wpływ na wysokość środków
trafiających do OFE. Ale największy
wpływ na ten spadek ma fakt, że dotychczasowi członkowie OFE zostali zobowiązani do złożenia deklaracji o dalszym przekazywaniu składek do swoich
otwartych funduszy emerytalnych.
Zgodnie z art. 11 ustawy nowelizującej z 2013 r. w okresie od 1 kwietnia
do 31 lipca 2014 roku każdy członek
OFE miał możliwość złożenia do ZUS
oświadczenia woli o przekazywaniu
części składki emerytalnej do OFE po 1
lipca 2014 roku. Od tej decyzji ubezpieczonego zależy, czy drugofilarowa
składka jest dzielona na dwie części,
między subkonto w ZUS (4,38%) oraz
konto w OFE (2,92%)2, czy też w całości trafia ona do ZUS i jest zapisywana
na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Należy podkreślić, że osoby,
które nie złożyły oświadczenia o przekazywaniu części składki do otwartego funduszu emerytalnego, nadal
pozostają członkami OFE, a fundusze
zarządzają ich aktywami zgromadzonymi przed 1 lipca 2014 roku i dlatego
ogólna liczba członków OFE nie uległa istotnej zmianie, mimo głębokich
zmian wprowadzonych w 2014 roku
(KNF 2015: 9). Począwszy od 2016
r., co 4 lata, w okresie od 1 kwietnia
do 31 lipca każdy członek OFE będzie
miał możliwość złożenia do ZUS takiego oświadczenia woli o przekazywaniu

części składki emerytalnej do OFE po 1
lipca danego roku (art. 39a ust. 1 ustawy o s.u.s.).
Według stanu na koniec marca 2015
roku zaledwie 15,1% członków OFE
złożyło oświadczenie o dalszym przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE. Stanowi to około 2,5 mln
osób. Warto dodać, że prawa do dalszego wnoszenia składek do OFE pozbawieni są najstarsi członkowie OFE.
Składki ubezpieczonych, którzy osiągnęli wiek niższy niż 10 lat przed wiekiem emerytalnym, automatycznie
kierowane są tylko na subkonto w ZUS
(art. 22 ust. 3 w związku z art. 22 ust.
3d ustawy o s.u.s.).
Zgodnie z przewidywaniami (Chybalski 2013: 11–22) rozbicie i obniżenie
składki OFE, automatyczne zaprzestawanie odprowadzania składek najstarszych członków do OFE, spadająca
liczba członków OFE oraz nieznaczna
liczba członków, którzy zadeklarowali
dalsze wnoszenie składki do OFE ma
bezpośrednie przełożenie na liczbę
składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych (tab. 4)
i w konsekwencji wielkość aktywów
netto tych funduszy (tab. 5).
Jest to początek powolnego spadku
wielkości aktywów netto otwartych
funduszy emerytalnych w nadchodzącej przyszłości. Przed 2014 r. OFE
dysponowały aktywami netto o wartości nawet ponad 300 mld zł. Po raz
pierwszy wartość aktywów netto OFE
przekroczyła 300 mld w dniu 15 października 2013 roku, a historyczne
maksimum odnotowano 25 listopada
2013 roku, kiedy w bilansach funduszy
wykazano w tej pozycji 307 mld zł.
Transfer środków z OFE do ZUS
Słaba konkurencja na rynku otwartych funduszy emerytalnych (Marcinkiewicz 2013: 184), bariery instytucjonalne (Chybalski 2009a: 26–41),
niezadowalające wyniki inwestycyjne
OFE (Dybał 2009) oraz narastający

2

Decyzję o podziale składki ubezpieczony może zmieniać raz na cztery lata. Wyjątkowo raz na dwa lata, tj. w 2014 i 2016.
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niedobór w Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych zdecydowały o konieczności przeprowadzenia zasadniczej
reformy OFE w 2014 r. (Dybał 2014a).
Jej kluczowymi elementami było obniżenie składki trafiającej do OFE, przeniesienie wyrażonych obligacyjnymi
zobowiązaniami Skarbu Państwa części uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS oraz liberalizacja
zasad polityki inwestycyjnej OFE (Dybał 2014b).
Zgodnie z art. 23 ustawy nowelizującej z 2013 r. 3 lutego 2014 r. nastąpił
transfer 51,5% aktywów OFE do ZUS.
Całkowita wartość przenoszonych
aktywów OFE wynosiła 153,1 mld
zł. Wartość nominalna przekazanych
do ZUS papierów wartościowych wyniosła łącznie 146 mld zł, z czego:
• 130,2 mld zł stanowiły skarbowe
papiery wartościowe;
• 15,6 mld zł stanowiły obligacje
emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gwarantowane
przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2015,
poz. 641);
• 0,3 mld zł stanowiły inne papiery wartościowe opiewające
na świadczenia pieniężne, gwarantowane przez Skarb Państwa.
Ponadto otwarte fundusze emerytalne przekazały również do ZUS środki
pieniężne o wartości 1,9 mld zł. Przy
czym skarbowe papiery wartościowe
przeniesione w ten sposób do ZUS zostały z kolei nabyte przez ministra finansów, reprezentującego Skarb Państwa. Umożliwiło to ich umorzenie.
Pozostałe aktywa przekazane zostały
do Funduszu Rezerwy Demograficznej
(Banaszczak-Soroka 2014).

jest zastosowanie tzw. suwaka
bezpieczeństwa.
Do listopada 2014 roku środki zgromadzone i trzymane na rachunku
członka OFE, obok środków zapisanych na subkoncie, były wykorzystywane do wyliczania i wypłacania
okresowej emerytury kapitałowej
(art. 24 w zw. z art. 27 ustawy o emeryturach kapitałowych w brzmieniu
przed 1 lutego 2014) (Dz. U. z 2014
r., poz. 1097). Reforma drugiego filaru ubezpieczenia emerytalnego
z 2014 roku, a konkretnie art. 5 pkt.
10 ustawy nowelizującej z 2013,
wprowadziła stopniowe przenoszenie
środków zgromadzonych na rachunku
członka OFE na subkonto w ZUS, wraz
ze zbliżaniem się członka OFE do wieku emerytalnego. Celem jest ochrona
ubezpieczonego przed „ryzykiem złej
daty”. Zakończenie wnoszenia składek
do OFE oraz stopniowe przenoszenie kapitału emerytalnego, w formie
rat przez 10 lat przed osiągnięciem
wieku emerytalnego, określane jest
jako suwak bezpieczeństwa. W ten
sposób subkonto w ZUS stało się mechanizmem ochrony kapitału emerytalnego przed ryzykiem spadku wartości w ostatnich latach aktywności
zawodowej członka OFE (Jakubowski
2014). Dlatego obecnie tylko środki
zapisane na subkoncie są wykorzystywane do wyliczenia okresowej emerytury kapitałowej (art. 24 ustawy
o emeryturach kapitałowych).
Zgodnie z art. 13 ustawy nowelizującej z 2013 roku, pierwsze przekazanie
środków w ramach suwaka bezpieczeństwa nastąpiło do dnia 12 listopada 2014 roku i obejmowało okres
od 1 lutego do 30 października 2014
roku. Łącznie OFE przekazały wówczas
do ZUS kwotę 3,7 mld zł. Ten transfer
środków z OFE do ZUS był jeszcze znacząco mniejszy niż składka przekazana
przez ZUS do OFE. Ale już w I kwartale
2015 roku OFE przekazały w ramach
suwaka ponad 1 mld zł (KNF 2015),
co stanowiło więcej niż kwota składek

„Suwak bezpieczeństwa”
Kolejnym elementem, który prowadzi
do zwiększonego odpływu środków
z otwartych funduszy emerytalnych,
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Tabela 5. Aktywa netto OFE (PLN)
Data

Aktywa netto OFE (PLN)

1999

2 254 837 873,51

2000

9 921 249 691,37

2001

19 409 420 713,11

2002

31 564 646 669,65

2003

44 833 088 918,58

2004

62 626 944 016,05

2005

86 078 777 334,35

2006

116 563 259 565,10

X 2007

142 800 986 642,69

2007

140 030 893 475,80

2008

138 261 447 317,79

II 2009

130 867 800 968,77

2009

178 630 090 689,18

2010

221 251 119 982,00

2011

224 701 817 601,76

2012

269 596 467 329,15

2013

299 272 473 053,74

II 2014

153 963 070 937,18

2014

148 450 552 223,89

III 2015

155 220 056 544,18

VI 2015

153 721 914 609,98

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Biuletynów Miesięcznych KNF – Rynek OFE”.

przekazanych z ZUS do OFE w tym samym okresie (0,82 mld zł).

Zmiany te są na tyle duże, że będą
miały wpływ na adekwatność krajowego reżimu emerytalnego w długim
okresie (Chybalski 2011: 2–4).
Od początku drugiego kwartału 2015
roku można obserwować systematyczny spadek wielkości aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych, który
jest dodatkowo pogłębiany przez korektę na krajowym rynku giełdowym.
Decydujące znaczenie dla dalszego
funkcjonowania rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce będzie
mieć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa nowelizująca z 2013

Nieformalne wygaszanie kapitałowej
części ubezpieczenia emerytalnego
Reforma drugiego filaru systemu emerytalnego fundamentalnie zmieniła
wielkość aktywów OFE, co obrazuje
tabela 5. Jednocześnie zmiany wprowadzone w 2014 r. rozpoczęły proces
powolnego spadku wielkości aktywów
netto OFE, oznaczający stopniowe
i nieformalne wygaszanie kapitałowej
części ubezpieczenia emerytalnego.
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r. stała się przedmiotem dwóch skarg.
Pierwszą złożył prezydent Bronisław
Komorowski, który podaje w wątpliwość legalność przepisów związanych
z zakazem inwestowania OFE w obligacje i nakazem tymczasowego inwestowania OFE w akcje. Jednocześnie prezydent wskazuje na niekonstytucyjność
zakazu reklamy OFE w okresie składania do ZUS oświadczeń woli członków
OFE o dalszym przekazywaniu części
składki emerytalnej do OFE (Wniosek
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2014). Drugą skargę do Trybunału Konstytucyjnego złożyła Rzecznik Praw
Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz.
Wskazała ona, że art. 11 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 2013 r., nakazujący
transfer części środków z OFE do ZUS
w odniesieniu do ubezpieczonych urodzonych między 31 grudnia 1948 r.
a 1 stycznia 1968 r., którzy dobrowolnie
stali się członkami OFE, pozostaje w kolizji z konstytucyjną zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa oraz stanowi
nieproporcjonalne ograniczenie zasady
wolności człowieka (Wniosek Rzecznika
Praw Obywatelskich 2014).
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego będzie miało duże konsekwencje
dla stabilności finansów publicznych.
Minister Pracy i Polityki Społecznej
szacuje, że zakwestionowanie całej reformy emerytalnej z 2013 r. spowoduje wzrost państwowego długu publicznego o 152,3 mld zł (wg metodologii
polskiej) oraz długu sektora instytucji
rządowych i samorządowych (o 164
mld zł wg metodologii UE) (Opinia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2014).
Jednocześnie nastąpiłoby pogłębienie
deficytu w Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Tylko w 2014 r. na wypłaty świadczeń potrzebne byłoby dodatkowe 14,7 mld zł.
Nie należy spodziewać się aż tak radykalnego orzeczenia ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast
można przypuszczać, że zostanie zakwestionowany zakaz reklamy OFE
w okresie podejmowania decyzji przez

członków OFE o dalszym wnoszeniu
składek do funduszu emerytalnego.
Już tylko ta zmiana powinna umożliwić
zahamowanie spadku liczby członków
OFE oraz utrzymanie napływu składek
do otwartych funduszy emerytalnych
na dotychczasowym poziomie3.
Zakończenie
Do roku 2007 nie nagłaśniano krytycznych uwag do obowiązującego systemu emerytalnego. Dopiero światowy
kryzys finansowy obnażył znaczne
ułomności systemu i wywołał ostrą
polemikę naukowców, polityków
i praktyków. Część z nich dowodziła,
że obowiązujący system emerytalny
jest skonstruowany prawidłowo, wymaga jedynie drobnych korekt. Inni
wyrażali skrajny pogląd całkowitej likwidacji kapitałowego filaru systemu
emerytalnego, tj. otwartych funduszy
emerytalnych.
W konsekwencji rząd, analizując funkcjonowanie systemu emerytalnego,
także w kontekście bezpieczeństwa
finansów państwa, a tym samym
przyszłych emerytów, zdecydował
o głębokich zmianach w konstrukcji
i parametrach systemu emerytalnego w latach 2011–2014. Do najważniejszych należy zaliczyć: obniżenie
składki trafiającej do otwartych funduszy emerytalnych i wykreowanie
subkonta w ZUS, zniesienie obowiązku
dalszego opłacania składki trafiającej
do OFE, transfer ponad 50% środków
zgromadzonych w OFE do ZUS, zastosowanie tzw. suwaka bezpieczeństwa
oraz wprowadzenie zakazu akwizycji
3

Szerzej na temat wpływu zmian
legislacyjnych w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej na liczbę
członków funduszy emerytalnych oraz
ilość i wielkość składek emerytalnych
trafiających do kapitałowych części systemów emerytalnych patrz: F. Chybalski, Liberalization of pension systems in
Central and Eastern Europe (Chybalski
2009b: 6–25).
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i reklamy na rzecz OFE. Jak wykazano
w niniejszej analizie, zmiany te powoli
i stopniowo prowadzą do nieformalnego wygaszania kapitałowej części
ubezpieczenia emerytalnego.
Wprowadzenie dobrowolności członkostwa w OFE dla najmłodszych ubezpieczonych, którzy dopiero wkraczają
na rynek pracy, połączone z wygaszaniem członkostwa w OFE najstarszych
ubezpieczonych w związku z osiąganiem przez nich wieku emerytalnego,
już obecnie prowadzi do spadku całkowitej liczby klientów OFE. To oznacza spadek liczby i wysokości składek
przekazywanych przez ZUS do OFE.
Spadek ten jest tym bardziej pogłębiony, że obecni członkowie OFE muszą
złożyć oświadczenie woli do ZUS o dalszym opłacaniu składek na otwarte
fundusze emerytalne. Od tej decyzji
ubezpieczonego zależy, czy składka
na drugi filar ubezpieczenia emerytalnego będzie trafiała do OFE (2,92%
podstawy wymiaru) i na subkonto
w ZUS (4,38% podstawy wymiaru), czy
też w całości na subkonto w ZUS (7,3%
podstawy wymiaru). Według stanu
na koniec marca 2015 r. zaledwie 15%
członków OFE złożyło oświadczenie
o dalszym przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE.

Wszystkie te zmiany spowodowały
znaczny spadek liczby i kwoty składek
przekazywanych do otwartych funduszy emerytalnych, który utrzymuje się
od 2011 roku. Wielkość tego spadku
najlepiej obrazuje zestawienie kwoty
środków przekazanych w pierwszym
kwartale 2011 roku (6 470 mln PLN)
z kwotą przekazaną przez ZUS w pierwszym kwartale 2015 roku (817 mln
PLN). Spadająca liczba członków OFE
wraz z coraz mniejszymi wpływami
do otwartych funduszy emerytalnych
z tytułu składek skutkuje powolnym
zmniejszaniem się łącznych aktywów
netto OFE, które i tak doznały poważnego uszczerbku 3 lutego 2014 r.
w momencie transferu z OFE do ZUS
aż 153 151,2 mln PLN.
Dlatego też decydujące znaczenie dla
dalszego rozwoju rynku otwartych
funduszy emerytalnych oraz zahamowania procesu nieformalnego wygaszania kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego będzie miał wyrok
Trybunału Konstytucyjnego. Szczególne znaczenie będzie miała ta część,
która będzie dotyczyć zakazu reklamy
OFE w okresie składania oświadczeń
woli ubezpieczonych o dalszym przekazywaniu części składki emerytalnej
do OFE.
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Phasing-out of the Funded Part of Pension System in Poland
Abstract
The paper discusses the effects of the pension reform of 2014 for the funded
part of pension system in Poland. The analysis focuses on the effects of reduction of contributions paid to pension funds, the introduction of freedom
to pay these contributions and the implications of transfers of capital from
open pension funds to Social Security Institution. The main thesis of this article is: changes introduced in 2014 lead to phasing-out of the capital part of the
pension insurance in Poland. A decisive factor for the further development of
the open pension fund market will be a judgment of Constitutional Tribunal
in 2016. Methodology used in the research: economic analysis of law.
Keywords: OFE, pension fund, second pillar, pension system, pension insurance.
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Abstrakt
Artykuł zawiera chronologiczny przegląd początków polskiego dorobku
naukowego poświęconego problematyce zjawiska klimatu organizacyjnego. Autor przedstawił prace pierwszych polskich badaczy tego pojęcia, a następnie scharakteryzował proponowane przez nich koncepcje,
definicje, typologie, wymiary i składniki oraz kierunek badań wraz z ich zakresem, wnioskami i osiągniętymi rezultatami. W dalszej części autor dokonał
podsumowania i usystematyzowania dorobku pierwszych polskich badaczy,
skonfrontował osiągnięcia pierwszych polskich badaczy klimatu z dorobkiem
zagranicznym, a następnie wskazał potencjalne kierunki rozważań i badań naukowych nad klimatem organizacyjnym.
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Wstęp

dorobkiem zagranicznym w tym zakresie, który jest dosyć obszerny, wielowątkowy, a także względnie skrystalizowany i usystematyzowany, polski
dorobek naukowy w tej kwestii traktowany jest jako nurt bardziej uboczny,
powiązany z takimi wiodącymi tematami, jak choćby kultura organizacyjna,
kierowanie ludźmi czy motywowanie,
a ponadto zainteresowania z nim związane mają charakter dosyć fragmentaryczny i są mniej usystematyzowane.
Na taki stan złożyło się wiele przyczyn,
ale jednym z ważniejszych czynników

Wątek klimatu organizacyjnego stanowi ważny element zainteresowań
związanych z wybranymi aspektami
motywacji pracowniczej, procesów zarządzania i kierowania, a także opinii,
ocen i odczuć pracowniczych dotyczących warunków panujących w miejscu
pracy. Nawiązanie do wskazanych obszarów wyraźnie uwypukla znaczenie
pojętej problematyki w kontekście zainteresowań czynnikiem ludzkim w organizacji. W porównaniu z wieloletnim
Grzegorz Wudarzewski
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
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ukształtowania się takiej sytuacji był
z pewnością bardziej ograniczony niż
obecnie dostęp do znaczących publikacji zagranicznych (przede wszystkim
anglojęzycznych, chociaż nie tylko)
poświęconych problematyce klimatu
organizacyjnego, zwłaszcza w okresie
drugiej połowy XX wieku. Chodzi tutaj przede wszystkim o ograniczenia
związane z zakresem funkcjonalności
i stopniem zaawansowania rozwiązań
informatycznych, które utrudniały pozyskiwanie niezbędnych i aktualnych
materiałów, analizowanie baz danych w bibliotekach elektronicznych,
a także wymianę doświadczeń, opinii
i poglądów z kluczowymi autorytetami i specjalistami w różnych częściach
świata w tym obszarze oraz interaktywnego konsultowania z nimi różnych
wątpliwości i kwestii spornych. W rezultacie do roku 2000 opublikowano
w Polsce mało opracowań naszych
rodzimych badaczy, które dodatkowo
bazowały na względnie skromnej bazie
wiodących, choć dużo wcześniejszych
pozycji zagranicznych. Powszechnym
zjawiskiem w tym okresie było także
wzajemne dublowanie i przywoływanie w polskich publikacjach dosyć
skromnej i częściowo przedawnionej
bazy źródeł naukowych. Doprowadziło
to do opóźnień ujęć naukowych problematyki klimatu organizacyjnego. Początek XXI wieku charakteryzuje się
wzrostem zainteresowań omawianej
problematyki w skali międzynarodowej, co przekłada się także na znaczący
wzrost dociekań, badań i publikacji polskich w tym zakresie. Tendencjom tym
sprzyjał także ogromny rozwój rozwiązań informatycznych oraz postępująca
globalizacja społeczno-gospodarcza.
Powstałe jednak wcześniej opóźnienia w obszarze naukowym powiązanym z klimatem organizacyjnym nie
były łatwe do szybkiego nadrobienia
i wymagają dalszych wysiłków. W opinii autora wciąż występuje w tym zakresie pewna luka teoretyczna, którą
warto bliżej rozpoznawać i wypełniać.

W szczególności dotyczy to niedostatków odnoszących się do konceptualizacji i systematyzacji opisywanej
problematyki. Niektóre wątki i problemy naukowe związane ze zjawiskiem
klimatu, dostrzegane i w zasadzie rozwiązane we wcześniejszym dorobku
zagranicznym, w dalszym ciągu pojawiają się w naszych rodzimych dociekaniach badawczych, a część wcześniejszych rozwiązań i propozycji nie
jest w ogóle dostrzegana i uwzględniana1. Warto podkreślić, że sygnalizowane niedostatki teoretyczne mogą
ograniczać rozwój naukowy metodyki
diagnozowania klimatu organizacyjnego oraz efektywność aplikacji z tym
związanych. W przekonaniu autora,
warto zaangażować się w wypełnienie
istniejącej luki teoretycznej, występującej w polskim dorobku naukowym
w odniesieniu do klimatu organizacyjnego. Ze względu na szeroki zakres
czasowy i merytoryczny podjętego
tematu, autor zdecydował się rozdzielić swoje rozważania w tym zakresie
na dwa opracowania. Pierwsze z nich
jest poświęcone przybliżeniu i usystematyzowaniu początkowych zainteresowań klimatem organizacyjnym
w dorobku polskim do końca lat 90.,
natomiast kolejne opracowanie będzie
poświęcone systematyzacji polskiego
dorobku naukowego w tym zakresie
do lat współczesnych2.
1

Zagrożeniem dla takiej sytuacji może
być ponowne odsunięcie przez polskich
naukowców rozważań nad klimatem na
dalszy plan, wynikające z niepełnego
zrozumienia i znajomości tego zjawiska
bądź też brakiem systematyzacji i odniesienia konstruktu klimatu w stosunku do
powiązanych z nim pojęć, takich jak chociażby kultura organizacyjna, satysfakcja i zadowolenie pracownicze czy morale
pracowników.
2 Prezentowana publikacja stanowi cząstkowy wynik szerokich zainteresowań autora problematyką klimatu organizacyjnego. Autor jest w trakcie przygotowywania
obrony pracy doktorskiej pt. „Metodyka
badania klimatu organizacyjnego w przed-
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Celem niniejszego opracowania jest
chronologiczny przegląd początków
polskiego dorobku naukowego poświęconego problematyce zjawiska
klimatu organizacyjnego oraz próba
jego systematyzacji w odniesieniu
do proponowanych koncepcji, definicji, typologii, wymiarów i składników
klimatu organizacyjnego, a także kierunku podejmowanych badań wraz
z ich zakresem, wnioskami i osiągniętymi rezultatami.

organach ducha współpracy i podtrzymywania harmonii duchowej, bez
czego trzecie zasadnicze prawo ekonomii doboru i działania nie będzie
mogło być zastosowane w całej pełni”
(Adamiecki 1985). Powszechnie znane
są również doświadczenia i konkluzje
wynikające z badań eksperymentów
przeprowadzonych pod kierunkiem Eltona Mayo, najpierw w Filadelfii 1922
r., a w kolejnych latach w Hawthorne,
które pozwoliły wyodrębnić ważną
grupę czynników psychosocjologicznych, wpływających na wydajność
pracy. W opinii badaczy powiązanych
z przywoływanymi eksperymentami
udało się wtedy połączyć wreszcie
tzw. logikę wydajności i logikę uczuć
(Martyniak 1996). W kolejnych latach
dociekania naukowe powiązane z klimatem organizacyjnym utożsamiano
z tzw. klimatem społecznym i klimatem emocjonalnym (Lewin i in. 1939;
Burnside i in. 1988). Pierwsze publikacje anglojęzyczne, w których stosowano bezpośrednio termin „klimat organizacyjny”, ukazały się jeszcze w latach
50. ubiegłego wieku, chociaż wyraźny
wzrost zainteresowań tym zjawiskiem
miał miejsce w latach 60. W 1955 r.
Francis Cornell, opisując problematykę
nastrojów i zachowań w środowiskach
szkolnych, prawdopodobnie jako jeden
z pierwszych badaczy stosuje termin
„klimat organizacyjny” (Cornell 1955).
Przywoływany badacz postrzega to zjawisko jako zbiór interpretacji i odczuć
ludzi w stosunku do innych członków
organizacji, podkreślając jednocześnie
rolę percepcji uczestników organizacji
jako najbardziej znaczącego czynnika
determinującego poziom klimatu.
W piśmiennictwie polskim terminem
„klimat” w kontekście uwarunkowań
organizacyjnych posługuje się Sokołowski w 1967 roku, sugerując „potrzebę stworzenia w Hucie (organizacji)
klimatu, w którym wszyscy pracownicy
mogliby skutecznie wykrywać rezerwy i poszukiwać nowych pomysłów
twórczych (Sokołowski 1967). Chociaż

Pierwsze publikacje polskie
poświęcone problematyce
klimatu organizacyjnego w latach
60. i 70. XX wieku
Znaczenie uwarunkowań psychosocjologicznych w funkcjonowaniu organizacji zaczęto dostrzegać i przybliżać
bardzo wcześnie. Początkowo jednak
w podejmowaniu problematyki klimatu organizacyjnego nie posługiwano
się wprost kategorią klimat organizacyjny, chociaż wyraźnie nawiązywano
do istoty i znaczenia tego zjawiska. Już
pierwsi klasycy dyscyplin naukowych
traktujących o zarządzaniu wyraźnie
dostrzegali i podkreślali pośrednio
kwestie z klimatem organizacyjnym,
najpierw zaczepnie, a później już bardzo wyraźnie, w ramach wyodrębnionej szkoły stosunków międzyludzkich
w rozwoju naukowym zarządzania.
Na uwagę zasługują w tym świetle pamiętne i w pewnym sensie prorocze
elementy dorobku naszego rodaka,
Karola Adamieckiego (1863–1933),
wybitnego prekursora naukowego
zarządzania, odnoszące się do prawa
harmonii duchowej w organizacjach
jako trzeciego, niezbędnego składnika zasady harmonizacji (obok prawa
harmonii doboru i prawa harmonii
działania), wyrażające się w słowach:
„na kierownikach (…) leży obowiązek rozbudzania w podwładnych mu
siębiorstwie. Adaptacja i wykorzystanie.”
Przewidywany termin obrony – początek
2015 r.
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artykuł wskazanego autora nie ma charakteru naukowego z obszaru problematyki organizacji i zarządzania, to jednak zastosowanie terminu „klimat”
w kontekście tej problematyki może
świadczyć o względnie powszechnym
posługiwaniu się i rozumieniu pojęcia klimat, na co w kolejnych latach
zwrócił uwagę inny polski badacz,
Baran, wskazany w dalszej części niniejszej publikacji. Prawdopodobnie
pierwsza polska publikacja naukowa,
w której wprost zastosowano termin
„klimat organizacyjny” i szerzej rozwinięto istotę tego zjawiska, ukazała się
w drugiej połowie lat 70. i była autorstwa Dobrzyńskiego, w której badacz
przedstawił rozważania na temat zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a stylami kierowania-zarządzania (Dobrzyński 1977). Opierając
się na pracach McClellanda, Lewina,
Blake’a i Mouton, polski badacz określił konstrukt klimatu jako ogół stosunków społecznych, kształtujących
zachowania pracownicze w zakładzie
pracy, będący pod wpływem takich
warunków funkcjonowania instytucji,
jak formalna struktura organizacyjna,
sposób przebiegu informacji, sytuacja
ekonomiczna, typ technologii, wymagania wobec organizacji stawiane
przez otoczenie i interesariuszy czy też
interesy i dążenia-motywy poszczególnych pracowników grup roboczych.
Na tej podstawie przywoływany badacz wskazał i opisał cztery potencjalne typy klimatu, których wyłonienie
może być związane z charakterem potrzeb uczestników organizacji występujących w danym okresie:
1. Klimat biurokratyczny, wynikający z potrzeby bezpieczeństwa,
uwzględniający stabilne reguły
postępowania, pogłębienie procesu formalizacji instytucji.
2. Klimat
autorytarny,
oparty
na silnej władzy osobistej kilku
osób obejmujących kluczowe stanowiska, niekoniecznie działających w oparciu o obowiązujące

reguły i nie wymagających tego
od podwładnych, oceniających
podwładnych głównie za osiągane
wyniki.
3. Klimat innowacyjny – wpływy pracownicze opierają się na kwalifikacjach fachowych, silna orientacja
na rozwój organizacyjny i samodzielny rozwój pracowników, elastyczny charakter pracy, tendencja
do tworzenia czasowych zespołów, które mają zmierzyć się z wyzwaniem organizacyjnym.
4. Klimat towarzyski, będący rezultatem dążenia pracowników
do zachowania dobrych stosunków koleżeńskich, zintegrowanego zespołu, uwzględniania interesów pracowników. Przy tym typie
klimatu cele organizacji mogą się
stać kwestią drugorzędną.
Polski dorobek naukowy poświęcony
klimatowi organizacyjnemu w latach
80. XX wieku
W latach 80. stopniowo wzrasta zainteresowanie naukowe związane
ze zjawiskiem klimatu organizacyjnego. W roku 1980 Mirosław Wyciślak
podkreśla i naświetla różnorodność
interpretacji tego zagadnienia, wskazując na: a) utożsamianie klimatu
z koncepcją kultury, b) rozpatrywanie
klimatu jako „prestiżu organizacji” oraz
c) skojarzenie klimatu z metaforą „osobowości organizacji” (Wyciślak 1980).
Polski badacz, bazując na wskazanych
wcześniej propozycjach Dobrzyńskiego, zdefiniował klimat organizacyjny
jako główny czynnik kształtujący zachowania organizacyjne pracowników,
wynikający z treści stosunków społecznych obejmujących warunki funkcjonowania instytucji – formalnej struktury władzy, typu technologii, wymagań
stawianych organizacji, motywów-dążeń i interesów pracowników i zespołów pracowniczych. Jednocześnie
Wyciślak zaznaczył, że podstawą tworzenia i kształtowania się zjawiska
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klimatu mogą być zarówno czynniki obiektywne, jak też subiektywne,
a samo pojęcie może być rozpatrywane jako zmienna zależna bądź niezależna. W dalszej części publikacji,
wykorzystując dorobek naukowy m.in.
Litwina, Stringera Tagiuri, Forehanda,
Taylora, Hellriegle’a, Morse’a, Payne’a,
Pritcharda, Karasicka i Steersa, odnoszący się do klimatu organizacyjnego,
badacz przedstawił potencjalne składniki i charakterystyki klimatu. W końcowej części Wyciślak zaproponował
i opisał model roli klimatu w funkcjonowaniu organizacji, obejmujący
współzależności i sprzężenia zwrotne
między cechami charakterystycznymi
organizacji, możliwe percepcje sytuacji organizacyjnej, a także motywacje,
zachowania i skutki dla motywacji.
Rozważania i propozycje Wyciślaka
i Dobrzyńskiego na temat klimatu organizacyjnego były kontynuowane
i rozwijane w kolejnej publikacji pierwszego ze wskazanych badaczy, który wspólnie z Mariuszem Bratnickim
przedstawił zarys problematyki konceptualizacji i kierunków badań oraz
sposób mierzenia i diagnozowania klimatu organizacyjnego (Bratnicki Wyciślak 1980). Przyjęta przez autorów
definicja klimatu wyraźnie koresponduje z wcześniejszymi propozycjami
Dobrzyńskiego i Wyciślaka, i ostatecznie klimat organizacyjny opisano jako
zbiór względnie trwałych cech charakterystycznych sytuacji organizacyjnych
i skutków społecznych funkcjonowania
organizacji, subiektywnie postrzeganych przez uczestników i kształtujących
motywy zachowań pracowniczych.
Podkreślono także obiektywno-subiektywny charakter zjawiska klimatu
organizacyjnego, kojarzonego z atmosferą panującą w organizacji oraz
jego względną odrębność od zjawiska
zadowolenia z pracy. Bratnicki i Wyciślak zaproponowali w swojej publikacji
41 potencjalnych składników klimatu,
wskazując na częstotliwość ich przywoływania przez różnych badaczy;

przedstawili także możliwość traktowania klimatu organizacyjnego jako
zmiennej zależnej, niezależnej lub
pośredniczącej. W opinii wskazanych
badaczy użyteczność klimatu organizacyjnego może się odnosić do m.in.
do: identyfikowania i wyjaśniania zjawisk oraz problemów, które zwykle
są trudno dostrzegalne i ukryte pod
powierzchnią zachodzących procesów
oraz zachowań dotychczas niezauważonych, dostrzegania i analizy wzajemnych relacji między klimatem a innymi
występującymi w obszarze organizacji
i zarządzania, a także do formułowania
wniosków i wskazywania kierunków
usprawniających funkcjonowanie organizacji. W końcowej części publikacji
przedstawiono wyniki diagnozy klimatu organizacyjnego przeprowadzonej
w roku 1979 na próbie 80 kierowników
kadry kierowniczej jednego z polskich
zjednoczeń o charakterze usługowym.
Dobór składników klimatu organizacyjnego zastosowanych w badaniach
diagnostycznych poprzedzono wstępnym rozpoznaniem organizacji i konsultacjami z kierownictwem, wykorzystując w tym zakresie przytoczone
w artykule pozycje literaturowe i propozycje w nich zawarte.
W roku 1981 Dobrzyński zwrócił
uwagę, że pojęcie klimatu organizacyjnego jest czymś więcej niż sumą
wartości uznawanych przez członków
organizacji, ponieważ stanowi zbiorową świadomość percepcyjną odnośnie
pożądanego sposobu postępowania
(Dobrzyński 1981). Wśród wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych
badacz wskazał bezpośrednie interakcje między ludźmi, pośrednictwo
w podziale zadań, technologię, a także
sposób wykonywania pracy, które łącznie tworzą i kształtują swoistą interakcję zadaniową. W opinii przywoływanego badacza systematykę charakteru
interakcji występujących w tym zakresie można wykorzystać jako podstawę
klasyfikacji różnych odmian klimatu
organizacyjnego. W tym kontekście
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Dobrzyński zaproponował i scharakteryzował sześć typów klimatu:
1. Klimat autokratyczny – wartościami szczególnie cenionymi
w organizacji są wpływy osobiste,
umiejętności fachowe, uległość
i lojalność wobec osób wpływowych. Lekceważone są z kolei reguły formalne. Szanse na rozwój
i awans mają ci pracownicy, którzy
zostali zakwalifikowani przez wpływowych ludzi jako wartościowi.
2. Klimat liberalny – dążenie pracowników do akceptacji przez innych, utrzymywanie poprawnych
stosunków i unikanie konfliktów.
Kluczowym czynnikiem podejmowania decyzji jest unikanie działań
na szkodę jej członków i grupy jako
całości. Informacje przebiegają
w sposób nieformalny i mogą dotyczyć osobistych spraw członków
organizacji.
3. Klimat biurokratyczny – przestrzeganie reguł formalnych i zasad
realizacji zadań. Proces decyzyjny
ogranicza się do wyboru adekwatnej procedury, czasem wcześniej
określonej, dla danego zadania
bądź sytuacji. Zasady zarządzania
dotyczą przyswojenia przepisów
i znajomości zasad funkcjonowania organizacji.
4. Klimat technokratyczny – charakteryzuje się możliwością inicjatywy, wykorzystania kwalifikacji,
wiedzy fachowej. Uznanie otrzymuje się za wykonywanie zadań
ambitnych, stanowiących wyzwanie. W kontekście tego typu zadań
może wystąpić tendencja do formowania zespołów zadaniowych,
projektowych bądź rozwiązywania
problemów.
5. Klimat anarchiczny – słabo zintegrowany układ o rozluźnionych
więziach organizacyjnych.
6. Klimat demokratyczny – wysoki
stopień zorganizowania, interakcje przełożony-podwładny oparte
są na autorytecie rzeczywistym,

wzajemnym partnerstwie i respektowaniu godności osobistej,
reguły mają na celu poprawę pracy twórczej i rozwój, i nie są postrzegane jako ograniczenie.
Polski badacz zasygnalizował także
potrzebę dostosowania strategii firmy do panującego klimatu organizacyjnego, przestrzegając, że niedostatki w tym zakresie mogą obniżyć
efektywność działań i być przyczyną
niepowodzeń.
W roku 1983 Józef Baran opisał problematykę stosunków międzyludzkich
i klimatu społecznego w socjalistycznym zakładzie pracy i chociaż posiłkował się terminem „klimat społeczny”,
to jednak kontekst i charakterystyka
tego pojęcia wyraźnie nawiązywały
do koncepcji klimatu organizacyjnego (Baran 1983). Baran zwrócił uwagę, że termin „klimat społeczny” był
dość często stosowany w ówczesnym
i wcześniejszym języku potocznym
i odnosił się do szerszych warstw
społecznych i zachodzących w nich
wydarzeń, rodzaju działań bądź też
rozwiązywania problemów i spraw
spornych, mimo niewielkiego ówczesnego dorobku naukowego (w warunkach polskich) w tym zakresie. Polski
badacz podkreślił, że w potocznym
rozumieniu klimat społeczny stosowany był jako synonim słowa „warunek”
– czynnik, od którego zależy powodzenie i skuteczność ludzkich działań, ale
– jak sam zauważył – pojęcie to spełnia
dodatkowo szereg innych funkcji w życiu społeczno-zawodowym. Ponadto
zauważył, że problematyka klimatu
i stosunków społecznych była w tamtym okresie marginalizowana, o czym
świadczyła niewielka ilość publikacji
poświęcona temu zagadnieniu oraz
jedynie zaczepny i fragmentaryczny
charakter pojawiających się dociekań
naukowych. We wskazanej publikacji
klimat społeczny opisany został jako
zbiór, splot zjawisk, procesów i czynników psychologicznych, społecznych
i kulturowych (nastroje, emocje, formy
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i zasady odnoszenia się do siebie, uzewnętrznianie odczuć i postaw, sposoby prezentowania i manifestowania
swoich poglądów przez poszczególne
jednostki, kryteria ocen, uznawane
wartości, wewnątrzzakładowa obyczajowość itd.), występujących i funkcjonujących w środowisku pracy. Klimat
społeczny można według polskiego
badacza rozumieć jako swoisty duch
pracy ludzkiej, duch życia i działalności
społeczno-zawodowej oraz kulturalnej
człowieka w środowisku pracy, który
może być rozpatrywany w kategoriach
dobry/zły (klimat). Badacz scharakteryzował wskazane odmiany klimatu
w sposób następujący:
1. Dobry klimat – w danym środowisku panują harmonijne, życzliwe stosunki międzyludzkie,
sprawiedliwość, wyrozumiałość,
tolerancyjność, szczerość, wzajemne zaufanie i zrozumienie,
spokój społeczny. Występowanie
dobrego klimatu oznacza zadowolenie ludzi z pracy, warunków pracy, panujących stosunków społecznych w organizacji w taki sposób,
że jej uczestnicy mogą żyć w spokoju, rozwijać się, działać zgodnie
i zaspokajać swoje potrzeby.
2. Zły klimat – w danym środowisku
występuje nieufność, podejrzliwość, tendencyjność i niesprawiedliwość odnosząca się do oceniania, wyróżniania i nagradzania
pracowników. Mogą również występować zjawiska zawiści, intryganctwa, oszustwa itd., których
rezultatem będą ciągłe napięcia, zła atmosfera, konfliktowość
stosunków
społecznych
czy
rozgoryczenie.
Baran wskazuje także najważniejsze
czynniki kształtujące ocenę klimatu
społecznego, do których zalicza m.in.:
a) jakość pracy i warunków pracy;
b) stosunki międzyludzkie istniejące
w zakładzie pracy, zwłaszcza w odniesieniu do relacji przełożony-podwładny; c) styl kierowania i zarządzania; d)

zasady i kryteria oceniania, wynagradzania i awansowania; e) zbiór cech
i predyspozycji psychospołecznych
samych ludzi. Kolejnym wątkiem poruszonym przez Barana była problematyka wpływu i oddziaływania klimatu
na pracę człowieka, rozpatrywana
poprzez odniesienie do stosowania
metafory zjawisk meteorologicznych.
W dalszej części publikacji opisana jest
również szczegółowo rola kierownika
i jej wpływ na kształtowanie tych pojęć
wraz ze wskazaniem rezultatów stylu
kierowania autokratycznego i demokratycznego oraz znaczenia autorytetu
moralnego i rzeczywistego.
W roku 1984 ukazała się publikacja Barbary Kożusznik i Tomasza Jezierskiego
poświęcona problematyce psychologii doskonalenia zespołów (Kożusznik,
Jezierski 1984). Zagadnienie klimatu
organizacyjnego rozpatrywane było
w niej w kontekście efektywności kierowania i stosowania odpowiednich
stylów kierowniczych. We wskazanej
publikacji pojęcie klimatu zespołowego stosowano zamiennie z klimatem
organizacyjnym i traktowano jako
zbiór ogólnych właściwości organizacji, mający wpływ na zachowania jednostek i zespołów ludzkich, kształtujący zarazem ich określone właściwości.
Odwołując się do wcześniejszego
dorobku Lewina, White’a i Lippita,
a także klasyfikacji stylów Likerta (autokratyczno-despotycznego i autokratyczno-życzliwego, konsultatywnego,
demokratycznego), dwójka polskich
badaczy podkreśliła rolę kierownika w kształtowaniu klimatu. Badacze
wskazują np., że klimat wytwarzany
przy stosowaniu stylu autokratyczno-despotycznego może skutkować m.in.
trudnościami w swobodnej komunikacji, marginalizowaniem inicjatywy
oddolnej czy oczekiwaniami natychmiastowego wykonywania wydawanych poleceń. Z kolei przywołany dorobek McClellanda czy Bella może
sugerować, według Kożusznik i Jezierskiego, że na dobór stylu kierowania,
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budowanie relacji z pracownikami czy
w końcu dbałość o klimat organizacyjny, mogą mieć wpływ pewne czynniki
i uwarunkowania stanowiące składniki motywacji kierownika. Odpowiedni
klimat organizacyjny postrzegany był
przez badaczy jako jeden z warunków
skutecznego wykorzystania techniki
socjometrycznej o charakterze interwencyjnym. Dodatkowo Kożusznik
i Jezierski zamieszczają w swojej publikacji narzędzie diagnozy klimatu organizacyjnego. Przedstawiony i opisany
kwestionariusz badawczy jest przetłumaczoną na język polski wersją zaproponowaną wcześniej przez Kolba,
Rubina i McIntyre’a, którzy z kolei dokonali modyfikacji oryginalnego narzędzia Litwina i Stringera.
W innej publikacji z roku 1988 r., poświęconej problematyce kultury organizacyjnej, Bratnicki wspólnie Romanem Krysiem i Janem Stachowiczem,
charakteryzując zagadnienie klimatu,
przyjęli jako podstawę rozważań koncepcję i propozycję czterech typów
klimatu Dobrzyńskiego, dokonując ich
szczegółowego opisu i charakterystyki
(Bratnicki i in. 1988). Przywoływani badacze przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w trzech wybranych
przedsiębiorstwach, których celem
była diagnoza 6 typów klimatów-barier: technokratycznej, samoobrony,
podporządkowania,
konserwatywnej, indywidualizmu i rywalizacyjnej.
Badacze wykorzystali w tym zakresie
kwestionariusz badawczy złożony z 30
pozycji, zaproponowany przez Argyrisa i Schöna. Wskazywana publikacja
jest jednocześnie przykładem problemów występujących w analizowanym
okresie, a dotyczących dookreślenia
i rozróżnienia konstruktów: klimat
organizacyjny i kultura organizacyjna oraz wzajemnych zależności między nimi. Na przykład Bratnicki, Kryś
i Stachowicz sugerują w swoim opracowaniu, że różne typy kultury organizacyjnej to w rzeczywistości różne
klimaty. W rozdziałach poświęconych

problematyce klimatu organizacyjnego
pojęcia kultury i klimatu są w niektórych sytuacjach stosowane zamiennie,
a w innych granica między nimi jest tak
niewyraźna, że potencjalny czytelnik
może mieć wątpliwości odnoszące się
do zasadności wyodrębnienia wskazywanych kategorii oraz występujących
zależności.
Polski dorobek naukowy poświęcony
klimatowi organizacyjnemu w latach
90. XX wieku
W pierwszej połowie lat 90. wśród polskich badaczy klimatu organizacyjnego
wyróżnił się Stanisław Chełpa, który
w pracach naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przedstawił
rozważania nad podmiotowością pracowników i przełożeniem jej na problematykę klimatu i efektywności organizacyjnej (Chełpa 1992). Konstrukcja
klimatu
organizacyjnego
została
przedstawiona w oparciu o wcześniejsze propozycje Wyciślaka, Bratnickiego, Katza i Kahna oraz Forehanda
i Gilmera jako zjawisko niezmienne
w czasie, wpływające na zachowania pracowników i odróżniające dane
przedsiębiorstwo od innych. W kontekście zaproponowanych przez Dobrzyńskiego pierwszych 4 typów
klimatu: biurokratycznego, autoratywnego, towarzyskiego i innowacyjnego
Chełpa zwrócił uwagę, że dwa pierwsze typy klimatów mogą w większym
stopniu przyczyniać się do alienacji
pracowniczej, natomiast dwa ostatnie – do podmiotowości pracowniczej,
dodając jednocześnie, że poczucie
alienacji/podmiotowości zależy również od dopasowania między typem
klimatu a oczekiwaniami i potrzebami
człowieka. Według opinii Chełpy oznacza to, że nie ma jednego uniwersalnego typu klimatu – sam typ klimatu
nie warunkuje poczucia podmiotowości/alienacji, ale liczy się sposób jego
interpretowania przez pracowników,
jak również cechy, postawy, dążenia
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i oczekiwania samych pracowników.
Wskazany badacz jednakże swój istotny wkład w polski dorobek z zakresu
klimatu organizacyjnego zaznaczył
w kolejnej publikacji z 1993 r., w której
Chełpa nawiązał do kwestionariusza
diagnozowania klimatu organizacyjnego zaproponowanego przez Kolba
w latach 70., będącego zmodyfikowaną wersją narzędzia Litwina i Stringera, przetłumaczonego na język polski
w 1984 r. przez Kożusznik i Jezierskiego (Chełpa 1993). Jako jeden z pierwszych polskich badaczy klimatu organizacyjnego zwrócił uwagę na potrzebę
walidacji i oszacowania wskaźników
psychometrycznych pod kątem adaptacji do polskich warunków. Klimat
organizacyjny w omawianej publikacji
został zdefiniowany przez badacza jako
postrzegana przez pracowników sytuacja organizacyjna wynikająca z procesu interakcji zachodzącej między nimi
a organizacją. Badanie walidacyjne
Chełpa przeprowadził w 1992 r. w Pracowni Badań Psychologicznych w Lubinie na grupie 100 mężczyzn w zawodzie górnika w wieku 20–59 lat.
W kolejnej publikacji z roku 1996 Chełpa przedstawił rozważania nad uwarunkowaniami klimatu organizacyjnego i jego zależności od sytuacyjnych
i personalnych czynników (Chełpa
1996). Badacz zwrócił uwagę na niejednolitość rozumienia klimatu organizacyjnego i kontrowersji w konceptualizacji pojęć klimatu i kultury, w związku
z czym zaproponował, żeby kojarzyć
klimat z postrzeganiem kultury i jej
poznawczą reinterpretacją dokonywaną przez pracowników, tworzącą
w ich umyślnie względnie trwały obraz
rzeczywistości zawodowej. Powyższa
interpretacja sugeruje odmienność
„obiektywnej” kultury od „subiektywnego” klimatu. Ważnym kierunkiem
poruszanym we wskazanej publikacji
była próba dookreślenia i uporządkowania czynników determinujących klimat organizacyjny związanych z cechami osobowościowymi pracowników

i uwarunkowaniami środowiskowymi
pracy. W dalszej części artykułu polski badacz przywołał sygnalizowane
wcześniej badania na grupie górników
z Lubina, przeprowadzone z wykorzystaniem zmodyfikowanego przez siebie kwestionariusza Kolba, podkreślając traktowanie klimatu jako zmiennej
zależnej – poznawczej reprezentacji
rzeczywistości zawodowej. Natomiast
analizowane zmienne osobowościowe
niespecyficzne (neurotyzm, gotowość
do obrony osobistych praw), zmienne
osobowościowe specyficzne (motywy
wykonywania pracy, rola zawodowa,
aspiracje zawodowe, poczucie podmiotowości pracy) i zmienne środowiskowe (prestiż społeczny zawodu,
prestiż zakładowy stanowiska, wynagrodzenie, pewność zatrudnienia,
możliwość awansowania, przynależność do związku zawodowego) rozpatrywane były jako zmienne niezależne. Wyniki badań wykazały, że wyższy
poziom neurotyczności powiązany
był z klimatem autokratycznym, natomiast większa gotowość do obrony
osobistych praw i interesów korespondowała z klimatem wspierającym,
co Chełpa zinterpretował jako uzależnienie występowania klimatu wpierającego od dojrzałości osobowościowej górników. Z kolei wysoki poziom
aspiracji miał pozytywne odniesienie
względem klimatu autokratycznego.
Nie odnotowano ważniejszych zależności między wiekiem, wykształceniem czy stażem pracy górników.
W kontekście czynników środowiskowych badacz zauważył wpływ społecznego prestiżu i prestiż zajmowanego
w firmie stanowiska na poziom klimatu wspierającego, wyciągając wniosek,
że postrzeganie przez pracowników
środowiska pracy jako prestiżowego, dającego pewność zatrudnienia
i możliwości awansu jest powiązane
ze wspierającym typem klimatu organizacyjnego. Badania potwierdziły
również przyjęte wcześniej tezy o zależnościach między podmiotowością
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i klimatem wspierającym oraz alienacją i klimatem autokratycznym. Na tej
podstawie Chełpa formułuje kilka ciekawych wniosków: (1) wspierający klimat organizacyjny jest warunkowany
cechami osobowościowymi pracowników powiązanymi z rozwojem zawodowym, (2) występują silne zależności
między wysokim poziomem aspiracji
i klimatem autokratycznym – co może
oznaczać brak wspierania, wzmacniania i popierania przez współpracowników i kierowników tych uczestników organizacji, którzy mieli wysokie
aspiracje, (3) ważnym wyznacznikiem
klimatu jest zgodność wykonywanej
pracy z wyuczonym zawodem i (4) charakter i poziom klimatu organizacyjnego w większym stopniu kształtowany
jest przez czynniki osobowościowe niż
przez czynniki środowiska zawodowego – co dla praktyki zarządzania można traktować jako zalecenie dbałości
o rozwój zawodowy i profesjonalny nie
tylko w odniesieniu do kadry kierowniczej, ale również grup zawodowych.
Prawdopodobnie prace Chełpy nad
klimatem organizacyjnym trwałyby
nadal, gdyby nie przedwczesna śmierć
polskiego badacza w 2007 r.
Inna polska badaczka z pierwszej połowy lat 90., Irena Pufal-Struzik, charakteryzując konstrukt klimatu i odwołując się między innymi do dorobku
Lewina, Parygina, Amdersona i Ekvalla,
określiła to zjawisko jako: pobudzające bądź hamujące czynniki warunków
pracy zapewniane przez organizacje;
dominujący i specyficzny dla danego
zespołu nastrój i nastawienie, przejawiające się w ustosunkowaniu do warunków pracy, wykonywanych czynności współpracowników i samego siebie
czy też nastrój dominujący w zespole,
względnie trwały, przejawiający się
zarówno we wzajemnych stosunkach
interpersonalnych, a także stosunku
do wspólnego zadania (Pufal-Struzik
1993). Zalecanym przez badaczkę typem klimatu jest klimat oparty na motywacji osiągnięć, mający swoje źródło

w samej pracy, umożliwiający zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników, promujący samodzielność
i inicjatywę. We wskazanym opracowaniu przywołano wyniki szeregu badań nad rolą klimatu w różnych obszarach i procesach organizacji, jednakże
najwyraźniej wyeksponowano większe
możliwości pozytywnego oddziaływania na twórczość, kreatywność i innowacje. W ostatniej części publikacji
opisano wyniki badań przeprowadzonych w dwóch większych zakładach
w Kielcach na łącznej grupie 120 racjonalizatorów i wynalazców pracujących zespołowo. Z przeprowadzonych
badań wynikało, że największy wpływ
na inicjatywę zespołowej pracy racjonalizatorskiej miała potrzeba rozwiązania ważnego problemu technicznego bądź organizatorskiego. Zaledwie
48% badanych potwierdziło odczucie
satysfakcji z tytułu efektów własnej
pracy. Negatywnie ankietowani wypowiedzieli się także o praktyce dopisywania w charakterze współautora
innych osób celem zwiększenia możliwości i przyspieszenia realizacji projektu. Dodatkowymi problemami zgłoszonymi przez respondentów były m.in.:
niedostateczna baza maszynowa i materiałowa, brak funduszy, niechęć i zazdrość współpracowników, niedostatki
w procedurze zgłaszania projektów
i nadmierna biurokratyzacja.
Kolejnym polskim badaczem klimatu
z lat 90. jest Arkadiusz Potocki, który w 1992 r. zdefiniował klimat jako
charakterystyczny dla danego przedsiębiorstwa zespół norm warunkujący
zachowanie pracowników, wynikający
zarówno z obiektywnie funkcjonujących procesów organizacyjnych, jak
i subiektywnych odczuć pracowniczych
z nimi związanych. Oba te czynniki nakładają się na siebie i wyznaczają ramy
postępowania pracowników w danej
organizacji (Potocki 1992). W 1996 r.
Potocki przedstawił rozważania nad
kształtowaniem klimatu innowacyjno-partycypacyjnego w organizacji
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(Potocki 1996). Połączenie wątków
innowacyjności i partycypacji uzasadnił zamiarem podjęcia próby metodologicznej w kontekście humanizacji
pracy, podzielonej na etapy: rozpoznania, zbierania informacji, diagnozy,
projektowania i wdrożenia. Na pierwszym etapie następuje identyfikacja
idealnego zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego. Drugi etap w odniesieniu do informacji wewnętrznych
obejmuje określenie obecnie panującego klimatu w kontekście jego determinant i skutków, które może być
przeprowadzone z wykorzystaniem
badań ankietowych. Etap trzeci wiąże się z oszacowaniem możliwości
stosowania nowego typu klimatu –
innowacyjno-partycypacyjnego. Potocki szczególnie podkreślił potrzebę
dokładnego przeanalizowania takich
czynników, jak m.in.: ocena obecnego klimatu pod kątem stymulowania
innowacyjności, partycypacja i wspieranie rozwoju pracowniczego, nagradzanie i promowanie innowacyjności,
sprawność komunikacji, systemy ocen
pracowników i wdrażanych innowacji
czy też otwartość i skłonność do ryzyka
pracowników i kierownictwa organizacji. Zgodnie z propozycjami przywoływanego badacza kolejnym etapem
jest identyfikacja potencjalnych barier
wdrożenia klimatu innowacyjno-partycypacyjnego, a następnie przekazanie
pracownikom informacji o zamierzeniach organizacji dotyczących nowej
koncepcji klimatu w celu pozyskania
ich jako podmiotów wspierających
i wzmacniających cały proces. Istotnym czynnikiem wzmacniającym powinna być również dbałość organizacji
o efektywne wykorzystanie posiadanych kwalifikacji i rozwoju zawodowego pracowników, a także zapewnienie
zespołowości prac i sprawnej komunikacji. Według Potockiego wdrożenie,
jako ostatni etap opisywanego procesu, nie ma charakteru jednorazowego i może trwać przez dłuższy okres,
a wśród potencjalnych czynności,

które są zalecane w tej fazie, wymienił:
opracowanie instrukcji, ustalenie harmonogramu wdrożenia, zastosowanie
wybranych metod wspomagania nowego typu klimatu, a także obserwację
funkcjonowania organizacji po wdrożeniu i usuwanie ewentualnych przeszkód. Wątek klimatu innowacyjno-partycypacyjnego Potocki przedstawił
również w kolejnych swoich publikacjach (Potocki, Mikuła 1997; Potocki
1998).
Pod koniec lat 90. wyróżniła się publikacja Władysława Paluchowskiego
poświęcona problematyce klimatu
organizacyjnego (Paluchowski 1998).
Badacz przypomniał w niej o silnym
zainteresowaniu tematyką kultury organizacyjnej w latach 80. Dookreślając sposób jej rozumienia, przywołał
koncepcje Scheina i Adlera oraz wskazał powiązania między kulturą ogólną a kulturą organizacji w kontekście
aspektów ekonomicznych, społecznych i politycznych. W ocenie Paluchowskiego, w latach 80. enigmatyczna konstrukcja kultury organizacyjnej,
o niejasnej treści, zdominowała wątek
klimatu organizacyjnego, przyczyniając się do problemów i kontrowersji
związanych z właściwą konceptualizacją tych dwóch zagadnień, dookreśleniem zależności i granic między
nimi, a w niektórych przypadkach
także utożsamianiem opisywanych
kategorii. Niejasności i wieloznaczności z tym związane widoczne były nie
tylko w publikacjach z lat 80., ale również w publikacjach kolejnego dziesięciolecia, a w rzeczywistości występują
do czasów współczesnych. Zdaniem
Paluchowskiego
skutkiem-efektem
kultury przedsiębiorstwa może być
morale organizacyjne, reprezentujące
postawę pracowników wobec całej
organizacji i jej specyficznych czynników, takich jak kierownictwo, współpracownicy, system wzmocnień czy
atmosfera panująca wśród pracowników. Badacz przywołał również te propozycje rozumienia kultury, w których
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pozycji3. Wśród wymiarów klimatu
organizacyjnego badacz uwzględnił:
(1) pozytywną relację bezpośredni
przełożony-podwładny, (2) tolerowanie ryzyka i konfliktów, (3) poczucie
osamotnienia, (4) dobry dostęp do informacji, (5) identyfikację z zespołem
pracowniczym, (6) punitywną rywalizację, 7) ogólną pozytywną postawę
wobec organizacji. Próbką badawczą
do weryfikacji zaproponowanego
kwestionariusza była grupa 407 pracowników prywatnych i państwowych
przedsiębiorstw produkcyjnych oraz
jednostek budżetowych, poddanych
badaniu w latach 1994–1996. Przeprowadzone przez Paluchowskiego badania na grupie 407 pracowników nie
obejmowały jednak kompletnej procedury walidacyjnej i w wymienionej
publikacji wskazany autor przedstawił
tylko wyniki analizy czynnikowej struktury wewnętrznej testu z wykorzystaniem rotacji Varimax. Propozycja kwestionariusza nie zawiera również zasad
interpretowania wyników testów ani
przedziałów oceniania.

naukowcy wskazują na odczucia pracownicze w stosunku do niej, które
można utożsamiać z problematyką
klimatu. Ostatecznie Paluchowski
scharakteryzował klimat jako jeden
z wewnętrznych czynników organizacji
wpływający na jej skuteczność, efektywność i sprawność menedżerską,
który komplementarnie z kulturą opisuje wewnątrzorganizacyjne czynniki
motywacyjne. Definicja klimatu przytoczona przez badacza nawiązywała
do propozycji Jamesa, Jonesa, Don
Hellriegela i Slocuma. Badacz zaproponował również systematykę zagadnień
związanych z klimatem z podziałem
na klimat organizacyjny (charakterystyczny dla danej organizacji zespół
zjawisk organizacyjno-społecznych),
klimat informacyjny (odnoszący się
do zjawisk komunikacyjnych w organizacji) oraz klimat psychologiczny
(odnoszący się do indywidualnych
postaw). Wskazane typy klimatów
kształtują się pod wpływem cech rynkowych (zewnętrznych), kulturowych
i organizacyjnych (wewnętrznych)
przedsiębiorstwa, działających w dłuższym czasie, oraz wpływają blokująco
lub facylitująco na działania pracowników. Ponadto Paluchowski wymienia i opisuje najważniejsze czynniki
(składniki) klimatu organizacyjnego,
do których zalicza klarowoność (celów, struktur, procedur), odpowiedzialność i delegowanie kompetencji
(podział władzy, delegowanie uprawnień), adekwatność systemu oceniania, sposoby motywowania i politykę
personalną, relacje praca-wynagrodzenie, akceptowany poziom ryzyka i prawa do błędu, rodzaj i poziom
standardów wykonania pracy, styl
zarządzania oraz potencjalne ograniczenia i bariery. W dalszej części publikacji Paluchowski przedstawił zweryfikowany autorski kwestionariusz,
wypracowany na bazie ówczesnych
rozwiązań innych badaczy i dostępnej
literatury, zaprezentowany w trakcie
konferencji, złożony z 7 wymiarów i 47

Konkluzje i refleksje odnoszące
się do analizowanego dorobku
naukowego związanego z klimatem
organizacyjnym w przyjętym
przedziale czasowym
Polski dorobek naukowy przedstawiony w publikacjach do końca lat 90.
w zakresie problematyki klimatu organizacyjnego składania autora do kilku
ważnych wniosków. Po pierwsze, zainteresowanie problematyką klimatu
3

Autorski
charakter
kwestionariusza Władysław Paluchowski potwierdził w trakcie konsultacji w dniu
16.11.2013 r. – w omawianej publikacji
Władysława Paluchowskiego nie ma jednoznacznej informacji, która wskazuje,
kto jest autorem kwestionariusza. W tym
celu autor niniejszej publikacji w trakcie
konsultacji zapytał Władysława Paluchowskiego, czy kwestionariusz jest autorstwa wspomnianego badacza.
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organizacyjnego w polskiej literaturze
oraz związane z tym próby konceptualizacji czy pierwszych badań w zakresie
tej problematyki pojawiły się stosunkowo późno. Przytaczana pozycja Dobrzyńskiego pochodzi z końca lat 70.,
zatem blisko 40 lat później w stosunku do zainteresowania zjawiskiem klimatu przez Lewina, White’a i Lippita,
a także prawie 25 lat od przedstawienia zagadnienia klimatu organizacyjnego przez Cornella i niemal pod koniec
kluczowego okresu zainteresowań
i rozwojem kategorią klimatu organizacyjnego, przypadającego na lata 60.
i częściowo 70. Jako główną przyczynę
tego opóźnienia w naukowym zainteresowaniu problematyką klimatu można z pewnością wskazać ograniczenia
w dostępie do źródeł zagranicznych
o charakterze językowym i informatycznym, które były szczególnie odczuwalne w Polsce w latach 70. i 80.
Potwierdza to stosunkowo niewielka ilość przytaczanych zagranicznych
publikacji względem całego dorobku
naukowego, który powstał do roku
1977. I chociaż, jak sugerują artykuły
Sokołowskiego i Barana, zjawisko klimatu (organizacyjnego bądź społecznego) było już względnie powszechnie stosowane w warunkach polskich,
to jednak nie zmienia to faktu, że naukowe zainteresowanie w kontekście
problemów organizacji i zarządzania
pojawiło się stosunkowo późno. Praca
Dobrzyńskiego ukazała się w zbliżonym okresie w stosunku do wyłonienia problematyki kultury organizacyjnej (1979) i chociaż polscy badacze
odpowiednio szybciej zainteresowali
się nową koncepcją kultury niż miało to miejsce w przypadku klimatu,
to z drugiej strony rozpoznawanie dopiero problematyki klimatu organizacyjnego w zderzeniu z nową i cieszącą
się dużym zainteresowaniem koncepcją kultury organizacyjnej przyczyniły
się do kolejnych niejasności i braku
klarowności w odniesieniu do klimatu
organizacyjnego i jego relacji z kulturą

w latach 80. Z kolei w obszarze badawczym klimatu w pierwszych polskich
publikacjach da się zauważyć niedostatki metodyczne pomiaru i analizy
klimatu wynikające z utrudnień w dostępie do oryginalnych zagranicznych
narzędzi oraz zagranicznych publikacji.
Kolejnym czynnikiem utrudniającym
bądź ograniczającym prowadzenie
pierwszych badań empirycznych był
ich interdyscyplinarny charakter i komplikacje związane z budowaniem zróżnicowanych zespołów badawczych,
na co dodatkowo nakładała się wcześniej wskazana kwestia niewielkiego
zainteresowania polskich badaczy naukowych klimatem organizacyjnym
i niedocenianiem tej problematyki.
Po wtóre, pierwsza faza zainteresowań
problematyką klimatu organizacyjnego w Polsce charakteryzuje się niewielką ilością publikacji naukowych,
a same dociekania związane z klimatem mają charakter powierzchowny,
zaczepny i fragmentaryczny. Z lektury
piśmiennictwa wynika, że do końca lat
80. nie ukazała się żadna książka naukowa, w której tytuł zawierałby termin „klimat organizacyjny”, a dorobek
polskich badaczy sprowadza się w istocie do kilku- kilkunastostronicowych
artykułów naukowych, których zresztą
łączna liczba we wskazanym okresie
nie przekroczyła 10 pozycji.
Po trzecie, w pierwszych polskich publikacjach, mimo podejmowanych prób
wyodrębnienia i scharakteryzowania
kategorii klimatu organizacyjnego,
w niewielkim zakresie opisano zależności i powiązania tego pojęcia z takimi kategoriami współzależnymi, jak
choćby satysfakcja z pracy czy kultura
organizacyjna, chociaż zagraniczny dorobek naukowy w przyjętym okresie
(do końca lat 90.) względnie wyraźnie
obejmował te kwestie. Niedostatki
w opisywanym zakresie skutkowały
nierzadko zamiennym stosowaniem
wskazanych pojęć, co prowadziło w rezultacie do niejasności i wieloznaczności rozważań w polskim dorobku
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naukowym powiązanym z tym obszarem. Te mankamenty występują w niektórych publikacjach do dzisiaj.
Po czwarte, autor odnosi wrażenie,
że w kolejnych polskich publikacjach
w stosunkowo w niewielkim zakresie
aktualizowano i pogłębiano zagraniczny dorobek naukowy w dziedzinie
problematyki klimatu organizacyjnego – ważniejsze nazwiska zagranicznych autorów, kojarzonych obecnie
z rozwojem tej koncepcji, pojawiają
się w pierwszych polskich publikacjach Dobrzyńskiego, Bratnickiego
czy Wyciślaka, natomiast w kolejnych
pozycjach nie wzbogacano znacząco zarówno bazy źródłowej kluczowych badaczy naukowych klimatu,
jak również ich ówczesnych osiągnięć.
Pierwsze polskie publikacje, szczególnie Wyciślaka i Dobrzyńskiego, dosyć
długo traktowano w kolejnych latach
jako swoistą wyrocznię w postrzeganiu i wyjaśnianiu klimatu organizacyjnego lub jako jedyną i zamkniętą bazę
odniesień w zakresie badania klimatu
organizacyjnego. W kolejnych latach
w niewielkim zakresie podejmowano
próby samodzielnej konceptualizacji klimatu organizacyjnego bądź jej
modyfikacji czy rozwoju, jak również
w niewielkim stopniu systematyzowano dorobek teoretyczny, metodyczny
i empiryczny w podjętym temacie. Doprowadziło to w efekcie do powstania
w kolejnych latach zjawiska „błędnego koła” w dociekaniach naukowych
związanych z klimatem organizacyjnym, czego odzwierciedleniem było
m.in. powoływanie się na te same
i nierzadko przedawnione źródła naukowe – polskie i zagraniczne.
Po piąte, we wczesnych polskich publikacjach poruszana problematyka
obejmuje takie obszary, jak istota klimatu organizacyjnego, składniki klimatu organizacyjnego, jego typologia,
czynniki kształtujące klimat, znaczenie klimatu organizacyjnego, różne
konteksty zarządzania i organizacji,

a także takie aspekty, jak metodyka
diagnozy klimatu, adaptacja i walidacja czy metodyka wdrożenia pożądanego klimatu (np. propozycje Potockiego). Wskazane wątki obejmują
więc różne elementy dorobku teoretycznego, metodycznego i empirycznego, przy czym wyraźna większość
poruszanych tematów i pozycji z nimi
związanych kojarzona jest z dorobkiem teoretycznym. Należy jednak
w tym miejscu jeszcze raz podkreślić
znikomą ilość polskich artykułów poświęconych wyłącznie problematyce
klimatu, jak również odczuwalny brak
tendencji do pogłębiania i aktualizowania polskiego dorobku do końca lat
90. proporcjonalnie do rosnącego dorobku zagranicznego. Ówczesne próby konceptualizacji klimatu organizacyjnego miały w większości charakter
punktowy i opierały się na stosunkowo wąskiej bazie źródłowej.
Po szóste, w analizowanym dorobku
polskim zauważalny jest brak ciągłości zainteresowań i badań związanych
z klimatem organizacyjnym, a wśród
nielicznych wyjątków można wskazać takich badaczy jak Dobrzyński,
Bratnicki, Chełpa czy Potocki, chociaż
nawet w ich przypadku łączna liczba
publikacji poświęconych bezpośrednio problematyce klimatu organizacyjnego w odniesieniu do każdego
z nich nie przekracza w opisywanym
okresie 5 pozycji, a przeprowadzone
przez autora niniejszej publikacji studia literaturowe dotyczące kolejnego
okresu (lata 2000–2014) nie wykazały, żeby przywoływani autorzy zaczęli
w większym stopniu interesować się
i publikować prace naukowe powiązane z problematyką klimatu organizacyjnego. Po siódme, polski dorobek
z analizowanego okresu był bardzo
rzadko wskazywany w liczących się
publikacjach zagranicznych, a więc
nasz rodzimy wkład w światowy dorobek naukowy w opisywanym obszarze
był w tym czasie bardzo znikomy.
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Zakończenie

i na tej podstawie sformułowano najważniejsze konkluzje i wnioski, z których na uwagę zasługują następujące:
dosyć późne zainicjowanie zainteresowań związanych z klimatem, niewielki
stopień zainteresowań mierzony liczbą
publikacji i ciągłością badań naukowych, uboczny charakter problematyki
klimatu i nierzadko powierzchowność
rozważań, a także dosyć duże opóźnienia w zgłębianiu i systematyzowaniu
oraz rozwijaniu dorobku zagranicznego. W opinii autora problematyka klimatu organizacyjnego wciąż wymaga
kompleksowego pogłębienia i systematyzacji, także w perspektywie historycznej. Ma to swoje uzasadnienie
teoretyczne, metodyczne i praktyczne.
Przesądza o tym także uniwersalność
i ponadczasowość tego zjawiska oraz
jego funkcjonalność w kontekście zarządzania firmą. Prezentowane opracowanie autor traktuje jako pierwszy
krok w tym kierunku. Z pewnością
celem kolejnej publikacji będzie uzupełnienie dorobku naukowego w podjętym temacie o dorobek polski obejmujący lata 2000–2014.

W opracowaniu scharakteryzowano
polski dorobek naukowy w zakresie zjawiska klimatu organizacyjnego
w okresie 1977–1999. Autor podjął
próbę ewolucji i systematyzacji naszego rodzimego dorobku w zakresie
podmiotowym i przedmiotowym. Ten
ostatni obejmował przede wszystkim
wątki teoretyczne, ale po części także
metodyczne i empiryczne. Omówienie
dorobku polskiego poprzedzają rozważania poświęcone genezie i ewolucji
naukowych zainteresowań klimatem
organizacyjnym w piśmiennictwie
zagranicznym w latach 50., 60. i 70.
oraz kojarzone z takimi nazwiskami,
jak np. Lewin, White i Lippit czy Cornell. Na tym tle przybliżono dorobek
polski, wyodrębniając dorobek w latach 70., 80. i 90. Wśród najważniejszych i wyróżniających się polskich
badaczy klimatu organizacyjnego
wskazano Dobrzyńskiego, Bratnickiego, Chełpę i Potockiego. W opracowaniu przeprowadzono analizę dorobku
polskiego w analizowanym okresie
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Abstract
The paper contains a chronological review of the beginnings of Polish scientific achievements in organizational climate construct. The author presents
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the proposed ideas, definitions, typologies, dimensions and items, as well as
the direction of first Polish research, including their scope, findings and achie70
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ved results. Next, the author summarizes and systematizes the achievements
of the first Polish researchers, confronts this developments with foreign ones
and then points out the potential directions of reflections and research in
organizational climate.
Keywords: organizational climate, social climate, types of organizational climate types, dimensions and components of organizational climate, factors affecting organizational climate
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Antykryzysowe działania Europejskiego
Banku Centralnego – przyczyny,
przebieg i skutki w poszczególnych fazach kryzysu
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Abstrakt
Kryzys finansowy z lat 2007–2010 stanowił duże wyzwanie dla Europejskiego
Banku Centralnego (EBC). Specyfiką kryzysu finansowego w strefie euro był
jego trzyetapowy przebieg przejawiający się kolejno: zawirowaniami na rynku
pieniężnym w połowie 2007 r., przeniesieniem globalnego kryzysu do krajów
strefy euro po upadku Lehman Brothers w 2008 r. oraz kryzysem zadłużenia w 2010 r. Dużym utrudnieniem walki z kryzysem dla EBC było oderwanie
polityki monetarnej od polityki fiskalnej i brak możliwości osiągnięcia pożądanego policy mix. Celem opracowania jest przedstawienie antykryzysowych
działań EBC, ich przyczyn, przebiegu i efektów w poszczególnych fazach kryzysu oraz próba oceny tych działań w świetle ich efektywności oraz zgodności z uprawnieniami EBC.
Słowa kluczowe: Europejski Bank Centralny, kryzys finansowy, kryzys zadłużeniowy, polityka monetarna
JEL: G01, G21, E52, E58

Historia: otrzymano 2015-07-30, poprawiono 2015-12-22, zaakceptowano
2015-12-24

Wstęp

sytuację gospodarczą w strefie euro
uwydatniła się zwłaszcza w czasie kryzysu finansowego z lat 2007–2010.
Specyfiką kryzysu finansowego w strefie euro był jego trzyetapowy przebieg.
Pierwszy etap rozpoczął się w sierpniu
2007 roku i przejawiał się destabilizacją na rynku pieniężnym. Drugi etap
był skutkiem przeniesienia się globalnego kryzysu do krajów strefy euro
po upadku Lehman Brothers. Trzeci
etap pojawił się w efekcie znaczącego

Europejski Bank Centralny (EBC) jako
instytucja odpowiedzialna za jednolitą politykę monetarną w strefie euro
dysponuje szerokim wachlarzem instrumentów stabilizacyjnych. Pełniąc
funkcję banku centralnego znaczącego gospodarczo obszaru, może istotnie wpływać na sytuację na międzynarodowych rynkach finansowych.
Rola EBC jako instytucji stabilizującej
Katarzyna Sum
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ksum@sgh.waw.pl
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pogorszenia stanu finansów publicznych w krajach członkowskich i przybrał formę kryzysu zadłużenia (Drudi i in., 2012). We wszystkich fazach
kryzysu EBC odgrywał istotną rolę
jako instytucja stabilizująca sytuację
gospodarczą w krajach strefy euro.
Najcięższym wyzwaniem dla EBC był
niewątpliwie trwający do dziś kryzys
zadłużeniowy.
EBC podobnie jak inne banki centralne na całym świecie musiał się
zmierzyć z kryzysem, podtrzymując
słabnącą drastycznie płynność sektora bankowego, zapobiegając ryzyku
systemowemu i zapewniając stabilność rynków finansowych. Działania
te musiały być dostosowane do specyfiki heterogenicznej gospodarki, jaką
jest obszar euro. Sytuacja EBC była
o tyle trudniejsza od sytuacji innych
banków centralnych, że działał on,
w przeciwieństwie do narodowych
banków centralnych, bez współpracy
z władzami fiskalnymi. W literaturze
ekonomicznej, jak i w mediach pojawiały się głosy, iż w czasie kryzysu EBC
podejmował działania poza obszarem
swoich uprawnień, tj. finansowanie
długu krajów członkowskich. Z takim
stanowiskiem nie zgadza się sam EBC,
argumentując, że działania antykryzysowe podejmował w ramach zapisanej
w Traktacie strategii i za pomocą przysługujących mu narzędzi. Działania
te były podyktowane koniecznością
obrony wspólnej waluty w obliczu zagrożenia rozpadu strefy euro
Niniejsze opracowanie ma na celu
przedstawienie antykryzysowych działań EBC, ich przyczyn, przebiegu
i efektów. Charakterystyka ta jest poprzedzona
omówieniem
funkcji,
uprawnień i narzędzi EBC, w ramach
których działania antykryzysowe się
odbywały. Na koniec podjęto próbę
oceny działań w świetle ich efektywności oraz zgodności z uprawnieniami EBC. Metoda badawcza opiera
się na analizie danych statystycznych
dotyczących rynku pieniężnego oraz

finansów publicznych w trzech etapach kryzysu.
Funkcje i narzędzia EBC
Zadania i uprawnienia EBC
Podstawowym celem EBC jest utrzymanie stabilności cen, zdefiniowanej jako stabilizacja inflacji mierzonej
wskaźnikiem HICP na poziomie 2%
rocznie. Cel ten EBC realizuje w ramach przyjętej strategii polityki pieniężnej i za pomocą zdefiniowanych
w jego statucie narzędzi (ECB, 2011a).
EBC jako instytucja ponadnarodowa
działa w odmiennych warunkach niż
narodowe banki centralne. Kapitał
EBC został wniesiony przez narodowe
banki centralne wszystkich krajów UE.
Udziały poszczególnych krajów zostały zdefiniowane w oparciu o udział
ich gospodarek w PKB i populacji UE.
Udziały te są dostosowywane okresowo. Traktat określa również sposób
alokacji zysków i strat EBC.
Z uwagi na fakt, że EBC jest instytucją
ponadnarodową, zakres jego uprawnień jest ograniczony do działań mających na celu zapewnienie stabilności
cen w obszarze euro. Traktat określa
instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania EBC, spośród których
w kontekście działań antykryzysowych
zwłaszcza istotne są: zakaz finansowania długu państw członkowskich
przez EBC, czyli zakaz nabywania obligacji rządowych na rynku pierwotnym i ograniczenia tych transakcji
na rynku wtórnym (art. 123), zakaz
uprzywilejowanego dostępu instytucji publicznych do rynku finansowego (art. 124) oraz klauzula no bail
out, zakazująca oddłużenia państw
członkowskich przez EBC (art. 125).
Za przyjęciem wskazanych uwarunkowań instytucjonalnych przemawiało przeświadczenie, że poszczególne
państwa członkowskie nie powinny
być obciążane długiem innych państw
członkowskich.
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Należy zaznaczyć, iż w kontekście działań antykryzysowych sytuacja EBC
była trudna. Polityka monetarna EBC
nie miała wsparcia od strony polityki
fiskalnej, jako że nie istniała instytucja koordynująca finanse publiczne
strefy euro. Rozwiązania w ramach
Paktu Stabilności i Wzrostu okazały
się niewystarczające, by utrzymać stabilność finansów publicznych krajów
strefy euro (European Council 1997).
Destabilizujący wpływ wzrastającego
zadłużenia na rentowność obligacji
rządowych znacznie utrudniał podtrzymywanie płynności na rynku międzybankowym przez EBC. Strategia
działań antykryzysowych musiała więc
uwzględnić założenie, że polityka monetarna działa w oderwaniu od polityki fiskalnej, zatem trudniej jest osiągnąć pożądany policy mix.

rynku. EBC ustala stopę procentową
dla podstawowych operacji refinansujących, która kształtuje strukturę stóp
na rynku pieniężnym. Operacje należące do drugiej grupy (refinansujące
długoterminowe) EBC przeprowadza
raz w miesiącu, a okres zapadalności
instrumentów wynosi trzy miesiące.
Ta grupa operacji ma na celu zapewnienie płynności długoterminowej, bez
kształtowania długookresowych oczekiwań. Operacje refinansujące przeprowadzane są w drodze przetargów.
Stronami przetargu mogą być instytucje uprawnione przez EBC do uczestnictwa w operacjach polityki pieniężnej. W ramach przetargu instytucje
finansowe zgłaszają zapotrzebowanie
na płynne środki. EBC przyznaje środki
według udziałów w zapotrzebowaniu,
rozdysponowując z góry określony zasób płynności. W okresach stabilności
finansowej EBC zwykle przyznaje jedynie część zapotrzebowania na płynne
środki, stosując tzw. haircut1.
Trzecia grupa, operacje typu fine tuning, przeprowadzane są zwykle
w ostatni dzień obowiązywania stopy
rezerwy obowiązkowej i mają na celu
korektę stóp procentowych zniekształconych przez wahania poziomu płynności rynków. Operacje te wykonywane są za pomocą instrumentów repo,
swapów walutowych lub depozytów.
Mogą odbywać się na podstawie przetargów lub umów bilateralnych. EBC
może ograniczyć listę instytucji uprawnionych do uczestnictwa w operacjach fine tuning. Operacje te nie mają
ustalonej częstotliwości ani okresu
zapadalności.
Czwarta grupa, operacje strukturalne,
służą dostosowaniu struktury aktywów Eurosystemu do struktury aktywów instytucji rynków finansowych.
Operacje te wykonuje się za pomocą emisji certyfikatów dłużnych EBC,

Narzędzia polityki monetarnej
Do głównych narzędzi polityki monetarnej EBC należą: operacje otwartego
rynku, operacje depozytowo-pożyczkowe i stopa rezerwy obowiązkowej.
Operacje otwartego rynku mają
na celu: kształtowanie rynkowych
stóp procentowych zgodnie z celem EBC, wpływanie na oczekiwania
uczestników rynku oraz zapewnienie pożądanego poziomu płynności.
Operacje te EBC przeprowadza za
pośrednictwem Eurosystemu, czyli
narodowych banków centralnych krajów należących do strefy euro. Można
wyróżnić cztery rodzaje operacji otwartego rynku: podstawowe operacje
refinansujące, długoterminowe operacje refinansujące, operacje typu fine
tuning i operacje strukturalne.
Najbardziej znacząca jest pierwsza
z wymienionych grup operacji. Wykonywane są one za pomocą transakcji repo i przeprowadzone co tydzień
z tygodniowym okresem zapadalności. Te operacje mają na celu regulację płynności krótkookresowej oraz
kształtowanie oczekiwań uczestników

1

Różnica między zgłoszonym zapotrzebowaniem na płynność a przyznanym zasobem płynności.
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transakcji bezwarunkowych (outright
transactions) oraz transakcji repo (ECB
2011b). W zależności od użytego instrumentu operacje te przeprowadza
się za pomocą umów bilateralnych
lub przetargów, w których mogą brać
udział wszystkie instytucje uprawnione do uczestnictwa w transakcjach
polityki pieniężnej EBC. Operacje
strukturalne przeprowadzone są nieregularnie i nie mają ustalonego okresu zapadalności.
Operacje
depozytowo-pożyczkowe
mają na celu absorpcję nadmiernej
płynności jednodniowej. Wpływają
w ten sposób na jednodniową stopę
na rynku pieniężnym EONIA i kształtują oczekiwania uczestników rynku. Instytucje uprawnione do uczestnictwa
w tych operacjach mogą uzyskać pożyczkę od Eurosystemu pod zastaw depozytu zabezpieczającego. Instytucje
te mogą również ulokować nadmiar
płynności w Eurosystemie. Rynkowa
stopa jednodniowa zwykle waha się
w przedziale między stopą depozytów
i pożyczek w ramach operacji Eurosystemu (ECB 2011b).
Wyznaczenie stopy rezerwy obowiązkowej przez EBC ma na celu stabilizację
stóp procentowych na rynku pieniężnym i kontrolowanie płynności na tym
rynku. Wysokość stopy jest uzależniona od średniej dziennej struktury bilansu instytucji finansowych w danym
okresie obowiązywania stopy.
Instytucje chcące uczestniczyć w operacjach polityki monetarnej muszą
spełnić szereg kryteriów ustalonych
przez EBC. Istotne jest ponadto, by
banki chcące brać udział w tych operacjach wykazywały honorowane przez
Eurosystem depozyty pod zastaw
transakcji.

procentowych, cen aktywów, kursów walutowych oraz pożyczek bankowych (ECB 2010a). W przypadku
pierwszego z kanałów kluczową rolę
odgrywa poprawne funkcjonowanie
rynku pieniężnego. EBC ustala podstawowe stopy procentowe2 i w ten
sposób kształtuje stopy procentowe
obowiązujące na tym rynku. Stopy
na rynku pieniężnym istotnie warunkują refinansowanie banków, co z kolei
wpływa na oprocentowanie kredytów
i depozytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Po ustaleniu
stopy EBC przydziela pożądany zasób
płynności, umożliwiający zachowanie preferowanej struktury stóp procentowych (ECB 2010a). Warunkiem
prawidłowej transmisji struktury stóp
procentowych jest zaufanie uczestników rynku pieniężnego do pozostałych instytucji na nim funkcjonujących
oraz do aktywów będących przedmiotem obrotu na tym rynku. Należy
zaznaczyć, że w warunkach kryzysu
finansowego doszło do zaburzenia
tego zaufania – banki nie chciały deponować nadwyżek płynności w innych instytucjach po określonych stopach procentowych, żądały natomiast
wyższej premii za ryzyko. Transmisja
polityki monetarnej za pomocą kanału stóp procentowych została więc
zakłócona w czasie kryzysu. Dodatkowym utrudnieniem było prowadzenie analizy monetarnej w warunkach
destabilizacji mechanizmu transmisji
(ECB 2009). W celu stabilizacji sytuacji na rynku pieniężnym EBC musiał
sięgnąć po niestandardowe narzędzia
polityki monetarnej (ECB 2010b).
Czynnikiem skłaniającym EBC do podjęcia niestandardowych działań antykryzysowych była również dysfunkcja
pozostałych kanałów transmisji polityki monetarnej – kanałów cen aktywów
oraz pożyczek bankowych.

Wpływ kryzysu finansowego na transmisję polityki pieniężnej
Transmisja
polityki
pieniężnej
w okresach stabilności finansowej
odbywa się za pomocą kanału: stóp

2

Stopy: kredytu refinansowego, oprocentowania depozytów, lombardowa i rezerwy obowiązkowej.

38

Katarzyna Sum | Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego

Transmisja polityki monetarnej przez
kanał pożyczek bankowych odgrywa
istotną rolę w strefie euro z uwagi
na fakt, że działalność gospodarcza
w tym ugrupowaniu finansowana
jest głównie przez kredyty bankowe.
Warunki pozyskiwania finansowania
przez banki wpływają zatem istotnie
na poziom akcji kredytowej dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
i w efekcie na realną sferę gospodarki. W literaturze wskazuje się na fakt,
iż kanał transmisji polityki monetarnej przez pożyczki bankowe uległ
zniekształceniu z uwagi na ekspansję sekurytyzacji i innowacji finansowych (Altunbas i in. 2009). Możliwość
pozyskiwania przez banki funduszy
na rynkach finansowych uniezależniła w pewnym stopniu wielkość akcji kredytowej od jej preferowanego
poziomu, wyznaczanego przez środki
polityki monetarnej. W obliczu braku
antycyklicznych regulacji bankowych
doprowadziło to nadmiernej ekspansji kredytu w wielu krajach strefy euro
i przyczyniło się do nasilenia kryzysu
finansowego.
Fakt, że banki finansowały swoją działalność przez rynki finansowe, uzależnił koszty tego finansowania od cen
aktywów, zwłaszcza od cen listów zastawnych (covered bonds)3 i obligacji
rządowych. Podczas kryzysu doszło
do znacznych wahań cen wskazanych
instrumentów, co znacząco wpłynęło
na warunki udzielania kredytów przez
banki. Oznaczało to dysfunkcję trzeciego kanału transmisyjnego polityki monetarnej – kanału cen aktywów.
Działania antykryzysowe EBC musiały być zgodne ze strategią polityki

pieniężnej określoną w statucie instytucji. Strategia ta oparta jest na dwóch
filarach służących ocenie ryzyka utraty stabilności cen w średnim okresie.
W okresie stabilności finansowej wystarczającym narzędziem kształtowania oczekiwań uczestników rynku pieniężnego jest podstawowa stopa dla
operacji refinansujących. W czasie kryzysu z uwagi na wyżej wskazane zniekształcenia poziom tej stopy nie był
wystarczającą informacją, dlatego też
EBC starał się również w inny sposób
wpływać na oczekiwania uczestników
rynku. Oznaczało to chwilowe odejście od zasady rozdzielności decyzji
i implementacji polityki monetarnej,
zgodnie z którą tylko podstawowa
stopa może kształtować oczekiwania
rynku (ECB 2011b). Z uwagi na ten fakt
EBC utrzymywał stopę jednodniową
na poziomie zgodnym z podstawowymi stopami, jednak odbiegała ona
od stopy dla operacji refinansujących
w porównaniu z okresem stabilności (Cour-Thimann i Winkler, 2013).
Oprócz sterowania krótkoterminową
stopą procentową EBC opracował dodatkowe, niestandardowe narzędzia
polityki pieniężnej. Celem niestandardowych działań EBC było zachowanie
pożądanej, jednolitej w skali strefy
euro struktury stóp procentowych
na rynku pieniężnym w warunkach
kryzysu.
Błyskawiczna transmisja kryzysu
w skali międzynarodowej oraz pomiędzy sektorem publicznym i bankowym wywołała destabilizację rynków finansowych, przejawiającą się
we wzroście spreadów cen papierów
wartościowych i spadku ratingów
kredytowych instytucji i gospodarek.
Wpłynęło to zarówno na prowadzenie, jak i transmisję polityki monetarnej. Grammaticos i Vermeulen wskazują na fakt, że transmisja kryzysu
do instytucji finansowych nasiliła się
po upadku Lehman Brothers. Możliwości finansowania banków uzależniły się znacząco od spreadów obligacji

3

Listy zastawne (Pfandbriefe w Niemczech, obligations foncières we Francji i cédulas w Hiszpanii) to emitowane
przez banki długoterminowe instrumenty
dłużne. Celem emisji jest refinansowanie
pożyczek dla instytucji sektora publicznego. Zabezpieczenie stanowią: prawo
regresu do emitenta oraz finansowane za
pomocą instrumentu aktywa.
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niemieckich i greckich (Grammaticos
i Vermeulen 2012).
Dobór instrumentów w działaniach
antykryzysowych musiał być dostosowany do specyfiki gospodarki
strefy euro. Z uwagi na fakt, że finansowanie działalności gospodarczej
w strefie euro odbywa się głównie za
pośrednictwem banków, wybór antykryzysowych narzędzi EBC był ukierunkowany właśnie na banki (Cour-Thimann i Winkler 2013). W celu
zapewnienia jednolitej płynności
na rynku bankowym, nadzwyczajne
operacje EBC były przeprowadzane za
pośrednictwem narodowych banków
centralnych, działających w ramach
Eurosystemu. W ten sposób EBC
chciał zapewnić, by wszystkie instytucje uprawnione do uczestnictwa
w operacjach refinansujących miały
do nich dostęp.
Dodatkowym problemem w sektorze
bankowym strefy euro okazał się brak
motywacji do reformy regulacji systemu bankowego w wielu krajach. Sytuacja taka wynikała z faktu, że sektor
transakcji międzybankowych w strefie
euro był w wysokim stopniu zintegrowany. Zanikła granica między transakcjami krajowymi i międzynarodowymi, mimo tego kompetencje nadzoru
bankowego pozostały na poziomie narodowym. W gospodarkach borykających się z problemami nierównowagi
zewnętrznej istniała pokusa, by finansować deficyt bilansu obrotów bieżących napływem środków finansowych
przez stymulowanie operacji transgranicznych. Ten problem mógł być
rozwiązany jedynie przez koordynację regulacji bankowych na poziomie
ponadnarodowym. Zadanie to wykraczało poza kompetencje EBC, tym
niemniej luźne regulacje bankowe
utrudniały działania antykryzysowe
polityki monetarnej. Stworzenie instytucji koordynującej nadzór bankowy
(European Banking Authority) w 2011
r. i rozpoczęcie dyskusji nt. unii bankowej w UE miały ułatwić sprawowanie

funkcji EBC (European Parliament, EU
Council 2010).
Zarys czasowy kryzysu i działania EBC
Jak wskazano we wstępie, kryzys finansowy w strefie euro przebiegł w trzech
fazach. Pierwszy etap rozpoczął się
w sierpniu 2007 roku i przejawiał się
destabilizacją na rynku pieniężnym.
Drugi etap był skutkiem przeniesienia
globalnego kryzysu do krajów strefy euro po upadku Lehman Brothers.
Trzeci etap pojawił się w efekcie znaczącego pogorszenia stanu finansów
publicznych w krajach członkowskich
i przybrał formę kryzysu zadłużenia
(Drudi i in. 2012).
W pierwszych dwóch fazach kryzysu
poszczególne banki krajów UE borykały się z problemami niedoboru płynności, niemniej jednak dzięki względnie
konserwatywnym regulacjom bankowym4 w krajach strefy euro i działaniom antykryzysowym EBC stabilność
sektora bankowego została utrzymana. Dopiero negatywne sprzężenie
zwrotne między pogorszoną sytuacją
sektora bankowego i kondycją finansów publicznych krajów UE sprawiło,
że działania EBC stały się niewystarczające w zwalczaniu kryzysu finansowego. Kryzys zadłużeniowy ujawnił
konieczność koordynacji antykryzysowych działań instytucji UE. Działania antykryzysowe EBC musiały być
wspierane reformami strukturalnymi
w państwach członkowskich. Operacje polityki monetarnej nie mogły
zastąpić reform, których konieczność
ujawnił kryzys. Dlatego też trzecia faza
kryzysu stanowiła najcięższe wyzwanie dla EBC. W kolejnym podrozdziale
4

Kraje strefy euro cechowały się przed
kryzysem stosunkowo konserwatywnymi
regulacjami bankowymi w porównaniu
np. z Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi. Spektrum działalności i inwestycji banków było w niektórych krajach
znacznie ograniczone (Sum 2013).
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scharakteryzowano działania antykryzysowe EBC na każdym z trzech
etapów.

zwiększających, jak i absorbujących
płynność. Z uwagi na ograniczoną
płynność na rynku walutowym EBC
skupował papiery wartościowe denominowane w EUR w zamian za dolary
amerykańskie w ramach umowy swapowej z Systemem Rezerwy Federalnej. W późniejszym okresie umowę
swapową EBC zawarł również z bankiem centralnym Szwajcarii (Drudi i in.
2012).
Należy zaznaczyć, że w pierwszej fazie
kryzysu EBC utrzymywał podstawową
stopę procentową na stałym poziomie
(wykres 1), co wynikało z braku presji
inflacyjnej. Do podwyżki doszło dopiero w sierpniu 2008 r. Działania EBC
były skoncentrowane na odbudowaniu
zaufania uczestników rynku do rynku
bankowego. Częste, krótkoterminowe
operacje refinansujące miały na celu
ukształtowanie stopy EONIA na poziomie zbliżonym do podstawowej stopy
dla operacji refinansujących. Oprócz
tego miały miejsce zwykłe, krótkoterminowe operacje refinansujące
w ostatni dzień obowiązywania stopy
rezerwy obowiązkowej. Ponadto EBC
podejmował wzmożoną aktywność
w zakresie długoterminowych operacji
refinansujących. W celu ograniczenia
ryzyka utraty płynności na przełomie
roku EBC przydzielił pełną płynność
dla ostatniej, głównej operacji refinansującej w roku. Działania te okazały się
skuteczne, jako że płynność na rynku
pieniężnym strefy euro została przywrócona (Cour-Thimann i Winkler
2013).
Z poniższego wykresu wynika, iż stopa
jednodniowa ustabilizowała się na poziomie podstawowej stopy dla kredytu
refinansowego.

Turbulencje na rynku pieniężnym
w 2007 roku
Początki kryzysu finansowego można
było obserwować od 9 sierpnia 2007 r.
Miało wtedy miejsce załamanie zaufania na rynku pieniężnym, zapoczątkowane wstrzymaniem operacji odkupu
przez istotną część rynku bankowego
dla trzech funduszy inwestycyjnych
(Drudi i in.2012). Decyzja o wstrzymaniu operacji odkupu wynikała z rosnącego spadku zaufania do instrumentów
pochodnych na produkty subprime,
które znajdowały się w portfelach
funduszy i charakteryzowały brakiem
możliwości ich wyceny. Wzrost spreadów na rynku pieniężnym spowodował chwilowe problemy z płynnością
na rynku międzybankowym.
Reakcją EBC były wzmożone operacje
refinansujące, mające na celu stymulację płynności rynku międzybankowego przy utrzymaniu stałej stopy rezerwy obowiązkowej, gwarantującej
stabilność płynności (Cour-Thimann
i Winkler 2013). W ramach operacji
refinansujących EBC przydzielił pełny
zasób płynności, na które banki zgłosiły zapotrzebowanie. Banki wykorzystały 95 mld EUR już w pierwszym dniu
tej operacji (ECB 2010a). Dodatkowo
EBC wprowadził operacje refinansujące z okresem zapadalności trzech
i sześciu miesięcy. Operacje sześciomiesięczne były nadzwyczajnym środkiem polityki pieniężnej. W ten sposób EBC przyczynił się do złagodzenia
ryzyka płynności w dłuższym okresie
i skłonił banki do podtrzymania akcji
kredytowej. Jednocześnie przydział
płynności dla operacji refinansujących
o krótszych termiach zapadalności został ograniczony (ECB 2010a). Zamiast
tego w celu podtrzymania płynności krótkookresowej EBC dokonywał
operacji typu fine tuning – zarówno

Globalny kryzys finansowy
Druga faza kryzysu rozpoczęła się
wraz z upadkiem Lehman Brothers 15
września 2008 r.
Oprócz dotychczasowych obaw o płynność pojawiły się obawy o wypłacalność
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Wykres 1. Stopy procentowe EBC i jednodniowa stopa procentowa
EONIA na rynku pieniężnym w pierwszej fazie kryzysu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC oraz http://www.emmi-benchmarks.eu

dużych instytucji finansowych. Miał
miejsce spadek zaufania do derywatów
kredytowych, które stanowiły znaczącą
część portfeli banków. Obawy o płynność spowodowały masową wyprzedaż aktywów w bankach europejskich,
co doprowadziło do załamania na rynku pieniężnym strefy euro z końcem
września 2008 r. Miał miejsce drastyczny wzrost spreadów stóp procentowych na rynku pieniężnym. Panowało
przekonanie, że interwencje banków
centralnych nie będą wystarczające, by
przywrócić płynność na rynku. Z uwagi
ten fakt banki zaczęły gromadzić zapasy płynności, co przy dużym udziale finansowania działalności gospodarczej
przez sektor bankowy groziło krachem
kredytowym w strefie euro.
Aby zapobiec takiej sytuacji, EBC obniżył podstawowe stopy procentowe
i podjął ponownie wzmożone operacje refinansujące. Miało miejsce
rekordowe obniżenie stopy operacji
refinansujących do 1% w maju 2009
(wykres 2.) W ramach operacji refinansujących EBC ponownie przydzielił
pełną płynność, na którą banki zgłosiły
zapotrzebowanie. Ponadto w okresie

od października 2008 r. do stycznia
2009 r. zawężono spread oprocentowania operacji depozytowo-pożyczkowych (wykres 2). Złagodzono warunki udzielania kredytów przez EBC
przez poszerzenie spektrum aktywów
uznawanych jako depozyt pod zastaw
transakcji oraz obniżenie wymaganego progu ratingu dla niektórych grup
aktywów.
Ogół działań antykryzysowych za pomocą niestandardowych środków polityki pieniężnej w drugiej fazie kryzysu
był określany mianem enhanced credit
support, czyli wzmożonego wsparcia
kredytowego (Cour-Thimann i Winkler
2013). Głównymi środkami wparcia
kredytowego były:
1. Przyznanie pełnej płynności po ustalonej stopie w ramach wszystkich operacji
refinansujących.
Oznaczało
to nieograniczony dostęp do płynnych
środków udostępnianych przez EBC
pod warunkiem posiadania aktywów
mogących stanowić depozyt zabezpieczający. W ten sposób próbowano
pobudzić akcję kredytową banków
i przeciwdziałać zaburzeniom transmisji polityki pieniężnej.
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Wykres 2. Stopy procentowe EBC i jednodniowa stopa procentowa
EONIA na rynku pieniężnym w drugiej fazie kryzysu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC oraz http://www.emmi-benchmarks.eu

2. Wydłużenie terminów zapadalności transakcji wspierających płynność
banków. Okres zapadalności długookresowych operacji refinansujących
wydłużono do 6 i 12 miesięcy. Taka
zmiana była dodatkowym czynnikiem
sprzyjającym obniżeniu stóp procentowych na rynku pieniężnym. Banki
miały możliwość długoterminowego
planowania płynności oraz pozyskiwania płynnych środków po niższych
kosztach. Dłuższe terminy zapadalności umożliwiły bankom rozwiązanie
problemu niedopasowania terminowego struktury aktywów i pasywów
(ECB 2010a).
3. Poszerzenie zakresu aktywów uznawanych jako depozyt zabezpieczający
umożliwiło bankom refinansowanie
również mniej płynnych aktywów
przez operacje EBC. Pobudziło to operacje pożyczkowe na rynku międzybankowym (Cour-Thimann i Winkler
2013). EBC uznawało jako depozyt
zabezpieczający papiery wartościowe
emitowane przez podmioty prywatne
już przed kryzysem. Tendencja ta została wzmocniona w trakcie kryzysu,
jako że w okresie turbulencji na rynkach finansowych transakcje odkupów
papierów wartościowych emitowanych przez podmioty prywatne były

znacznie utrudnione (ECB 2010a).
Utrudnienia w przeprowadzaniu transakcji dotyczyły np. derywatów typu
asset backed securities (ABS), których
rynek załamał się po upadku Lehman
Brothers. Dodatkowo poszerzono listę
instytucji uprawnionych do uczestnictwa operacjach fine tuning przeprowadzanych przez EBC z 140 do 2000
(ECB 2010a).
4. EBC wprowadził umowy na swapy
walutowe z innymi bankami centralnymi: Danmarks Nationalbank, Magyar
Nemzeti Bank i Narodowym Bankiem
Polski w celu zwiększenia podaży euro
w sektorze bankowym Danii, Węgier
i Polski (ECB 2010a). W ramach tych
umów sprzedawał kontrakty walutowe o różnych terminach zapadalności
pod zastaw depozytów zabezpieczających denominowanych w euro za
pośrednictwem narodowych banków
centralnych. Istotne znaczenie miały
zwłaszcza umowy z Rezerwą Federalną, jako że banki w strefie euro były
w dużej mierze zaangażowanie w finansowanie amerykańskich przedsięwzięć, m.in. nieruchomości. Spadek
płynności na tych segmentach rynku
przyczynił się do znacznego ograniczenia podaży dolarów amerykańskich. Umowy swapowe EBC pozwoliły
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przeciwdziałać tej tendencji (Cour-Thimann i Winkler 2013).
5. EBC wprowadził program zakupu
listów zastawnych (Covered bond purchase programme). EBC zadeklarował
zakup listów zastawnych emitowanych w euro i przez państwa strefy
euro o wartości 60 mld EUR w okresie
od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r.
za pośrednictwem narodowych banków centralnych (Drudi i in. 2012).
EBC nabywał listy zastawne w ramach
operacji bezwarunkowych (outright
transactions). Program ten miał duże
znaczenie dla sektora bankowego
strefy euro, jako że rynek listów zastawnych był podstawowym źródłem
pozyskiwania kapitału dla wielu banków obszaru euro. W czasie kryzysu
ten segment rynku borykał się z problemem spadku emisji instrumentów,
spadku płynności i wzrostu spreadów
(ECB 2010a). Wartość instrumentów
objętych programem stanowiła ok.
2,5% wartości wyemitowanych obligacji w tym czasie (Cour-Thimann
i Winkler 2013). Program zakończył
się 30 czerwca 2010 r. EBC dokonał
zakupu w sumie 422 listów zastawnych -27% na rynku pierwotnym
i 73% na wtórnym (ECB 2010a). Okres
zapadalności tych instrumentów wahał się miedzy 3 i 7 lat. Program zakupu listów zastawnych dał więc impuls
do ponownego pobudzenia tego segmentu rynku i pozyskiwania funduszy
dla banków.
Podjęte przez EBC działania były skuteczne, jako że we wrześniu 2009 r.
spready na rynku pieniężnym wróciły
do ich poziomu sprzed kryzysu (wykres 2). Program wsparcia kredytowego istotnie wpłynął na płynność i ceny
na rynku międzybankowym. Krótkoterminowe i zarazem długoterminowe
stopy procentowe na rynku pieniężnym zostały znacznie obniżone przez
przyznanie pełnej płynności w operacjach refinansujących. Realne długoterminowe stopy spadły okresowo
poniżej zera (ECB 2010a). Niskie stopy

procentowe sprzyjały pobudzeniu inwestycji w realnej sferze gospodarki.
W drugiej fazie kryzysu EBC stał się
ważnym pośrednikiem na rynku pieniężnym. Aktywność banków komercyjnych spadła, można było natomiast
zaobserwować ekspansję bilansów
banków centralnych działających w ramach Eurosystemu. Za sprawą programów wspierania akcji kredytowej banki
zgłaszały popyt na większą ilość płynnych środków niż byłoby to potrzebne
w celu sfinansowania ich dziennych
transakcji i w efekcie zgromadziły
nadmiar płynności. Te środki nie były
jednak wykorzystywane do udzielania
pożyczek międzybankowych, lecz lokowane w ramach operacji depozytowych w EBC. Efektem tego był wzrost
zbieżności stóp jednodniowych na rynku pieniężnym i stóp dla operacji depozytowych EBC (wykres 2).
Poszerzenie spektrum aktywów uznawanych jako depozyty pod zastaw
transakcji sprawiło, że znacznie wzrósł
udział aktywów typu ABS w operacjach
EBC, zmalał natomiast udział papierów
wartościowych emitowanych przez instytucje publiczne (Allen i Moessner
2013).
Jako że program wsparcia kredytowego przywrócił stabilność na rynku
międzybankowym i przyniósł oczekiwane efekty w sektorze bankowym
krajów strefy euro w grudniu 2009 r.,
postanowiono o powolnym wycofaniu nadzwyczajnych środków polityki
pieniężnej.
Kryzys zadłużeniowy w strefie euro
Potrzeba wsparcia przez rządy instytucji finansowych borykających się
z problemami wypłacalności pogorszyła znacznie sytuację finansów publicznych krajów strefy euro. Wiosną 2010
r. rząd grecki ogłosił zrewidowane
dane dotyczące stanu finansów publicznych wskazujące na niewypłacalność kraju. Rewizja danych wskazała
na zwiększenie deficytu budżetowego
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Wykres 3. Rentowność 10-letnich obligacji krajów strefy euro (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC

płynności i wypłacalności5. W efekcie
tego miał miejsce wzrost premii za ryzyko obligacji rządowych emitowanych
przez te kraje (wykres 3). Dodatkowo,
wzrost spreadów obligacji rządowych
dotknął również kraje o stabilnych
fundamentach, np. Francję. Mogło
być tak z uwagi na fakt, że źródłem finansowania francuskiego sektora bankowego był chwiejny rynek pieniężny
(Vause i von Peter 2011).
Z wykresu wynika, że silny wzrost
premii za ryzyko obligacji wskazanych
krajów występował od połowy 2010
r. Wprowadzenie pakietów pomocowych dla poszczególnych krajów miało
miejsce: dla Grecji 2 maja 2010 r., dla
Irlandii 28 listopada 2010 r., dla Portugalii 4 maja 2011 r. i dla Grecji ponownie 21 lipca i 26 października 2011
r. We Włoszech i Hiszpanii banki centralne Eurosystemu zakupiły obligacje

z 8,2% do 12,5% PKB. Efektem był
bezprecedensowy wzrost spreadów
między oprocentowaniem greckich
i niemieckich obligacji rządowych.
Zapoczątkowało to trzecią, trwająca
do dziś fazę kryzysu, której szczególne
nasilenie miało miejsce w lecie 2011 r.
Do powstania kryzysu zadłużenia przyczynił się zły stan finansów publicznych sprzed kryzysu w peryferyjnych
krajach strefy euro, nierównowaga zewnętrzna w kilku innych krajach strefy
euro i wolny wzrost wydajności w wielu z tych krajów. Kryzys finansowy pogłębił więc już istniejące problemy.
Należy zaznaczyć, że kryzys zadłużenia
dotknął również kraje, które w przededniu wybuchu kryzysu cechowały się
znacząca dyscypliną finansów publicznych, jak np. Hiszpania. Koszty kryzysu
były jednak tak wysokie, iż doprowadziły do drastycznego wzrostu zadłużenia
w tych krajach. Znaczącą rolę odegrały
aspekty behawioralne kryzysu finansowego. Inwestorzy traktowali grupę
krajów o słabych fundamentach jako
potencjalnie zagrożone załamaniem

5

Oprócz Grecji do krajów o słabych
fundamentach ekonomicznych inwestorzy zaliczali: Portugalię, Włochy, Irlandię i Hiszpanię.
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emitowane przez te kraje 8 sierpnia
2011 r. Z wykresu wynika, że jedynie
w przypadku Włoch i Hiszpanii pakiety
pomocowe zdołały chwilowo złagodzić tendencję wzrostową premii za
ryzyko obligacji. Pozostałe działania
rządów i instytucji UE nie przekonały
inwestorów.
Jednocześnie miało miejsce obniżenie
ratingu dla papierów wartościowych
emitowanych przez instytucje prywatne, ulokowane w krajach o słabych
fundamentach. Poskutkowało to obniżeniem wartości aktywów banków.
Pojawiło się sprzężenie zwrotne między kryzysem bankowym a kryzysem
finansów publicznych.
Obniżenie ratingów banków było spowodowane z jednej strony ekspozycją instytucji kredytowych na ryzyko
niewypłacalności krajów strefy euro,
z drugiej osłabieniem wsparcia rządów
tych krajów. Spadek zaufania do banków strefy euro odzwierciedlał się
we wzroście spreadów instrumentów
CDS banków, zwłaszcza w porównaniu
do sektorów bankowych Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych (Allen i Moessner 2013). Taka
sytuacja ograniczyła znacznie możliwości pozyskiwania funduszy banków,
zwłaszcza tych z krajów Europy południowej. Przykładowo, amerykańskie
fundusze inwestycyjne zaczęły intensywnie wyprzedawać obligacje banków strefy euro. Miał również miejsce znaczący wzrost kosztów swapów
euro-dolarowych.
Banki, które posiadały znaczące udziały ryzykownych obligacji rządowych
w swoich portfelach, były zmuszone
do wyprzedaży aktywów i ograniczenia
ekspansji kredytowej. Celem banków
stała się również redukcja zmienności
wartości portfela, tak więc pozbywały
się również papierów wartościowych
emitowanych np. przez instytucje z gospodarek wschodzących (Vause i von
Peter 2011).
W odpowiedzi na kryzys zadłużeniowy EBC wprowadził w maju 2010 r.

Securities Market Programme, polegający na zakupie na rynku wtórnym papierów wartościowych emitowanych
zarówno przez podmioty prywatne,
jak i publiczne. Program miał na celu
zapewnienie płynności na częściach
rynku, które borykały się z kryzysem.
Z uwagi na ograniczenia traktatowe
zakup papierów wartościowych w ramach Securities Market Programme
mógł się odbywać wyłącznie na rynku wtórnym. Dodatkowo interwencje
te były sterylizowane w celu uniknięcia
nadmiaru płynności na częściach rynku, gdzie płynności tej nie brakowało
przed uruchomieniem programu (Cour-Thimann i Winkler 2013).
Securities Market Programme miał
na celu przeciwdziałanie zniekształceniom trzech kanałów transmisji polityki monetarnej: kanału cen aktywów,
płynnościowego i bilansu banku (Cour-Thimann i Winkler 2013). Pierwszy
z kanałów został zniekształcony, ponieważ wyższe oprocentowanie obligacji
rządowych wpływało na podniesienie
rentowności obligacji emitowanych
przez banki, co z kolei zwiększało koszty finansowania banków. Zakupy w ramach SMP były jedynymi transakcjami,
które zapobiegały dalszemu wzrostowi rentowności obligacji w okresach
wzmożonych turbulencji (Vause i von
Peter 2011). Drugi z kanałów również
nie działał prawidłowo, ponieważ obligacje rządowe były zwykle podstawowym instrumentem używanym jako
depozyt zabezpieczający w transakcjach repo i głównym źródłem płynności na tym rynku. Podniesienie ich
rentowności ograniczyło płynność
na rynku tych transakcji. Trzeci kanał
transmisji polityki monetarnej uległ
zniekształceniu z uwagi na zmiany
struktury aktywów banków. Zmiany
cen instrumentów trzymanych w portfelach banków przyczyniły się do konieczności wyprzedaży części aktywów
i dekapitalizacji w sektorze bankowym,
co z kolei wpłynęło na wielkość akcji
kredytowej banków.
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Securities Market Programme był
przeprowadzany równolegle z operacjami European Financial Stability Facility, w ramach których rządy mogły
oferować wzajemną pomoc w programach restrukturyzacyjnych poszczególnych państw członkowskich. Sam
Securities Market Programme funkcjonował jednak niezależnie od reform
strukturalnych, które powinny były być
przeprowadzone, dlatego też nie stanowił rozwiązania dla problemu zadłużenia państw członkowskich. Pomógł
natomiast złagodzić niektóre efekty
kryzysu zadłużeniowego, np. zapobiec
dalszemu wzrostowi rentowności obligacji i przenoszeniu się kryzysu do innych krajów strefy euro (ECB 2011c).
W trzeciej fazie kryzysu EBC przywrócił niektóre z nadzwyczajnych środków
polityki pieniężnej, które były stosowane w poprzednich fazach kryzysu,
a przede wszystkim pełen przydział
płynności w ramach trzymiesięcznych
operacji refinansujących oraz uruchomienie kolejnej sześciomiesięcznej operacji refinansującej z pełnym
przydziałem płynności. Przywrócono
również umowę swapową z Systemem
Rezerwy Federalnej. Ponownie poszerzono listę aktywów akceptowanych
jako depozyt pod zastaw transakcji.
Koordynacja działań banków centralnych (EBC, Rezerwy Federalnej, Banku Anglii, Kanady, Japonii i Szwajcarii)
w celu obniżenia kosztów swapów walutowych przyniosła chwilowo zamierzone efekty. Podbudowanie zaufania
uczestników rynku przejawiało się
w chwilowym spadku spreadów CDS
i rentowności obligacji (Vause i von Peter 2011).
Kryzys zadłużeniowy w strefie euro nasilił się w lecie 2011 r., gdy objął swym
zasięgiem Włochy i Hiszpanię. Załamanie zaufania do obligacji rządowych
spowodowało ekstremalny wzrost
spreadów CDS obligacji rządowych
i spadek wartości kapitałów własnych
banków, również w krajach o względnie stabilnych fundamentach. Rynek

międzybankowy w krajach strefy euro
stał się spolaryzowany – z jednej strony
banki w krajach dotkniętych kryzysem
doświadczały odpływu depozytów,
jak i pogorszenia warunków pożyczek
międzybankowych (np. braku możliwości rolowania pożyczek), z drugiej
strony banki w krajach o stabilnych
fundamentach cieszyły się napływem
środków wycofanych z sektorów bankowych krajów zagrożonych kryzysem
(Cour-Thimann i Winkler 2013).
Zła sytuacja sektora bankowego skłoniła instytucje regulujące do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów. European Banking Authority
wprowadziła wymóg trzymania kapitału z I filaru w wysokości 9% aktywów
(European Commission 2013). Oznaczało to znaczący wzrost w stosunku
do dotychczasowego progu wynoszącego 4%6. Taka sytuacja zmusiła banki
do wyprzedaży aktywów i obniżenia
dźwigni w bilansie, by spełnić wymogi kapitałowe. Okresowe zwiększenie
wymogów kapitałowych było jednym
z postanowień podjętych na szczycie
UE w październiku 2011 r. Pozostałe
decyzje dotyczyły planu oddłużenia
Grecji i wsparcia emisji obligacji rządowych w ramach European Financial
Stability Facility. Nowe wymogi kapitałowe ograniczyły znacznie możliwości
ekspansji akcji kredytowej.
Reakcją EBC było wprowadzenie kolejnych niestandardowych środków
polityki monetarnej w grudniu 2011 r.
Po pierwsze, EBC przeprowadził dwie
operacje refinansujące z trzyletnim
okresem zapadalności. Pierwsza operacja została przeprowadzona w grudniu 2011 r., druga w lutym 2012. Banki
miały więc zagwarantowaną płynność
w bezprecedensowo długim okresie (ECB 2011c). Ponadto kontrakty
te miały wbudowaną opcję spłaty
6

Zgodnie z wytycznymi drugiej umowy
kapitałowej z Bazylei. W trzeciej umowie
bazylejskiej próg ten podniesiono do 6%
(BCBS 2010).
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w dowolnym terminie po roku trwania
transakcji. W ramach dwóch operacji EBC przyznał 1 bln EUR. Sukcesem
operacji był zwłaszcza fakt, że środki
dotarły do wielu małych banków, których działalność była ukierunkowana
na kredytowanie małych i średnich
przedsiębiorstw. Po drugie, zmniejszono stopę rezerwy obowiązkowej z 2%
do 1%. Zabieg ten przyczynił się do kolejnego wzrostu płynności sektora bankowego o 100 mld EUR (Cour-Thimann
i Winkler 2013). Po trzecie, poszerzono po raz kolejny listę aktywów akceptowanych jako depozyt pod zastaw
transakcji. Narodowe banki centralne
mogły decydować o zakresie aktywów,
które przyjmowały jako depozyt zabezpieczający. Efektem tej zmiany przepisów było przyznanie dodatkowych 53
mld EUR środków w oparciu o pożyczki
bankowe. Po czwarte zachęcono banki
do oceny aktywów mających stanowić
depozyty zabezpieczające na podstawie różnych źródeł. Dotychczas ocena
ta oparta była głównie na opinii agencji ratingowych, która, jak się okazało,
mogła być błędna. Zarzutem wobec
ratingu agencji była procykliczność
i krótkowzroczność oceny (Cour-Thimann i Winkler 2013).
Dalsze środki miały na celu ułatwienie uzyskania dodatkowej płynności
przez banki, np. poprzez przywrócenie greckich obligacji rządowych jako
potencjalnego depozytu zabezpieczającego. Mimo podjętych działań
kryzys zadłużeniowy istotnie podniósł
koszty finansowania banków, a brak
dostępu do dobrej jakość aktywów
pod zastaw transakcji uniemożliwiał
wielu bankom pozyskiwanie płynności. W dodatku pojawiła się obawa
wyjścia niektórych krajów ze strefy
euro, co przyczyniło się do znacznego
wzrostu premii za ryzyko emitowanych przez nie obligacji7.

Z uwagi na ten fakt EBC uruchomił nowego typu działania antykryzysowe
stanowiące połączenie operacji polityki monetarnej z reformami strukturalnymi. Operacje bezwarunkowe
(outright monetary transactions),
polegające na zakupie obligacji rządowych na rynku wtórnym, zostały
uwarunkowane tzw. conditionalities,
ustanowionymi w ramach programów
European Financial Stability Facility / European Financial Stabilisation
Mechanism. European Financial Stability Facility było instytucją finansowaną przez kraje strefy euro, natomiast European Financial Stabilisation
Mechanism instytucją finansowaną
ze środków uzyskanych na rynku finansowym w oparciu o budżet UE.
Obie instytucje powstały w celu udzielania pożyczek krajom zagrożonym
niewypłacalnością.
EBC mógł nabywać obligacje rządów,
które przeprowadzały niezbędne reformy. Program skierowany był do krajów
o niskich ratingach, w których przeprowadzane były reformy strukturalne.
Z uwagi na ten fakt, w tego typu operacjach mogły uczestniczyć instytucje
o dowolnym ratingu kredytowym.
Celem operacji warunkowych była
z jednej strony poprawa transmisji
polityki monetarnej i zachowanie jej
jednolitego charakteru na obszarze
euro, a z drugiej zapewnienie, że reformy strukturalne przeprowadzane
przez kraje objęte programem złagodzą negatywny wpływ kryzysu zadłużeniowego na rentowność papierów
wartościowych emitowanych przez
rządy i banki w tych krajach. Program
miał ponadto stanowić komunikat dla
uczestników rynku, że EBC jest zdeterminowany, by przeciwdziałać rozpadowi strefy euro.
Program operacji warunkowych obejmował krótkoterminowe transakcje
obligacjami rządowymi z terminem
zapadalności od 1 do 3 lat w celu zachęcenia rządów do podjęcia kroków
w kierunku uzdrowienia finansów

7

Obawa wyjścia ze strefy euro dotyczyła
zwłaszcza krajów z grupy GIPS (Grecja,
Włochy, Portugalia, Hiszpania).
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publicznych (Cour-Thimann i Winkler 2013). Ponadto istotnym czynnikiem sukcesu operacji warunkowych miał być fakt, iż w ramach tych
transakcji EBC przysługiwał taki sam
status wierzyciela jak instytucjom
prywatnym. Stanowiło to ulepszenie
w stosunku do Securities Market Programme, w ramach którego EBC miał
status uprzywilejowanego wierzyciela,
co zniechęcało prywatnych inwestorów do inwestycji w dług kraju objętych kryzysem. Nowym elementem
była również jawność transakcji warunkowych. Dane dotyczące transakcji
warunkowych, wartości czasu trwania
i uczestników musiały być publikowane. Niestety z uwagi na fakt, że żaden
z krajów kandydujących do wsparcia
w ramach OMT nie spełnił conditionalities, transakcje tego typu dotychczas
w ogóle nie doszły do skutku. Wprowadzenie programu miało zatem wyłącznie znaczenie komunikacyjne dla
otoczenia rynkowego.

i dyrektyw UE w ramach tzw. Sześciopaku8, mającego na celu uściślenie postanowień zawartych w Pakcie
Stabilności i Wzrostu, stan finansów
publicznych poszczególnych państw
członkowskich wymagał konsolidacji
na poziomie narodowym. Świadczyła
o tym trwała rozbieżność rentowności
obligacji poszczególnych państw członkowskich, wskazująca na zróżnicowane
postrzeganie krajów strefy euro przez
inwestorów, mimo stworzenia wspólnych ram fiskalnych. Z uwagi na ten
fakt należy wskazać na słuszność antykryzysowych działań EBC, które miały
mieć na celu uwarunkowanie operacji
polityki pieniężnej przeprowadzeniem
niezbędnych reform strukturalnych.
Należy wskazać, że sukcesem działań
antykryzysowych EBC było złagodzenie
drastycznego załamania się akcji kredytowej banków (wykres 4). Zwłaszcza
poszerzenie listy aktywów honorowanych przez EBC jako depozyt pod zastaw transakcji pozytywnie wpłynęło
na możliwości refinansowania kredytów gospodarstw domowych i małych
firm, i stanowiło wsparcie dla realnej
sfery gospodarki. Z drugiej strony przyczyniło się do pogorszenia struktury
depozytów zabezpieczających Eurosystemu, np. poprzez znaczący wzrost

Ocena działań antykryzysowych EBC
Podejmując próbę oceny antykryzysowych działań EBC, należy stwierdzić,
że w pierwszych dwóch etapach kryzysu operacje polityki pieniężnej przeprowadzane przez władze monetarne
strefy euro przyczyniły się do znaczącej stabilizacji sytuacji na rynku międzybankowym. Stopy procentowe
na rynku pieniężnym kształtowały się
na zbliżonym poziomie do stóp bazowych EBC, co wskazywało na poprawną transmisję polityki pieniężnej w warunkach kryzysu.
Kryzys zadłużeniowy w strefie euro
pokazał jednak, iż środki polityki monetarnej nie są wystarczające, by przywrócić zaufanie inwestorów do rządów
emitujących obligacje i do banków,
które te obligacje nabywały. Ujawniła
się konieczność reform strukturalnych,
zwłaszcza naprawy stanu finansów
publicznych w wielu krajach strefy
euro. Mimo wprowadzenia regulacji

8

Akty prawne wchodzące w skład
Sześciopaku to: Regulation (EC) No
1466/97 on the strengthening of budgetary
surveillance and coordination of economic policies, Regulation (EC) No 1467/97
regarding speeding up and clarifying the
implementation of the excessive deficit,
Regulation of the European Parliament
and Council Directive on the effective
enforcement of budgetary surveillance in
the euro area, Directive of the Council on
the requirements for the fiscal framework
of the Member States, Regulation of the
European Parliament and of the Council
on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, Regulation of the
European Parliament and of the Council
on enforcement action to correct excessive macroeconomic imbalances in the
euro area.
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Wykres 4. Kredyty bankowe w strefie euro dla podmiotów niefinansowych (mln EUR)

Źródło: EBC, Statistical Data Warehouse

udziału ryzykownych instrumentów
ABS czy też niezbywalnych papierów
wartościowych9. Należy również wskazać na fakt, iż działania antykryzysowe znacznie zwiększyły role EBC jako
pośrednika w transakcjach na rynku
międzybankowym, głównie w drugiej
i trzeciej fazie kryzysu. Miało to odzwierciedlenie w ekspansji i zmianie
struktury bilansu EBC. Istotny wpływ
na bilans miały zwłaszcza długoterminowe operacje refinansujące (Drudi
i in. 2012).
W literaturze ekonomicznej pojawiły się głosy krytyki antykryzysowych
działań EBC. Jednym z podstawowych
zarzutów jest sprzeczność tych działań z zakazem pełnienia przez EBC

roli pożyczkodawcy ostatniej instancji. Mimo że formalnie EBC prowadził operacje w ramach traktatowych
uprawnień, zmiany w polityce pieniężnej w czasie kryzysu sprawiły, iż EBC
działał jako pożyczkodawca ostatniej
instancji (Eichler i Hielscher 2012).
Wskazywały na to obniżenie stóp
procentowych i znaczne zwiększenie
działalności pożyczkowej dla sektorów
bankowych krajów objętych kryzysem
zadłużenia. W literaturze wskazuje się
jednocześnie, że w obliczu kryzysu finansowego standardowe operacje
monetarne nie byłyby wystarczającym
środkiem dla prowadzenia skutecznej
polityki pieniężnej.
EBC było krytykowane również za intensywne użycie operacji typu fine
tuning, które mogą prowadzić do nadmiernej presji inflacyjnej w długim
okresie. Należy jednak zaznaczyć,

9

Papiery wartościowe sprzedawane na
rynkach OTC lub w ramach prywatnych
transakcji.
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iż środki podjęte przez EBC w ramach
antykryzysowych działań miały na celu
poprawę transmisji polityki pieniężnej,
a nie kreowanie dodatkowego impulsu monetarnego (Cour-Thimann i Winkler 2013).
Elementem krytyki były również zmiany akceptowanych depozytów przyjmowanych pod zastaw operacji refinansujących (Sinn i Wollmershäuser
2011). Zmiana standardów aktywów
przyjmowanych pod zastaw naraża
narodowe banki centralne na ryzyko
kredytowe. Jednak jak wskazano w literaturze, EBC musiało dokonać takiej
rewizji, by móc wypełniać swój statutowy cel, jakim jest zasilanie systemu
bankowego w płynność (Wolff 2014).
Brak rewizji aktywów przyjmowanych
pod zastaw spowodowałby, że banki
w krajach peryferyjnych nie miałyby
dostępu do płynności EBC.
Niektórzy ekonomiści wskazują na negatywne skutki antykryzysowych działań EBC w postaci deprecjacji euro (Eichler 2012). Taka tendencja wynikała
przede wszystkim z efektu obniżenia
stóp procentowych i idącym z nim
w parze spadkiem popytu na wspólną
walutę oraz wzrostem oczekiwań inflacyjnych w obszarze euro. Ponadto,
wzrost premii za ryzyko obligacji emitowanych przez rządy krajów należących do strefy euro podburzał zaufanie do wspólnej waluty. Eichler (2012)
wskazuje, iż podjęcie nadzwyczajnych
działań przez EBC przyczyniło się
do deprecjacji euro w okresie od listopada 2008 r. do listopada 2011 r. Takiej
tendencji nie można było obserwować
w pierwszej fazie kryzysu finansowego. Potencjalną przyczyną deprecjacji
mogły być również konsekwencje nadzwyczajnych operacji monetarnych,
a zwłaszcza pogorszenie struktury bilansu EBC wskutek poszerzenia listy
aktywów honorowanych jako depozyt
pod zastaw transakcji. Do podobnych
wniosków prowadzi analiza Ehrmana i in., (2013), wskazująca na istotny
wpływ działań EBC na kształtowanie

się kursu euro. Autorzy zaznaczają,
że w okresie kryzysu kurs wspólnej
waluty był znacznie oderwany od fundamentów i że istotny wpływ na jego
deprecjacje miała strategia komunikacyjna polityki gospodarczej, zwłaszcza
gospodarek o wysokim ratingu.
Giannone i in. (2012) wskazują natomiast, iż zastąpienie pośrednictwa
banków komercyjnych pośrednictwem
banków centralnych działających
w ramach Eurosystemu było konieczne, jako że stanowiło główny kanał
transmisyjny niestandardowych działań polityki monetarnej. Zmiana pośrednictwa na rynku międzybankowym
znacząco wpłynęła na kształtowanie
aspektów behawioralnych działalności banków i umożliwiła transmisję
pozytywnych impulsów monetarnych
do realnej sfery gospodarki. Autorzy wskazują na znaczący pozytywny
wpływ niestandardowych działań EBC
na akcję kredytową banków i działalność gospodarczą w strefie euro (Giannone i in. 2012).
Całościowa ocena antykryzysowych
działań EBC aktualnego stanu nie jest
możliwa, jako że kryzys zadłużenia
w strefie euro nadal stanowi wyzwanie
dla władz monetarnych. Należy jednak
stwierdzić, iż nadzwyczajne środki
polityki pieniężnej podjęte przez EBC
przyczyniły się do stabilizacji sytuacji
na rynku międzybankowym i złagodziły załamanie akcji kredytowej banków.
EBC pokazał również, że jest zdeterminowany, by zapobiec rozpadowi strefy
euro.
Podsumowanie
Podsumowując, należy stwierdzić,
że w pierwszych dwóch etapach kryzysu działania antykryzysowe EBC
przyczyniły się do znaczącej stabilizacji sytuacji na rynku międzybankowym. Stopy procentowe na rynku
pieniężnym kształtowały się na zbliżonym poziomie do stóp bazowych
EBC, co wskazywało na poprawną
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transmisję polityki pieniężnej w warunkach kryzysu. Dodatkowo antykryzysowe działania przeciwdziałały załamaniu akcji kredytowej banków,
pozytywnie stymulując działalność gospodarczą w strefie euro.
Kryzys zadłużeniowy ujawnił jednak,
iż środki polityki monetarnej nie są wystarczającym instrumentem przywrócenia stabilności na rynku finansowym

strefy euro. Dalsze działania antykryzysowe EBC powinny być zatem przeprowadzane w połączeniu z reformami
strukturalnymi w gospodarkach objętych kryzysem zadłużenia. Wielu ekonomistów wskazuje na konieczność
wzmocnienia unii monetarnej przez
unię ekonomiczną, by przywrócić zaufanie uczestników rynków finansowych do wspólnej waluty.
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Anti-crisis actions of the European Central Bank- their foundations, course and
effects in the respective phases of the crisis
Abstract
The financial crisis of 2007-2010 posed a substantial challenge for the European Central Bank (ECB). A specific feature of the financial crisis in the euro
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area was its course in three phases: the turmoil on the money market in the
middle of 2007, the transfer of the global financial crisis after the collapse of
Lehman Brothers in 2008 and the subsequent debt crisis in 2010. A substantial difficulty for the ECB in fighting the crisis was the lack of interrelation between the monetary and fiscal policies in the euro zone and the impossibility
to achieve a proper policy mix. The study is aimed at presenting the rationales
and effects of the anti-crisis actions of the ECB over the respective phases of
the crisis and assessing these actions in the light of their efficiency and the
ECB’s mandate.
Keywords: European Central Bank, financial crisis, debt crisis, monetary policy
JEL: G01, G21, E52, E58
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Zdolność powiatów ziemskich do zaciągania
zobowiązań w latach 2007–2014.
Przykład województwa dolnośląskiego
Autor: Agnieszka Werwińska
Abstrakt
Celem artykułu była próba ustalenia wpływu nowej formuły limitu długu jednostek samorządu terytorialnego (jst), wprowadzonej w 2009 r., na zdolność
powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego do zaciągania
zobowiązań. Okresem analiz objęte zostały lata 2007–2014. Ze względu na
ograniczony dostęp do danych, część z nich została zaprezentowana dla krótszego okresu. Na potrzeby realizacji celu porównane zostały limity obsługi
długu powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego zgodne ze
starą i nową metodą. W efekcie przeprowadzonych analiz ustalono, że zastosowanie nowego limitu długu w analizowanym okresie zmniejszyłoby formalną zdolność do zaciągania zobowiązań powiatów ziemskich oraz jednostek
samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego.
Słowa kluczowe: zdolność powiatów
ziemskich do zaciągania zobowiązań,
dług jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa
dolnośląskiego, indywidualny wskaź-

nik zadłużenia
JEL: H7
Historia: otrzymano 2015-02-03, poprawiono 2015-03-10, zaakceptowano 2015-09-15

Wstęp

zastąpiła funkcjonujące na mocy ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych dwa ograniczenia długu, którymi były 60-procentowy limit
długu i 15-procentowy limit obsługi
zadłużenia(Ustawa z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych, Dz. U.
Nr 249, poz. 2104).
W artykule weryfikacji poddana została
następująca hipoteza badawcza: indywidualny wskaźnik zadłużenia limitujący

W roku 2014 weszły w życie przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych, zgodnie
z którymi zmienił się sposób limitowania długu jednostek samorządu
terytorialnego(Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych, Dz. U.
2009 nr 157 poz. 1241). Nowa metoda
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dług poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ograniczy ich
zdolność do zaciągania zobowiązań.
Ograniczenie to dotyczyć będzie zarówno gmin, powiatów, jak i województw
samorządowych z obszaru całego kraju, w tym również powiatów ziemskich
z obszaru województwa dolnośląskiego. Skutki zmian jednostki samorządu
terytorialnego odczują od 2014 roku.
Celem artykułu była próba ustalenia,
jak i w jakim stopniu zastosowanie
nowej formuły limitu długu jednostek
samorządu terytorialnego wprowadzonej w 2009 r. wpłynie na zdolność
powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego do zaciągania
zobowiązań oraz porównanie formalnej zdolności do zaciągania zobowiązań powiatów ziemskich do możliwości
zaciągania długu jednostki samorządu
terytorialnego z tego obszaru łącznie.
Przedmiotem przeprowadzonych analiz
są wybrane aspekty gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zaciągania zobowiązań. Okresem analiz objęte zostały lata
2007–2014. Ze względu na ograniczony
dostęp do danych, część z nich została
zaprezentowana dla krótszego okresu.
Przy realizacji sformułowanych celów
artykułu zastosowano analizę wskaźnikową i proste metody statystyczne.
Uzyskane wyniki oraz sformułowane
wnioski mają charakter ogólny i dotyczą jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego w ujęciu zbiorczym. Nie
są więc oceną zdolności do zaciągania
zobowiązań poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z tego
obszaru.

nowa zasada limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego(Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, tj. Dz. U. 2013 poz. 885,
art. 243.). Zgodnie z nią dopuszczalny poziom obsługi zadłużenia każdej
gminy, powiatu i województwa samorządowego zależy od wskaźnika będącego średnią relacji sumy nadwyżki
operacyjnej i dochodów ze sprzedaży
majątku do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, obliczonych
dla trzech poprzednich lat budżetowych. Ta relacja wyznacza poziom
środków, które w roku budżetowym
mogą być przeznaczone na spłatę rat
kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, odsetki od długu, dyskonto od papierów wartościowych oraz spłatę potencjalnych kwot
wynikających z udzielonych poręczeń
i gwarancji (Inne propozycje ustalania zdolności kredytowej jednostek
samorządu terytorialnego zostało
sformułowane w publikacjach: Rudzka-Lorentz, Sierak 2007; Wiśniewski.
2010:336-346; Por. Sprawozdanie
z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetów
przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r. 2011: 173 )
Poprzez nowe rozwiązanie ustawodawca zrezygnował z określania
wprost dostępnej każdej jednostce samorządu terytorialnego kwoty długu.
Kwotą limitowaną jest obecnie poziom
środków, jakie mogą być przeznaczane
każdego roku na obsługę długu. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (IZW)
(Nowy limit długu wprowadzony przez
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określany jest też
jako indywidualny wskaźnik zadłużenia, Leksykon budżetowy i dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
(Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego) zastępuje więc funkcjonujący do końca 2013

Dług jednostek samorządu
terytorialnego z obszaru
województwa dolnośląskiego w latach
2007–2013
Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych
w 2014 roku zaczęła obowiązywać
8
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roku 15-procentowy limit obsługi
zadłużenia(Por. Reśko, Wołowiec,
2012: 37-43.)
Zmiany, jakie zostały wprowadzone
wraz z nowym limitem, polegają przede wszystkim na większym niż do tej
pory uzależnieniu zdolności kredytowej gmin, powiatów i województw samorządowych od ich indywidualnej
sytuacji finansowej(Por. Sawicka.,
2012:24-25.). Nadaje to nowemu limitowi bardziej ekonomiczny, a mniej formalny niż do tej pory charakter (Charakter obowiązujących do końca 2013
roku limitów długu podobnie oceniają:
Rudzka-Lorentz., Sierak , 2007: 195.).
Nadal jednak limit długu jest określany
na podstawie danych historycznych.
Dodatkowo, jeden z czynników, mianowicie dochody ze sprzedaży majątku,
nie są stałe i powtarzalne w kolejnych
latach, a możliwość ich wykorzystania
ze względu na ich ograniczoność i wyczerpywalność jest sporadyczna (Por.
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania
budżetów przez jednostki samorządu
terytorialnego w 2011 r.: 153 i 196 .).
Dostępny jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku poziom zobowiązań zależy od zrealizowanych
przez nie dochodów budżetowych,
salda części bieżącej ich budżetów
oraz dochodów ze sprzedaży majątku uzyskanych w latach 2011, 2012,
a także kwot wynikających z planów
budżetowych na trzy pierwsze kwartały roku 2013 (Indywidualny wskaźnik
zadłużenia obliczany jest jako relacja
łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych wraz z należnymi odsetkami
i wypłatami z tytułu poręczeń (pomniejszonej o wyłączenia ustawowe)
do dochodów ogółem. IWZ obliczany
jest średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji wyniku operacyjnego powiększonego o dochody
ze sprzedaży majątku do dochodów
ogółem. Przy obliczaniu wskaźnika dla
roku poprzedzającego rok budżetowy

przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały, natomiast dla poprzednich dwóch
lat wykazywane są wartości wykonane
na koniec roku. Ustawa o finansach
publicznych z 2009 r. art. 243.).
W latach 2007–2013 w strukturze
długu jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego największy udział miał
dług gmin, na drugim miejscu był dług
miast na prawach powiatów i dopiero
na trzecim powiatów ziemskich. Jednocześnie w tym okresie udział długu
powiatów ziemskich zmalał o 50%,
a gmin o 26%. Wzrósł dług powiatów
grodzkich o 65% i województwa dolnośląskiego o 16% (tab. 1).
W analizowanych latach widoczne
jest ograniczenie skali pozyskiwania
środków ze źródeł zwrotnych przez
jednostki samorządu terytorialnego
z obszaru województwa dolnośląskiego. W najistotniejszym stopniu miało to miejsce w latach 2012 i 2013.
W roku 2012 poziom zobowiązań obniżył się tylko w przypadku powiatów
ziemskich (o 2,88%), ale dynamika długu jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego była
na niższym poziomie od realizowanej
wcześniej. W tym roku poziom łącznego długu zwiększył się tylko o 2,56%,
podczas gdy minimalny dotychczasowy przyrost długu w analizowanym
okresie wynosił 21,9% (w roku 2010).
W roku 2012 zobowiązania gmin
zwiększyły się o 1,23%, miast na prawach powiatów o 4,22%, a województwa dolnośląskiego o 8,40%.
W roku 2013 obniżyła się łączna,
bezwzględna wartość długu jednostek samorządowych województwa
dolnośląskiego (o 2,75%) oraz dług
gmin (o 10,1%), powiatów ziemskich
(o 2,63%) i województwa dolnośląskiego (o 4,11%) (Podane kwoty odnoszą
się do zobowiązań przed uwzględnieniem ustawowych wyłączeń.). W tym
roku z zobowiązań korzystało 190
jednostek. Zadłużenie wzrosło w 82
9
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jednostkach, obniżyło się w 108, a 6
jednostek nie wykazało długu na koniec roku. Od roku 2010 obniżało się
tempo przyrostu łącznej kwoty długu.
W roku 2009 wynosiło 52,2%, w 2010
roku 25,4%, w 2011 roku 19%, w 2012
roku 2,6%, a w roku 2013 poziom długu spadł o 2,75% (Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za
2013 rok, Biuletyn RIO we Wrocławiu,)
(tab. 1).
Ograniczenie przyrostu zobowiązań
od 2010 roku, zwłaszcza w latach 2011,
2012 i obniżenie poziomu długu w roku
2013 było spowodowane przygotowywaniem się jednostek samorządu
terytorialnego do nowych rozwiązań
w zakresie limitu długu, wchodzących
w życie w 2014 i przewidywanym obniżeniem się ich zdolności kredytowej, określanej nową metodą (Część
jednostek samorządu terytorialnego
przekazywała niektóre zadania, w tym
również inwestycyjne, spółkom komunalnym, co mogło powodować wzrost
ich zadłużenia i obniżenie się długu
jednostek samorządu terytorialnego.
Por.Arendarski2012; 21.) (tab. 1).
Wraz ze zmianami bezwzględnych
kwot długu jednostek samorządu

terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego zmieniała się relacja ich zobowiązań do zrealizowanych dochodów. Zwiększał się stopień
wykorzystania możliwości zaciągania
zobowiązań określanej 60-procentowym limitem długu. Dla wszystkich
jednostek łącznie w roku 2007 relacja
długu do dochodów wynosiła 20,1%
i w analizowanym, siedmioletnim
okresie wzrosła o 95%. Relacja ta dla
gmin wzrosła o 57%, dla miast na prawach powiatów o 187%, dla powiatów
ziemskich o 46%, a dla województwa
dolnośląskiego o 106%. Od roku 2008
najwyższy poziom omawianej relacji
miały powiaty grodzkie.
Wskazanym wcześniej zmianom w poziomie i dynamice długu jednostek samorządu terytorialnego z obszaru
województwa dolnośląskiego – ograniczeniu przyrostu długu w latach
2011 i 2012 oraz spadkowi jego poziomu w roku 2013 – towarzyszyły zmiany
w relacji długu do dochodów. W tych
trzech latach relacja długu do dochodów dla wszystkich jednostek łącznie
zmalała o 6,8%, dla gmin o 7,6%, dla
województwa dolnośląskiego o 21,5%,
a tylko dla powiatów ziemskich wzrosła o 4,6% (tab. 2).

Tab. 1. Dług jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa
dolnośląskiego i jego struktura w latach 2007–2013
Lata

Jst [mln zł]

Gminy [%]

Miasta na
prawach
powiatu [%]

Powiaty
ziemskie [%]

Województwo
samorządowe
[%]

2007

2150,360

50,16

26,46

15,88

7,50

2008

2809,078

41,92

39,79

14,49

3,80

2009

4276,495

37,06

47,98

12,62

2,34

2010

5362,428

42,23

41,20

12,02

4,54

2011

6381,113

40,58

39,90

11,18

8,34

2012

6544,634

40,05

40,54

10,59

8,82

2013

6364,530

37,03

43,69

10,60

8,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów jednostek samorządu
terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009 rok,
…2010 rok, …2011 rok, …2012 rok, …2013 rok, www.wroclaw.rio.gov.pl [20.06.14];
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Tab. 2. Dług jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa
dolnośląskiego* w relacji do dochodów w latach 2007–2013 w %
Lata

Jst

Gminy

Miasta na
prawach
powiatu

Powiaty
ziemskie

Województwa
samorządowe

2007

20,10

21,53

17,26

24,18

16,47

2008

23,83

21,36

31,86

25,51

9,26

2009

32,48

27,95

51,87

31,37

6,64

2010

37,06

33,41

48,24

33,12

24,01

2011

42,06

36,63

53,96

33,84

43,12

2012

41,03

35,89

53,92

35,28

34,46

2013

39,19

33,83

49,55

35,40

33,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
województwa dolnośląskiego za IV kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009 rok, …2010 rok, …2011 rok, …2012 rok, …
2013 rok, www.wroclaw.rio.gov.pl [20.06.14]; Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego
województwa dolnośląskiego za rok 2012, Biuletyn RIO we Wrocławiu, www.wroclaw.rio.gov.pl [20.06.14]

*Poziom zobowiązań zaliczanych do długu publicznego po wyłączeniach z tytułu
emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową
zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi w budżetu UE

W latach 2012 i 2013 najwyższy poziom relacji zobowiązań do dochodów
wystąpił w miastach na prawach powiatów, a najniższy w województwie
dolnośląskim. W roku 2012 w grupie
powiatów ziemskich najwyższy poziom tej relacji miał powiat lubiński
(53,9%), a najniższy powiat dzierżoniowski (11%). W roku 2013 najwyższy
poziom zanotował powiat ząbkowicki
(57,69%), a najniższy powiat dzierżoniowski (12,6%) (Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za
IV kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009
rok, …2010 rok, …2011 rok, …2012
rok, … 2013 rok, Wykonanie budżetów
w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za
rok 2012,).
W analizowanym okresie każdego roku
kilka jednostek przekroczyło 60-procentowy limit długu. W 2007 roku były
to dwie gminy, w latach 2008 i 2009
jedna gmina, w 2010 roku dwie gminy, w 2011 roku pięć gmin, w 2012
roku cztery gminy i w 2013 roku trzy
gminy (Wykonanie budżetów jst
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województwa dolnośląskiego za 2007
rok, …2008 rok, …2009 rok, …2010
rok, …2011 rok, …2012 rok) .
Drugim ustawowym ograniczeniem
długu do końca roku 2013 był limit
obsługi zadłużenia na poziomie 15%
dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W latach 2007–2013
jednostki samorządowe z obszaru województwa dolnośląskiego w ujęciu
zbiorczym wykorzystywały go tylko
częściowo, przy czym stopień realizacji tak określonej zdolności kredytowej wzrastał i był na innym poziomie
dla poszczególnych podsektorów. Dla
wszystkich jednostek z obszaru województwa dolnośląskiego wahał się
w przedziale od 45,9% w 2007 roku
do 56,3% w roku 2013. W tym okresie średnia dla wszystkich jednostek
wynosiła 47,3%, dla gmin 47,1%, dla
powiatów grodzkich 56,3%, dla powiatów ziemskich 37,1%, a dla województwa dolnośląskiego 29,5%. W powiatach ziemskich faktyczna realizacja
kwot na obsługę zadłużenia była przez
trzy pierwsze lata (2007–2009) na poziomie wyższym od średniej, a przez
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Tab. 3. Wskaźnik wykorzystania 15% limitu obsługi zadłużenia przez jednostki
samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego* (poziom
środków faktycznie przeznaczonych na obsługę zadłużenia / kwota 15-procentowego
limitu długu (15% dochodów planowanych) w latach 2007–2013 w %
Lata

Jst

Gminy

Miasta na
prawach
powiatu

Powiaty
ziemskie

Województwo
dolnośląskie

2007

45,93

45,07

43,79

46,06

56,79

2008

38,93

38,48

32,55

41,30

52,72

2009

34,62

35,40

44,70

37,76

5,86

2010

49,96

39,66

81,49

44,85

4,23

2011

52,64

53,64

69,12

39,60

11,73

2012

53,62

58,94

61,07

45,75

20,51

2013

56,31

58,31

61,62

37,12

54,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów jednostek samorządu
terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009 rok,
…2010 rok, …2011 rok, …2012 rok, …2013 rok, www.wroclaw.rio.gov.pl [20.06.14]

*Poziom zobowiązań zaliczanych do długu publicznego bez wyłączeń z tytułu emisji
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową
zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi w budżetu UE

kolejne cztery na poziomie niższym
i zawierała się w przedziale od 45,75%
w roku 2012 do 37,12% w roku 2013
(tab. 3).
W każdym z analizowanych lat część
jednostek zanotowała poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia wyższy
od 15% dochodów. W roku 2011 było
to 25 gmin i jeden powiat ziemski,
w 2012 roku 17 gmin, w 2012 roku 16
gmin i w 2013 roku 18 gmin i jeden powiat (Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za rok 2013).
W analizowanych latach 2007–2014
15-procentowy limit obsługi zadłużenia w ujęciu kwotowym zawierał się
w przedziale od 1604,7 mln zł w roku
2007 do 2287,9 mln zł w roku 2013.
W każdym roku kwoty te były wyższe od środków faktycznie przeznaczanych na obsługę długu. Relacja
środków przeznaczonych na obsługę
długu do kwot będących limitem obsługi długu była najniższa w 2009 roku
i wynosiła 16,7%, a najwyższa w 2013
roku i wynosiła 54,6% oraz w 2014

roku i według prognoz miała wynosić
56,3%. Natomiast poziom wykorzystania hipotetycznie obliczonego IWZ
dla lat 2011–2013 był znacznie wyższy od wykorzystania 15-procentowego limitu i zawierał się w przedziale
od 78,6% do 87,9% (tab. 4).
Wielkości nowego wskaźnika obsługi długu, określonego zbiorczo dla
jednostek samorządu terytorialnego
z obszaru województwa dolnośląskiego dla lat 2011, 2012, 2013 były
na poziomie znacznie niższym niż
funkcjonującego w tym czasie 15-procentowego limitu obsługi zadłużenia
i wykazywały w poszczególnych jednostkach znaczne zróżnicowanie. IWZ
zawierały się w przedziale 8,5–10,9%.
W roku 2011 indywidualny wskaźnik
obsługi zadłużenia był najniższy w powiecie lubińskim (-4,92%), a najwyższy
w gminie Kobierzyce (42,13%). W roku
2012 było tak odpowiednio w powiecie lubińskim (-3,88%) i w gminie
Kobierzyce (37,38%) i w roku 2013
w gminie Głuszyca (-2,3%) i w gminie
Kobierzyce (36,13%). W każdym roku
12
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Tab. 4. Indywidualny wskaźnik zadłużenia i 15-procentowy limit obsługi długu* jednostek
samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego w latach 2007–2014
Nowy limit
długu w ujęciu
kwotowym
(iloczyn
nowego limitu
długu i dochodów ogółem)
[mln zł]

Limit obsługi
zadłużenia
(15% dochodów planowanych) w ujęciu
kwotowym
[mln zł]

Środki faktycznie przeznaczone na
obsługę zadłużenia w ujęciu
kwotowym*
[mln zł]

2007

1604,721

730,503

2008

1680,757

673,776

2009

1795,272

300,218

Lata

Nowy
limit
długu**
[%]

2010

Wskaźnik
wykorzystania
nowego limitu
długu: poziom
środków faktycznie
przeznaczonych na
obsługę zadłużenia*
/ nowy limit
długu w ujęciu
kwotowym [%]

1917,393

987,645

2011

10,29

1425,856

2078,507

1121,329

78,64

2012

8,42

1231,066

2193,111

1198,411

97,35

2013

9,87

1466,083

2287,900

1288,208

87,87

2014

10,93
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów jednostek samorządu
terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009 rok,
…2010 rok, …2011 rok, …2012 rok, ..2013 rok, www.wroclaw.rio.gov.pl; Wykonanie
budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za rok
2012, … za rok 2013; Biuletyn RIO we Wrocławiu, www.wroclaw.rio.gov.pl [20.06.14];

*Poziom zobowiązań bez ustawowych wyłączeń z tytułu emisji papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami
pochodzącymi w budżetu UE. W przypadku nowego limitu długu nie stosuje się ustawowych wyłączeń.
**Wielkość podana dla danego roku została obliczona w oparciu o dane
dotyczące wykonania budżetów za trzy poprzednie lata budżetowe.

w kilku jednostkach omawiany wskaźnik osiągnął wartość ujemną. W roku
2011 w 12 gminach i 5 powiatach
ziemskich, w roku 2012 w 7 gminach
i 2 powiatach ziemskich (Wykonanie
budżetów w jednostkach samorządu
terytorialnego województwa dolnośląskiego za rok 2010, … 2012.) (tab. 4).
IWZ dla roku 2014 obliczony łącznie dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa
dolnośląskiego w oparciu o uchwały
budżetowe wynosił 10,93%, był więc
na poziomie niższym od obowiązującego do końca 2013 r. 15-procentowego
limitu obsługi długu (W tym roku dla
gmin było to 11,56%, dla miast na prawach powiatu 11,62%, dla powiatów
ziemskich 5,24% i dla województw

13,26%. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kwartał
2013 rok.). Podobnie było w trzech
poprzednich latach, dla których został obliczony hipotetycznie. Oznacza
to, że w roku 2014 w ujęciu formalnym nowe rozwiązania ograniczałyby
zdolność do zaciągania zobowiązań
w stosunku do starych rozwiązań. Dodatkowo analiza indywidualnej, prognozowanej sytuacji poszczególnych
jednostek samorządowych z obszaru
województwa dolnośląskiego pozwala stwierdzić, że w 2014 roku pięć
z nich (powiat górowski oraz gminy:
Cieszków, Pęcław, Piechowice i Przemków (Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego
13
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województwa dolnośląskiego za rok
2013)) miało przekroczyć poziomem
obsługi długu swój indywidualny
wskaźnik zadłużenia. Z pewnością dla
nich nowe rozwiązania są istotnym,
faktycznym ograniczeniem możliwości
korzystania z zobowiązań. Nie jest jednak możliwe ustalenie, ile jednostek
ograniczyło skalę korzystania ze środków zwrotnych (tab. 4).

…2010 rok, …2011 rok, …2012 rok, …
2013 rok) (tab. 5).
W latach 2007–2013 w powiatach
ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego kwoty określone 15-procentowym limitem obsługi długu zawierały się w przedziale od 214,8 mln
zł w roku 2007 do 292,9 mln zł w roku
2013. Poziom wykorzystania tego limitu był najniższy w latach 2009, 2011
i 2013, i wynosił w każdym z tych lat
nieco ponad 37%. Najwyższy poziom
wykorzystania tego wskaźnika był
w 2007 roku i wynosił 47%. W pozostałych latach był na podobnym poziomie,
ponad 44%. W latach 2011–2013 IWZ
obliczony hipotetycznie był na znacznie niższym poziomie od stosowanego do końca 2013 r. wskaźnika obsługi
długu. Jednocześnie środki faktycznie
przeznaczone na obsługę zadłużenia
przez powiaty ziemskie w latach 2011–
2013 były na wyższym poziomie
od kwot, jakie zostałyby określone
IWZ. Środki faktycznie przeznaczone
na ten cel w latach 2011–2013 znacznie przekraczały obliczoną hipotetycznie kwotę, jaka w tych latach mogłaby
być na ten cel przeznaczona zgodnie
z nowymi rozwiązaniami. Szczególnie
istotna różnica pomiędzy tymi wielkościami wystąpiła w roku 2012, środki przeznaczone na obsługę zadłużenia
były trzykrotnie większe od poziomu
określonego indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia (tab. 6).
W roku 2011 w województwie dolnośląskim IWZ na poziomie wyższym
od 15% zrealizowało 25 gmin i jeden
powiat ziemski, w 2012 roku 17 gmin,
w 2013 roku 16 gmin, a w 2014 zgodnie z projektami uchwał budżetowych
18 gmin i jeden powiat ziemski (Wykonanie budżetów jednostek samorządu
terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2013 roku). Tym jednostkom
nowe rozwiązania umożliwiają pozyskiwanie środków zwrotnych na większą skalę niż wcześniejsze rozwiązania.
Indywidualne wskaźniki zadłużenia powiatów ziemskich z obszaru

Zobowiązania powiatów
ziemskich z obszaru województwa
dolnośląskiego a limity ich długu
Dla każdego z lat 2007–2013 wszystkie
lub bez mała wszystkie powiaty ziemskie województwa dolnośląskiego korzystały z długu (W trzech latach jeden
z powiatów ziemskich nie korzystał
z długu. W roku 2007 był to powiat
trzebnicki, w roku 2008 powiat polkowicki i w roku 2013 powiat wałbrzyski.
Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa
dolnośląskiego za 2007 rok, …2008
rok, …2009 rok, …2010 rok, …2011
rok, …2012 rok, … 2013 rok). Łączna
wartość ich zobowiązań (bez ustawowych wyłączeń) w tym okresie wzrosła
ponad dwukrotnie (o 97%) i podobnie
wzrósł średni poziom zobowiązań przypadających na jeden powiat (o 98%).
W latach 2007–2011 łączna wartość
zobowiązań zwiększała się, a w latach
2012 i 2013 malała. W całym okresie
dynamika długu powiatów ziemskich
województwa dolnośląskiego była niższa od dynamiki łącznej kwoty długu
jednostek samorządowych w tym województwie (w 2008 roku dynamika
długu wszystkich jednostek samorządowych wynosiła 131%, w 2009 roku
152%, w 2010 roku 125%, w 2011 roku
119%, w 2012 roku 102,6%, a w roku
2013 zmalała w porównywalnym
stopniu jak w powiatach ziemskich
(o 2,75%) (Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
województwa dolnośląskiego za IV
kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009 rok,
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Tab. 5. Dług powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego* w latach 2007–2013
Dług przypadający na
jeden zadłużony
powiat ziemski
[mln zł] bez
ustawowych
wyłączeń (z
ustawowymi
wyłączeniami)

Dynamika
długu powiatów ziemskich
[t1/t0]
bez ustawowych
wyłączeń (z
ustawowymi
wyłączeniami)

13,656

1,13

96

16,282
(16,229)

1,19

26

100

20,763
(20,410)

1,33
(1,30)

644,828
(630,937)

26

100

24,801
(24,227)

1,19
(1,19)

2011

713,342
(703,789)

26

100

27,436
(27,069)

1,11
(1,11)

2012

692,829
(686,109)

26

100

26,647
(26,389)

0,97
(0,97

2013

674,623
(669,198)

25

96

26,985
(26,769)

0,97
(0,98)

Lata

Dług powiatów
ziemskich [mln zł]
bez ustawowych wyłączeń
(z ustawowymi
wyłączeniami)

Liczba zadłużonych
powiatów
ziemskich*

Udział zadłużonych powiatów ziemskich w ich
ogólnej
liczbie
[%]

2007

341,397
(b.d.)

25

96

2008

407,050
(405,723)

25

2009

539,841
(530,675)

2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów jednostek samorządu
terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009 rok,
…2010 rok, …2011 rok, …2012 rok, …2013 rok, www.wroclaw.rio.gov.pl [20.06.14];
*W całym analizowanym okresie liczba powiatów ziemskich z obszaru
województwa dolnośląskiego wynosiła 26 jednostek.

województwa dolnośląskiego były
w latach 2011–2013 na poziomie
znacznie niższym od wskaźników
określonych dla wszystkich jednostek
z tego obszaru oraz określonych dla
gmin, powiatów grodzkich i województwa dolnośląskiego. Jednocześnie były
one niższe od 15-procentowego limitu
obsługi długu. Podobnie było, zgodnie z uchwałami budżetowymi w roku
2014, przy czym IWZ obliczony dla
tego roku (5,24 %) był istotnie wyższy
od poziomu zrealizowanego w latach
poprzednich (tab. 6).
W latach 2011–2013 dla powiatów
ziemskich z obszaru województwa
dolnośląskiego stosowanie nowego
sposobu limitowania długu oznaczałoby istotne ograniczenie możliwości

korzystania z długu, zarówno w ujęciu
formalnym – nowy limit na poziomie
niższym od 15-procentowego limitu obsługi zadłużenia, jak i w ujęciu
ekonomicznym – kwoty faktycznie
przeznaczone na obsługę długu były
wyższe od indywidualnego wskaźnika
zadłużenia (tab. 6).
W analizowanym okresie zobowiązania powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca (1) wzrosły
o 122%, z poziomu 154 zł w roku 2007
do poziomu 341 zł w roku 2013. Zobowiązania wszystkich jednostek
samorządowych z obszaru województwa dolnośląskiego w przeliczeniu na mieszkańca wzrosły w znacznie większym stopniu, bo o 190%,
15
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Tab. 6. Indywidualny wskaźnik zadłużenia i 15-procentowy limit obsługi zadłużenia
powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego w latach 2007–2014
Limit obsługi
zadłużenia
(15% dochodów
planowanych)
w ujęciu
kwotowym
[mln zł]

Środki
faktycznie
przeznaczone
na obsługę
zadłużenia*
w ujęciu
kwotowym
[mln zł]

2007

214,758

98,932

2008

238,176

98,356

2009

259,806

98,112

Lata

Nowy
limit
długu**
[%]

Nowy limit
długu w ujęciu
kwotowym
(iloczyn nowego limitu
długu i dochodów ogółem)
[mln zł]

2010

Wskaźnik wykorzystania nowego
limitu długu: poziom
środków faktycznie
przeznaczonych
na obsługę
zadłużenia*/nowy
limit długu w ujęciu
kwotowym [%]

301,355

135,154

2011

2,75

58,192

317,016

118,441

219,49

2012

2,35

45,696

298,815

132,459

299,18

2013

4,01

77,148

292,870

108,707

140,91

2014

5,24
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów jednostek samorządu
terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009 rok,
…2010 rok, …2011 rok, …2012 rok, …2013 rok, www.wroclaw.rio.gov.pl; Wykonanie
budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za rok
2012, … za rok 2013; Biuletyn RIO we Wrocławiu, www.wroclaw.rio.gov.pl [20.06.14];

*Poziom zobowiązań bez ustawowych wyłączeń z tytułu emisji papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową
zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi w budżetu UE. W przypadku
nowego limitu długu nie stosuje się ustawowych wyłączeń.
**Wielkość podana dla danego roku została obliczona w oparciu o dane
dotyczące wykonania budżetów za trzy poprzednie lata budżetowe.

z poziomu 746 zł w roku 2007 do poziomu 2187 zł w roku 2013 (Wykonanie budżetów jednostek samorządu
terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2007 rok, …2008
rok, …2009 rok, …2010 rok, …2011
rok, …2012 rok, … 2013 rok, Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa
dolnośląskiego za rok 2012). Jednocześnie zwiększał się poziom relacji
dochodów pomniejszonych o dotacje
w przeliczeniu na jednego mieszkańca
(4). W powiatach ziemskich wskaźnik
ten w siedmioletnim okresie wzrósł
o 41% (od 498 zł w 2007 roku do 701

zł w 2013 roku), a w jednostkach samorządowych województwa dolnośląskiego łącznie o 27% (od 3195 zł
w 2007 roku do 4050 zł w 2013 roku).
Obserwowane zmiany w poziomie
długu i dochodów, będących źródłem
spłaty zobowiązań, były korzystniejsze
w powiatach ziemskich niż w jednostkach samorządowych województwa
dolnośląskiego ocenianych łącznie.
Relacja długu do dochodów własnych
(2) wskazująca na potencjał jednostki
samorządu terytorialnego do spłaty
zobowiązań w analizowanym okresie dla powiatów ziemskich wzrastała
i od roku 2009 była wyższa od 100%.
16
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Tab. 7. Wskaźniki zadłużenia dla powiatów ziemskich z obszaru województwa
dolnośląskiego w latach 2007–2013 (dług bez ustawowych wyłączeń) w %

Lata

Zadłużenie/liczba
mieszkańców [zł]
(1)

Dług / dochody
własne
(2)

Zadłużenie/
wydatki
majątkowe w roku
poprzednim
(3)

(Dochodydotacje)/liczba
mieszkańców
(4)

2007

154,04

71,92

211,17

498,14

2008

198,12

76,47

251,33

592,83

2009

262,63

109,77

272,00

608,63

2010

313,77

118,06

232,80

656,83

2011

346,77

126,40

263,88

674,27

2012

330,29

112,26

219,47

686,90

2013

341,31

112,36

357,59

701,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
województwa dolnośląskiego za IV kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009 rok, …2010 rok, …2011 rok,
…2012 rok, … 2013 rok, Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa
dolnośląskiego za rok 2012, Biuletyn RIO we Wrocławiu, www.wroclaw.rio.gov.pl [20.06.14];

Oznacza to wysokie i rosnące ryzyko
kredytowe sektora powiatów ziemskich. Jednocześnie w całym, siedmioletnim okresie poziom tego wskaźnika był wyższy od analogicznego dla
wszystkich jednostek województwa
dolnośląskiego, który wynosił w 2007
roku 31 zł, a w 2013 roku 75 zł.
Relacja zadłużenia do wydatków majątkowych z poprzedniego roku (3)
również wzrastała. Było tak w przypadku powiatów ziemskich (211 zł
w 2007 roku i 358 zł w 2013 roku),
jak i wszystkich jednostek samorządowych z obszaru województwa dolnośląskiego (104 zł w 2007 roku i 191
zł w 2013 roku). Relacja ta pokazuje
skalę wykorzystania tego źródła finansowania inwestycji, jakim jest dług i to,
czy jest skumulowany w czasie. Wskaźnik obliczony dla powiatów ziemskich
był na wyższym poziomie niż dla
wszystkich jednostek łącznie, co wskazuje na trudniejszą sytuację powiatów
ziemskich, zwłaszcza że omawiana relacja analizowana w czasie wzrastała
(Por. Czudec, Kata, 2012: 5-20) (tab. 7).

Ocena skutków zastosowania
nowego limitu długu dla powiatów
ziemskich z obszaru województwa
dolnośląskiego – podsumowanie
W artykule weryfikacji poddana została hipoteza badawcza, zgodnie z którą
indywidualny wskaźnik zadłużenia limitujący dług poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego ograniczy
ich zdolność do zaciągania zobowiązań. Celem artykułu była próba ustalenia, jak i w jakim stopniu zastosowanie
nowej formuły limitu długu jednostek
samorządu terytorialnego wprowadzonej w 2009 r. wpłynie na zdolność
powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego do zaciągania
zobowiązań oraz porównanie formalnej zdolności do zaciągania zobowiązań powiatów ziemskich do możliwości zaciągania długu przez jednostki
samorządu terytorialnego z tego obszaru łącznie. Ocena wpływu przepisów wprowadzających indywidualny
wskaźnik zadłużenia na możliwość zaciągania zobowiązań przez jednostki
17
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samorządu terytorialnego z obszaru
województwa dolnośląskiego została
sformułowana w oparciu o porównanie poziomu nowego limitu długu
obowiązującego od 2014 r. i 15-procentowego limitu obsługi zadłużenia
obowiązującego do końca 2013 r. Poziom zrealizowanych w latach 2011,
2012 i w trzech pierwszych kwartałach
roku 2013 przez jednostki samorządu
terytorialnego dochodów, nadwyżek
operacyjnych i kwot ze sprzedaży majątku określił możliwość zaciągania
przez nie długu w 2014 roku (Por. Czekaj, Nawrocki 2012: 21-29).
Poziomy indywidualnego wskaźnika
obsługi zadłużenia, obliczonego łącznie dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego dla lat 2011, 2012 i 2013,
były znacznie niższe od funkcjonującego w tym czasie 15-procentowego
limitu obsługi zadłużenia. Oznacza to,
że zastosowanie nowego rozwiązania
w zakresie limitu długu dla tych lat
ograniczyłoby potencjalną zdolność
do zaciągania zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego poddanych
analizie w ujęciu łącznym i tym samym
oznacza pozytywną weryfikację postawionej hipotezy. Przy czym analizy
przeprowadzone dla lat 2011–2013
są hipotetyczne i przydatne przy określaniu zmian zdolności kredytowej
z czasie. Wskazują też na działania
podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego poprzedzające wprowadzenie IWZ. W roku 2014
metoda limitowania długu oparta
na IWZ ograniczyła możliwość zaciągania zobowiązań w stosunku do rozwiązań stosowanych wcześniej.
Podobnie w latach 2011–2013 środki
rzeczywiście przeznaczone na obsługę zadłużenia przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego
województwa dolnośląskiego były
niższe od kwot określonych IWZ.
Oznacza to, że formalnie zdolność
do zaciągania zobowiązań sektora samorządowego z obszaru województwa

dolnośląskiego poprzez zastosowanie
nowych rozwiązań została w roku 2014
znacznie ograniczona, natomiast w latach 2011–2013 w ujęciu sektorowym
stosowanie nowych rozwiązań nie
zmieniłoby skali zaciąganego długu.
Wielkości IWZ obliczone dla powiatów ziemskich z obszaru województwa
dolnośląskiego były w latach 2011–
2014 na poziomie znacznie niższym
od 15-procentowego limitu obsługi
długu, jak również od indywidualnych
wskaźników zadłużenia określonych
dla wszystkich jednostek z tego obszaru łącznie oraz ustalonych dla gmin,
powiatów grodzkich i województwa
dolnośląskiego. Podobnie więc jak
dla wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego, tak i dla powiatów ziemskich z tego obszaru nowe
zasady limitowania długu oznaczałyby
dla lat 2011–2013 i oznaczają faktycznie dla roku 2014 ograniczenie skali
możliwych do pozyskania zobowiązań
w stopniu istotnym. Przy czym dla
powiatów ziemskich w latach 2011–
2013 byłoby to ograniczenie ich zdolności kredytowej nie tylko formalne,
ale również w ujęciu ekonomicznym,
gdyż w każdym z tych lat IWZ w ujęciu kwotowym był niższy od środków
faktycznie przeznaczonych na obsługę długu. Jednocześnie obserwowany
w roku 2014 wzrost IWZ, określonego dla powiatów ziemskich z obszaru
województwa dolnośląskiego łącznie,
w stosunku do lat poprzednich, jest
korzystny dla ich zdolności kredytowej.
Ograniczenie zdolności kredytowej
jednostek samorządu terytorialnego
poddanych analizie, które jest efektem zastosowania nowych rozwiązań
w zakresie limitowania długu w okresie bardzo wysokiego poziomu państwowego długu publicznego generującego istotne ryzyko kredytowe oraz
ogromne koszty obsługi, jest rozwiązaniem korzystnym ze względu na poziom łącznej kwoty długu publicznego.
Dla wielu jednak jednostek samorządu
18
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terytorialnego oznacza to jednocześnie ograniczenie ich możliwości inwestycyjnych, również poprzez ograniczenie skali środków z funduszy
Unii Europejskiej, jakie te jednostki

mogłyby pozyskać. Może to pociągnąć
za sobą negatywne długofalowe skutki
w zakresie poziomu rozwoju poszczególnych jednostek samorządowych,
jak i w skali makroekonomicznej.
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The ability of territorial self-government units of the Lower Silesian voivodeships
to incur liabilities over the years 2007-2014
The paper attempts to determine the impact of the new debt limit formula
to incur liabilities by self-governments of poviats in the Lower Silesian viovodeships introduced in 2009. The analyses comprises the years 2007-2013.
Due to a limited access to the data, a part of the analysis covers a shorter
period. For the purposes of achieving the goal, debt limits of Lower Silesian
poviats are compared with the old and the new method. As the study reveals,
application of the new debt limit for the analysed period would decrease the
formal ability of poviats of Lower Silesia voivideships and self-government
units to incur liabilities.
Keywords: poviat ability to incur liabilities; debt limit of self-government units from
the Lower Silesian voivodeship; individual debt ratio

20

WSB University in Wroclaw
Research Journal
ISSN 1643-7772 I eISSN 2392-1153
Vol. 16 I No. 1
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu
ISSN 1643-7772 I eISSN 2392-1153
R. 16 I Nr 1

Psychospołeczne skutki redukcji zatrudnienia
i przeciwdziałanie na przykładzie firmy inwestycyjnej
Autor: Lech Miklaszewski
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę psychospołecznych skutków derekrutacji
dotykających tych, którzy uchronili się przed zwolnieniem. W tym kontekście
celem artykułu jest identyfikacja tych skutków oraz sposobów przeciwdziałania destrukcyjnym efektom derekrutacji. Powyższa problematyka została
zilustrowana studium przypadku firmy inwestycyjnej wspartego wynikami
badań ankietowych. Rezultaty badań wskazały, że w przypadku badanej firmy redukcja zatrudnienia nie była odpowiednio przygotowana, a wśród tych
pracowników, którzy zachowali posady, spowodowała zmniejszenie poczucia
stabilności zatrudnienia, wywołała wysoki poziom stresu, zmniejszyła lojalność, zaangażowanie i zaufanie do kierownictwa, wywołała obawy dotyczące
większego obciążenia pracą, a decyzje o zwolnieniu potraktowano jako niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Wraz z upływem czasu pejoratywne odczucia
tych, którzy pozostali w firmie, nasiliły się. Na tym tle przedstawiono również
wskazówki dotyczące konstruktywnych zachowań i przedsięwzięć eliminujących błędy i łagodzących skutki derekrutacji.
Słowa kluczowe: redukcja zatrudnienia, konsekwencje redukcji, choroba
przetrwania redukcji
JEL: J21

Historia: otrzymano 2015-06-09, poprawiono 2015-11-27, zaakceptowano
2015-11-30

Wstęp

decyzja jest uzasadniona i słuszna,
ale przedsiębiorcy, wdrażając ją w życie, popełniają kolejny błąd, skupiając
swoją uwagę na kosztach i innych konsekwencjach dotyczących zwalnianych
pracowników, lekceważąc lub w ogóle
nie dostrzegając społecznych skutków derekrutacji dotykających tych,
którzy uchronili się przed zwolnieniem. Są one na tyle istotne, że ich

Współczesne przedsiębiorstwa działają pod olbrzymią presją kosztów.
Niestety, obserwując praktykę ich
„racjonalizowania”, można zauważyć,
że wiele z nich uznaje redukcję zatrudnienia za główny, a często jedyny sposób podniesienia efektywności. Być
może w niektórych przypadkach taka
Lech Miklaszewski
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
lech.miklaszewski@op.pl
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nieuwzględnienie w rachunku korzyści i kosztów całej operacji redukcji
personelu może skończyć się katastrofą. Nie bez powodu psychospołeczne koszty tego procesu nazywane
są „parszywą dwunastką” a obejmują:
centralizację decyzji, kryzysową mentalność, utratę innowacyjności, opór
wobec zmian, spadek morale, upolitycznienie klimatu społecznego, zanik
priorytetów, utratę zaufania, narastanie konfliktów, zakłócenia w komunikacji wewnętrznej, deficyt w pracy zespołowej, anemię przywództwa. Inni
autorzy stan psychospołeczny tych,
którzy po redukcji pozostali w pracy,
nazywają chorobą przetrwania redukcji. „Jej syndromem są m.in.: poczucie niepewności pracy; percepcja
niesprawiedliwości; depresja; stres
wynikający ze zwiększonego obciążenia pracą; lęk przed zmianą; spadek
lojalności i zaangażowania; zmniejszenie skłonności do podejmowania
ryzyka; spadek motywacji; niechęć
do robienia czegokolwiek poza wymaganym minimum; poczucie, że jest się
niedoinformowanym; utrata zaufania
do kierownictwa wyższego szczebla”
(Robbins 2003: 157). Lekceważenie
tych objawów to poważny błąd, którego skutki, szczególnie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, są nie
do przecenienia.
W tym kontekście celem artykułu jest
identyfikacja psychospołecznych skutków redukcji zatrudnienia oraz sposobów przeciwdziałania destrukcyjnym
skutkom derekrutacji wśród tych pracowników, którzy zachowali swoje posady, zilustrowana studium przypadku
firmy inwestycyjnej.
Podstawą realizacji tak określonego
celu były badania ankietowe, wywiady
oraz konstatacje wynikające z obserwacji uczestniczącej (autor referatu
jest długoletnim pracownikiem badanej firmy inwestycyjnej). Wyniki badań
dotyczą przykładowej firmy i jako takie
nie pretendują do formułowania wniosków ogólnych.

Redukcja zatrudnienia, jej
konsekwencje psychospołeczne
oraz narzędzia ograniczania
negatywnych skutków derekrutacji
– aspekt teoretyczny
Kryzys gospodarczy to czas sprzyjający decyzjom racjonalizacji kosztów.
Niestety zbyt często wybiera się najprostsze wyjście, najczęściej pozbawione głębszych refleksji, choć budzące silne emocje – redukcję personelu.
W ten sposób racjonalizację kosztów
utożsamia się z ich cięciem, co jest
ewidentnym błędem. Biorąc pod uwagę, że redukcja zatrudnienia to przeciwstawienie interesów pracodawcy
i pracowników, w grę wchodzą również różne argumenty merytoryczne
i etyczne uzasadniające stanowiska
stron, choć oczywiście pozycja zwalnianych pracowników jest w tej konfrontacji o wiele słabsza. Można jednak stwierdzić, że „zwalnianie z pracy
jest etyczne, gdy właściwą osobę usuwa się z właściwych powodów i we
właściwy sposób” (Stemberg 1998:
179). Rzadko kiedy mówi się jednak
o pozycji i kondycji tych, którzy uchronili się przed zwolnieniem. Menedżerowie często lekceważą wpływ, jaki
zmniejszenie zatrudnienia wywiera
na tych, którzy je przetrwali, choć coraz więcej wyników badań świadczy
o tym, że redukcje poważnie wpływają także na tych pracowników, którzy
zachowali pracę. „Kierownicy, którzy
lekceważą te zjawiska i nie zajmą się
nimi, zapewne będą mieli do czynienia
ze znacznym spadkiem efektywności
organizacji” (Robbins 2003: 157). Wobec tych, którzy pozostają, potrzebny
jest również akt przyzwoitości. „Chociaż pracowników zwalnia się z pracy,
to nie tak łatwo wymazać ich wspomnienia. Poczucie winy tych, którzy
zostali, jest problemem jak najbardziej realnym, z którym można sobie
poradzić, ale tylko pod warunkiem,
że uznamy, iż taki problem istnieje.
(…) Ignorowanie faktu, że redukcja
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zatrudnienia dotknęła także pracowników, którzy pozostali w firmie, może
mieć bardzo negatywny i długotrwały
wpływ na wyniki i na morale personelu” (Harrisom 2008: 185). Oczywiście
pracownicy, którzy pozostali, bardzo
chcą usłyszeć, że proces redukcji zatrudnienia został zakończony i że ich
stanowiska nie są zagrożone. Jednak
liderzy powinni zwalczyć pokusę powiedzenia, że to już koniec, nie będzie
więcej zwolnień. Powinni mówić prawdę, nawet wtedy, kiedy jest ona przeciwieństwem tego, co pozostali w firmie pracownicy pragnęliby usłyszeć.
Przecież proces redukcji nigdy nie ma
końca, a obietnica długoterminowego
zatrudnienia, szczególnie w obecnych,
turbulentnych warunkach, jest zwykłą
iluzją ( Harrisom 2008: 186). W tym
kontekście aktem przyzwoitości jest
prawda. Pokrętne i bezduszne postępowanie kierownictwa w tak trudnym
momencie, jak redukcje zatrudnienia,
przynosi niepowetowane straty. Dotyczy to w szczególności warunków
panujących na rynku, na którym działa badana firma inwestycyjna. Rynek
kapitałowy jest bowiem środowiskiem
na tyle zmiennym i wymagającym,
że bezrefleksyjne trwonienie kapitału
ludzkiego, łamanie lojalności personelu, wystawianie zaufania na próbę
może skończyć się porażką w wymiarze komercyjnym.
„Wielu menedżerów wierzy, że jeśli
po redukcjach mniej się o nich mówi,
tym lepiej. (…) W rzeczywistości jest
tak, że pracownicy, którzy przetrwali,
będą mówić o tym, co się zdarzyło,
niezależnie od tego, czy się to podoba
kierownictwu. Im usilniej przedsiębiorstwo próbuje tłumić te dyskusje
i działa tak, jakby nic się nie stało, tym
bardziej wywrotowa staje się dyskusja” (Downs 2007: 25). Powrót do normy po redukcjach odbywa się znacznie
szybciej, jeśli menedżerom i pracownikom pozwala się swobodnie wyrażać
opinie o tym, co się wydarzyło, pozwala to również na odbudowę więzi

wśród tych, którzy przetrwali redukcję
(Downs 2007: 25). Niestety, często powrót do normy to droga przez mękę,
szczególnie wówczas gdy skutki redukcji dotkliwie dotykają nie tylko pozostały po redukcji personel, ale również
istotne sfery zarządzania, jak chociażby zarządzanie zasobami ludzkimi,
a w rezultacie zarządzanie biznesem.
Stephen P. Robbins twierdzi, że syndromem tej sytuacji są (Robbins 2003:
157):
• poczucie niepewności pracy – pracownicy, którzy pozostali, obserwując problemy kolegów, którzy
stracili pracę z przyczyn od nich
niezależnych, tracą również poczucie własnej wartości i stabilności
zatrudnienia;
• percepcja niesprawiedliwości –
brak sprawiedliwości dystrybutywnej i proceduralnej w procesie
podejmowania decyzji o redukcji, której motywem jest przecież
ograniczenie kosztów, a nie selekcja kwalitatywna kandydatów
do zwolnienia, rodzi poczucie
niesprawiedliwości;
• depresja – „nawet w najlepiej przeprowadzonych redukcjach ci, którzy je przetrwali, czują, że popełniono na nich gwałt. Zanim zdołają
się z tego otrząsnąć, muszą mieć
możliwość wyzwolenia swoich
uczuć” (Robbins 2003: 158). Jeżeli im się to uniemożliwia i tłumią
swoje emocje, najczęściej popadają w stan przygnębienia, który rodzi
depresję;
• stres wynikający ze zwiększonego obciążenia pracą – redukcja
zatrudnienia przekształca przedsiębiorstwo, a w nowej jego organizacji niejednokrotnie oznacza to konieczność wykonywania
przez „ocalałych” obowiązków,
które do tej pory były realizowane
w większym zespole. W tych okolicznościach ludzie niepokoją się,
że nie będą potrafili wykonać nowych zadań albo stosować nowych
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metod zgodnie z wcześniejszymi
normami, zwłaszcza gdy płaca jest
ściśle zależna od wydajności;
lęk przed zmianą – jeżeli redukcję
zatrudnienia potraktujemy jako
zmianę lub jej skutek, musimy
spodziewać się oporu, bo ludzie
zawsze przeciwstawiają się zmianom. Dezaprobata, sprzeciw wobec zmiany polegającej na redukcji
zatrudnienia, a więc zmiany najbardziej dotkliwej dla ludzi, kształtuje
odpowiednio i aurę, i emocje, kierowane później przeciw wszelkim
zmianom,
spadek lojalności i zaangażowania
– obserwując krzywdę zwalnianych
kolegów i pojmując ją w kategoriach niesprawiedliwości, trudno
spodziewać się wierności i rzetelności w stosunkach z pracodawcą
– poziom lojalności spada. Wpływa
to również destrukcyjnie na zaangażowanie pojmowane jako intelektualne i emocjonalne oddanie
organizacji lub jako wielkość wysiłku włożonego w pracę przez pracownika (Juchnowicz 2010: 35);
zmniejszenie skłonności do podejmowania ryzyka – ten syndrom ma
bezpośredni związek z poprzednim.
W warunkach braku zaangażowania podejmowanie ryzyka jest nieracjonalne i nieuzasadnione;
spadek motywacji – motywacja
w tym kontekście jest kategorią
syntetyczną, wypadkową wszystkich cech omawianej sytuacji. Gdy
występuje brak pewności pracy,
poczucia sprawiedliwego traktowania, gdy dotykają nas stany depresyjne, gdy stres uderza silniej
niż zwykle, gdy łamie się lojalność
i nie widzimy uzasadnienia angażowania się w organizację, motywacja nie tylko spada, ale w skrajnych
przypadkach zanika całkowicie –
popadamy w emocjonalny marazm
i apatię;
niechęć do robienia czegokolwiek poza wymaganym minimum

– powyższa implikacja, kończąca
się spadkiem motywacji, skutkuje minimalizmem i samoograniczeniem w zakresie wykonywania
obowiązków;
• poczucie, że jest się niedoinformowanym – jeżeli pracodawca nie rozmawia z pracownikami, szczególnie
w temacie tak wrażliwych kwestii,
jak redukcja zatrudnienia, więź komunikacyjna zanika. Pracownicy
zaskakiwani przez pracodawcę odczuwają niedobór informacji, szczególnie tych, które dotyczą motywacji i zamiarów pracodawcy;
• utrata zaufania do kierownictwa
wyższego szczebla – jeżeli potraktujemy zaufanie jako zakład podejmowany na temat niepewnych,
przyszłych działań innych ludzi
(Sztompka 2007: 69–70), to możemy z dużą pewnością przewidywać,
że w opisanych warunkach kierownictwo ten zakład przegra.
Inaczej ten syndrom przedstawia A.
Pocztowski (Pocztowski 2008: 172):
• centralizacja – podejmowanie decyzji koncentruje się na najwyższym szczeblu zarządzania, a menedżerowie niższego szczebla unikają
przyjmowania na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności;
• kryzysowa mentalność – zaniedbywane jest planowanie strategiczne, a cały wysiłek koncentruje
się na sprawach bieżących, często
traktowanych jako wydarzenia
kryzysowe;
• utrata innowacyjności – wszelkie
kreatywne inicjatywy ulegają zablokowaniu, nikt nie podejmuje ryzyka, zanika tolerancja dla błędów
i niepowodzeń;
• opór wobec zmian – zmiana jest
utożsamiana z zagrożeniem, unika
się zmian, a akceptowane są jedynie działania przebiegające według
utartych schematów;
• pogorszenie stosunków interpersonalnych – panuje atmosfera niechęci, izolacji i podejrzliwości;
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• upolitycznienie – nasila się walka o władzę pomiędzy grupami
interesów;
• zanik priorytetów – konflikty bywają ograniczane poprzez dokonywanie „cięć” w poprzek całej
organizacji, bez uwzględnienia
konstruktywnych priorytetów determinujących efektywne działania
przedsiębiorstwa;
• utrata zaufania – brak zaufania
staje się powszechny i obejmuje wszystkie szczeble hierarchii
organizacyjnej;
• narastanie konfliktów – intensyfikują się konflikty o podział wpływów i korzyści;
• ograniczona komunikacja – brak zaufania zmniejsza do minimum wymianę informacji między pracownikami. Informacje przekazywane
przełożonym idealizuje się.;
• zanik pracy zespołowej – partykularne interesy i brak spójności uniemożliwiają współdziałanie;
• osłabienie przywództwa – menedżerowie przestają spełniać
rolę przywódców, a ich działania ograniczają się do funkcji
administracyjnych.
Wymienione wyżej psychospołeczne
skutki zwolnień mogą mieć inny charakter w przedsiębiorstwach o mniejszej liczbie zatrudnionych (przypadek
badanej firmy), gdzie wzajemne relacje są mniej sformalizowane, czy wręcz
towarzyskie. Dezintegracja takiej grupy skutkuje przeważnie bardziej intensywnymi emocjami i większą traumą.
Negatywnych skutków redukcji personelu dla osób pozostających w firmie,
jak również dla dalszego jej funkcjonowania, nie sposób uniknąć. Można je
jednak próbować minimalizować lub
działać profilaktycznie. Sprzyja temu
na przykład (Sidor-Rządkowska 2010:
76):
• prowadzenie otwartej polityki komunikacyjnej – redukcja zatrudnienia to typowa sytuacja kryzysowa,
a z nią zawsze wiąże się atmosfera

•

•

•

•
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niepewności i niedomówień. Aby
przełamać atmosferę skrytości
i złej passy, wiadomości powinny
być przekazywane za pomocą jasnych, jednoznacznych sformułowań, tak aby ludzie zrozumieli sens
restrukturyzacji i swoją rolę w tym
procesie;
opracowanie jednoznacznych kryteriów wyboru osób przeznaczonych do redukcji – ta kwestia budzi
zawsze najwięcej emocji, niemniej
kryteria są konieczne i to w dodatku sprawiedliwe. Często budowa tych kryteriów ukierunkowana
jest przede wszystkim na poprawę
efektywności jednostki, jednak nieliczenie się z preferencjami personelu dotyczącymi tego, kto powinien zostać zwolniony, powoduje,
że płacimy utratą lojalności osób
pozostających w organizacji.
niezwłoczne
poinformowanie
wszystkich pracowników o podjętych decyzjach – „Przekonanie,
że osoba zagrożona zwolnieniem
pracuje lepiej, jest szkodliwym mitem. Przedłużająca się niepewność
dotycząca stanowisk pracy może
drastycznie obniżyć efektywność
funkcjonowania firmy” (Sidor-Rządkowska 2010: 76). Oczekiwanie przez personel na najgorsze jest
dysfunkcjonalne i zakłóca proces
pracy, stąd podjęte decyzje powinny być natychmiast komunikowane;
dbałość o odpowiednią formę rozstania z pracownikami objętymi
redukcją zatrudnienia – wszelkie
objawy braku szacunku i lekceważenia odchodzących z firmy pozostaną na długo nie tylko w pamięci
osób bezpośrednio dotkniętych
tego typu zachowaniami, ale także
w pamięci współpracowników, którzy pozostają;
zerwanie z przekonaniem, że dla
pozostających w przedsiębiorstwie
sam fakt, iż nadal mają pracę, jest
wystarczającym środkiem motywującym do największych nawet
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wysiłków – pracownicy, którzy
uchronili się przed redukcją, zbyt
często pozostają osamotnieni wobec zwiększonego zakresu obowiązków. Otwartość na problemy
wynikające z konieczności funkcjonowania w nowych warunkach
powinna pomóc przezwyciężyć
te trudności.
S.P. Robbins preferuje etapowe podejście do problemu choroby przetrwania
redukcji (Robbins 2003: 158–159):
Etap 1. Poprawne zaprojektowanie
procesu – cechy takiego procesu to:
jasne i szybkie cięcia; dostarczanie
wszystkim zatrudnionym pełnej informacji; dostatecznie wczesne uprzedzenie osób wyznaczonych do redukcji;
bycie emocjonalnie uczciwym i otwartym w komunikacji; otwarte wyjaśnianie decyzji i podejmowanie ich
z uwzględnieniem kategorii sprawiedliwości; jeżeli to możliwe, pozwolenie
pracownikom na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji.
Etap 2. Pozwolenie pracownikom
na okazywanie żalu, tak aby mogli sobie poradzić z tłumionymi uczuciami
i emocjami – redukcje zawsze budzą
złe uczucia, natomiast ich wyzwolenie
pozwala przetrwać, pozwala na odblokowanie. Ci, co pozostali, „muszą
przejść przez proces żałoby podobny do tego, przez jaki przechodzi się
po śmierci członka rodziny” (Robbins
2003: 158) i trzeba im to umożliwić.
Etap 3. Przerwanie łańcucha zależności organizacyjnej – na tym etapie dąży
się do udzielenia tym, którzy przetrwali redukcję, pomocy w odzyskaniu ich
poczucia sprawowania kontroli nad
pracą i wiary w siebie – takie postawy
zapobiegają wystąpieniu tej choroby
przez przeniesienie ludzi z zależności
organizacyjnej do samodzielnej kariery, z lojalności wobec pracodawcy
do lojalności wobec własnej kariery.
Etap 4. Przekształcenie systemu organizacji tak, aby ograniczyć procesy
prowadzące do zależności – w tym
etapie dąży się do pomagania ludziom

w nabyciu odporności na chorobę przetrwania redukcji, eliminując
w organizacji praktyki paternalistyczne
i nadopiekuńczość.
Choć może się to wydać cyniczne,
wszystkie te działania służą przede
wszystkim minimalizowaniu negatywnych skutków redukcji zatrudnienia
nie tyle dla pozostających pracowników, ile dla dalszego, efektywnego
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Analiza skutków redukcji
zatrudnienia w firmie inwestycyjnej
– studium przypadku
Badania dotyczące psychospołecznych skutków redukcji zatrudnienia
przeprowadzono w firmie inwestycyjnej, diagnozując je wśród pozostałych
po redukcji, w dwóch etapach: bezpośrednio po zwolnieniu części personelu i dwa miesiące później, licząc,
że po upływie tego czasu nastąpi racjonalizacja postaw.
Firma inwestycyjna rozpoczęła działalność maklerską w roku 2006, na bardzo konkurencyjnym rynku. Jej działalność zaprojektowano tak, by mogła się
wpisać w aktualne potrzeby rynku bez
podejmowania destrukcyjnej walki
konkurencyjnej; jednocześnie kreowano te potrzeby.
W rezultacie firma świadczyła dwa
rodzaje usług: zarządzanie aktywami
klientów oraz oferowanie instrumentów finansowych. W obu dziedzinach
osiągnięto spektakularne sukcesy, choć
kryzys doprowadził do rezygnacji i stopniowego wygaszenia nierentownej
usługi zarządzania aktywami klientów.
Do znaczących osiągnięć firmy należy
zaliczyć: stworzenie biznesowej grupy
kapitałowej, debiut i notowania na giełdzie (sierpień 2007 r. – NewConnect; lipiec 2011 r. – rynek główny GPW) oraz
zgromadzenie kapitału, z dwóch emisji
akcji na rynku giełdowym, przekraczającego wielokrotnie kapitał akcyjny.
Wprawdzie począwszy od roku 2008,
a więc w latach nasilenia się zjawisk
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kryzysowych, firma notowała stratę,
ale wcześniej wypracowany zadatek
(emisja, zysk) pozwoliły na bezpieczne
przetrwanie i, mimo wszystko, na dodatni wynik skonsolidowany całej grupy kapitałowej. Ten kierunek jest nadal
kontynuowany, choć firma, funkcjonując na chimerycznym pod względem
koniunktury rynku kapitałowym, wciąż
boryka się z kryzysami. Niestety, jeden
z nich skłonił zarząd firmy do podjęcia
decyzji o redukcji zatrudnienia, co stało się z kolei podstawą przeprowadzonych badań.
W ramach grupy kapitałowej zbudowanej przez firmę prowadzona jest
działalność transakcyjna i inwestycyjna. Ta pierwsza koncentruje się w samej firmie inwestycyjnej oraz w spółce
córce pełniącej funkcję autoryzowanego doradcy, natomiast ramieniem inwestycyjnym grupy jest spółka o charakterze holdingowym, posiadająca
udziały w wehikułach inwestycyjnych
o profilach inwestycyjnych związanych
z wierzytelnościami i private equity.
Obecnie więc skonsolidowana firma specjalizuje się w usługach bankowości inwestycyjnej (emisje akcji
– rynek główny, rynek NewConnect;
emisje obligacji – rynek Catalyst; doradztwo przy fuzjach i przejęciach)
oraz w zarządzaniu inwestycjami (inwestycje private equity; inwestycje
w sektor wierzytelności).
W ciągu siedmiu lat działalności firma
stała się jednym z liderów w obsłudze
małych i średnich spółek w Polsce, realizując ponad 60 transakcji (w tym ponad 40 debiutów giełdowych) i pozyskując dla swoich klientów blisko 500
mln zł.
Firma w zakresie kadry łączy doświadczenie z młodością, deklarując, że ludzie to jej główny atut i podstawa rozwoju. Personel firmy stanowi zespół
młodych, ambitnych i doskonale wykształconych profesjonalistów rynku
kapitałowego, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i bogate doświadczenie praktyczne.

Ponadto, firma jest przedsiębiorstwem
rodzinnym – na 15 obecnie zatrudnionych pracowników aż 5 to członkowie
dwóch rodzin. Obie rodziny mają swoich przedstawicieli w zarządzie spółki
oraz na wyższych stanowiskach menedżerskich. Co więcej, przedstawiciele
tych rodzin pełnią funkcje kierownicze
w pozostałych spółkach grupy kapitałowej. Osoby te są również pomysłodawcami, organizatorami i właścicielami biznesu, ale także głównymi
kreatorami autorskiej kultury organizacyjnej, która z uprzednio kultywowanej kultury klanu przekształciła się
obecnie w bardziej zdecydowaną i drapieżną kulturę rynku.
W związku z tym, że grupa kapitałowa
utworzona przez firmę jest strukturą
skomplikowaną i wymagającą profesjonalnego zarządu, a de facto dysponuje ograniczonym personelem,
we wszystkich spółkach wchodzących
w skład grupy znajduje zastosowanie
unia personalna w ramach zarządów
oraz zatrudnienie krzyżowe wśród pracowników. Wynika stąd, że omawiana
redukcja zatrudnienia dotknęła praktycznie wszystkie podmioty stanowiące grupę. W przeddzień redukcji grupa
zatrudniała 20 pracowników, w tym 4
członków zarządu firmy inwestycyjnej.
Po zwolnieniu 6 pracowników stan zatrudnienia zmniejszył się do 14 osób,
w związku z tym, pomijając członków
zarządu, grupa respondentów uczestniczących w badaniu liczyła 8 osób
(jedna osoba przebywała na urlopie
macierzyńskim, a kolejna na zwolnieniu lekarskim). Wszyscy badani byli
związani z przedmiotową firmą inwestycyjną, różnymi rodzajami umów,
pełniąc jednocześnie inne funkcje
w pozostałych spółkach grupy. Związki
te miały charakter nie tylko formalny,
ale również pozaformalny – towarzyski, wręcz przyjacielski (wszystkie spółki grupy mają swoją siedzibę w tych
samych pomieszczeniach), stąd poczucie przynależności czy tożsamości dotyczy raczej całej grupy niż tylko firmy
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inwestycyjnej (Informacje i dane zgromadzone podczas zatrudnienia w badanej firmie).
Zwolnienia, które miały miejsce w firmie inwestycyjnej, były całkowitym zaskoczeniem dla zatrudnionych. Osoby
przeznaczone do zwolnienia otrzymywały zaproszenie do sali konferencyjnej, gdzie w obecności zarządu firmy
była im komunikowana decyzja i jej
uzasadnienie. Uzasadnienie w każdym
przypadku było takie samo: brak
zleceń wynikający z dekoniunktury
na rynku kapitałowym i związana z tym
konieczność redukcji kosztów. Pomimo tego, że uzasadnienie przeprowadzenia całej operacji było klarowne,
to jednak kryteria indywidualne, odnoszące się do poszczególnych osób,
nie były w ogóle artykułowane. Fakt
ten wzbudzał uczucie braku sprawiedliwości i obiektywizmu, bowiem zwolnieniu podlegali zarówno, wydawałoby się, kluczowi pracownicy, z dużym
doświadczeniem i wiedzą, jak i osoby
mniej doświadczone i realizujące zadania mniejszej wagi. Klucz do zwolnień
pozostał do tej pory tajemnicą.
Cięcie było błyskawiczne, ale pozbawione jakichkolwiek kroków wstępnych, przygotowujących pracowników
do tego traumatycznego przeżycia,
zarówno tych zwalnianych, jak i tych,
którzy pozostali. Zdecydowanie pracodawcy podkreślała również praktyka
natychmiastowej blokady komputerów osób odchodzących oraz zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia. Rzeczą charakterystyczną była również bezproblemowa wypłata należnych odpraw
oraz zgoda na rozwiązanie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji,
co zapewniło wielu pracownikom komfortowe warunki poszukiwania pracy.
Po realizacji zwolnień nie było żadnego spotkania z tymi, którzy pozostali,
nie dochodziło również do rozmów
indywidualnych z tymi osobami. Uznano widocznie, że sytuacja jest transparentna i nie wymaga jakichkolwiek

zabiegów wobec tych, którzy uchronili
się od zwolnienia (Informacje uzyskane podczas wywiadów bezpośrednich
z pracownikami badanej firmy).
Reasumując, popełniono wiele błędów, choć prawdopodobnie nieświadomych. Do podstawowych można zaliczyć brak komunikacji i błędy
w komunikacji, brak klarownych kryteriów kwalifikacji do zwolnienia,
przeprowadzenie operacji redukcji bez
przygotowania i bez prób włączenia
pracowników w proces zwalniania, pozostawienie tych, którzy uchronili się
od zwolnienia, samym sobie.
Z drugiej strony przeprowadzona redukcja miała swoje zalety. Tutaj należy
wspomnieć o szybkiej, wręcz natychmiastowej realizacji przedsięwzięcia redukcji zatrudnienia, co uchroniło wszystkich jego uczestników
od niepewności i spekulacji, kto zostanie zwolniony i kiedy do tego dojdzie
oraz o niekonfrontacyjnych zachowaniach pracodawcy, który dążył do bezkonfliktowego rozwiązania problemu,
stwarzając zwalnianym szansę szybkiego znalezienia przez nich nowej pracy.
Meritum przeprowadzonych badań
dotyczyło reakcji i postaw tych, którzy pozostali w firmie, którzy uchronili się przed zwolnieniem. Badania
przeprowadzono w dwóch turach.
Pierwszy etap miał miejsce następnego dnia po zwolnieniu, natomiast
drugi po dwóch miesiącach od tego
wydarzenia. Chodziło o stwierdzenie,
czy emocjonalne reakcje pracowników
dzień po zwolnieniach zostały dwa
miesiące później zweryfikowane przez
czas i refleksję. Główny trzon metodologiczny badań stanowiła anonimowa ankieta składająca się z 11 pytań
zamkniętych.
Pierwsze pytanie dotyczyło określenia,
czy redukcja zatrudnienia była dla respondentów zaskoczeniem.
Wszystkich ośmiu respondentów odpowiedziało twierdząco.
Okazuje się, że całkowicie pominięto
okres przygotowawczy, który powinien
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zostać poświęcony wyjaśnianiu przyczyn planowanej redukcji, określeniu
charakteru rozstania, czasu, w jakim
będzie się odbywał, ile osób obejmie
oraz sprecyzowaniu form wsparcia dla
zwalnianych, ale i dla tych, którzy pozostają, ewentualnemu szkoleniu menedżerów, którzy będą musieli przeprowadzić kluczowe rozmowy, tak aby
wręczanie wypowiedzeń odbyło się
z zachowaniem szacunku i było okazją do udzielenia wszelkiej potrzebnej
w tym momencie informacji i wsparcia
(Sowa 2014, www.centrumrekrutacyjne.pl). To wszystko jest ważne, ponieważ „ocaleńcy” będą pilnie obserwowali i charakter rozstania, i sposób,
w jaki potraktowani zostaną zwolnieni koledzy. Wnioski, które wyciągną,
będą rzutowały na atmosferę w pracy
już po zakończeniu tego procesu. Oczywiście zwalniać trzeba szybko. „Przedłużający się, wielomiesięczny okres
niepewności, czyli sytuacja, w której
firmowy korytarz huczy od plotek
o zwolnieniach, wpływa na drastyczny
spadek motywacji i efektywności pracy. Najlepiej stosować zasadę: decyzja
dziś – realizacja za miesiąc. Ale też nie
można pracownika zaskakiwać” (Sowa
2014, www.centrumrekrutacyjne.pl).
Niestety w analizowanym przypadku
zaskoczenie było pełne.
Drugie pytanie dotyczyło określenia,
czy kierownictwo firmy dostarczyło
wszystkim zatrudnionym pełną informację o przyczynach i kryteriach redukcji zatrudnienia.
Odpowiedzi były podzielone: czterech
pracowników odpowiedziało, że tak,
a kolejnych czterech, że nie.
Takie zróżnicowanie wypowiedzi wynikało prawdopodobnie ze znajomości,
wśród wszystkich respondentów, sytuacji ekonomicznej firmy (jest to spółka publiczna i dostęp do informacji
na jej temat jest otwarty) i jej potrzeb
w zakresie oszczędności i racjonalności finansowej, a jednocześnie z niefortunnego sformułowania pytania,
które niezbyt ostro rozdzielało pod

względem semantycznym różne przecież kategorie przyczyn i kryteriów.
Z jednej strony ogólna przesłanka podjęcia decyzji o redukcji zatrudnienia
była dla wszystkich oczywista: ograniczenie kosztów, z drugiej zaś różnie
rozkładali oni akcenty, przypisując
odmienne znaczenie poszczególnym
kategoriom – jedna grupa uznawała redukcję kosztów jako przesłankę
syntetyczną obejmującą również kryteria personalne zwolnienia z pracy,
druga zaś, akceptując przesłankę ogólną w postaci oszczędności kosztów,
stwierdzała, że kryteria indywidualne
są im nieznane.
Kolejna indagacja dotyczyła zmian
w zakresie poczucia stabilności zatrudnienia w firmie po redukcji
zatrudnienia.
Pięciu respondentów odpowiedziało,
że poczucie stabilności zatrudnienia
zmniejszyło się, dwóch, że pozostało
bez zmian, a jeden, że zwiększyło się.
Jak się okazuje, konsekwencje emocjonalne zwolnień mogą być dotkliwe.
„Nagle to, co wydawało się trwałe
i stabilne, okazuje się kruche. Pojawia
się wewnętrzne rozdarcie – na pierwszym miejscu jest ulga, ale zaraz za nią
obawy oraz widmo «trybika w maszynie». Niewiedza, z jakiego powodu pracownik nie został zwolniony,
może dodatkowo negatywnie wpływać na motywację. Sytuacja zaczyna
wykraczać ponad normalne strategie
radzenia sobie ze zmianą czy stresem”
(http://praca.wp.pl/title,Syndrom-ocalonego-czyli-zycie-w-leku 2014).
Nic więc dziwnego, że poczucie stabilności ucierpiało. W tym kontekście, jedna deklaracja o zwiększeniu
poczucia stabilności zatrudnienia wydaje się dość spektakularna. Wyjaśnia
to analiza odpowiedzi na wszystkie
pytania ankietowe – okazuje się bowiem, że jest to również jedyna osoba twierdząca, że redukcja zatrudnienia zwiększyła jej poziom lojalności
i zaangażowania. Fakt, że osoba ta nie
została objęta redukcją zatrudnienia,
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został przez nią zinterpretowany jako
wyraz uznania i respektu dla jej pracy
i osiągnięć.
Kolejne pytanie dotyczyło percepcji
sprawiedliwości i uczciwości w zakresie redukcji zatrudnienia.
Rozkład odpowiedzi w tym przypadku był identyczny jak w sytuacji pytania drugiego. Czterech respondentów
uważało, że decyzje o zwolnieniach
były sprawiedliwe i uzasadnione, a sąd
pozostałych czterech był odwrotny.
Związek dwóch wskazanych powyżej
pytań i odpowiedzi jest raczej oczywisty. Te osoby, które potraktowały przyczynę wdrożenia redukcji zatrudnienia
(przyczyna ekonomiczna) jako tożsamą z indywidualnymi kryteriami zwolnień, prawdopodobnie uznali, że cała
operacja była uczciwa i sprawiedliwa,
natomiast ci, którzy traktowali te dwie
kategorie rozdzielnie, nie znając personalnych kryteriów zwolnień, ocenili proces redukcji zatrudnienia jako
niesprawiedliwy i nieuczciwy. Ogólne
uzasadnienie operacji zwolnień było
dla nich niewystarczające.
Kolejne pytanie dotyczyło odczuć respondentów w zakresie poziomu stresu związanego z redukcją zatrudnienia.
Pięciu respondentów oceniło poziom
stresu jako wysoki a trzech jako średni.
Wynika stąd, że sytuacja ta, diagnozowana przecież dzień po zwolnieniach,
naraża na większy stres tych, którzy
pozostali, niż tych, którzy odeszli. Ci,
którzy otrzymali wypowiedzenia, jak
wynika z krótkich wywiadów z tymi
osobami, owszem, doświadczyli silnego stresu, ale miał on charakter
jednorazowy i krótkotrwały – później
emocje opadły. Natomiast w przypadku tych, których oszczędziła gilotyna
cięć, mieliśmy do czynienia ze stresem
ukrytym, nierozładowanym i długotrwałym – w rezultacie bardzo dotkliwym i wciąż doświadczanym.
Kolejne pytanie dotyczyło obaw związanych z perspektywą zwiększonego
obciążenia pracą na skutek zmniejszenia liczebności personelu.

Siedmiu respondentów wyraziło takie obawy, natomiast jedna osoba nie
miała takich obaw.
„Znaczna część trudności przeżywanych przez pozostających w firmie
pracowników ma charakter emocjonalny. Związane są one z faktem
bycia bezsilnym świadkiem porażki
zawodowej współpracowników oraz
obaw o własną przyszłość w firmie.
Występują także trudności wynikające z nowego sposobu funkcjonowania
firmy, oznaczającego niejednokrotnie konieczność wykonywania przez
«ocalałych» obowiązków, które do tej
pory realizowane były w większym
zespole. Zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie pociągają też często za
sobą konieczność nabycia przez pracownika wielu umiejętności związanych z objęciem nowego stanowiska
lub rozszerzeniem zakresu obowiązków na stanowisku dotychczasowym”
(Sidor-Rządkowska 2013, www.ipiss.
com.pl). Nic więc dziwnego, że dominują uczucia niepewności i obaw
związanych z przewidywanym zwiększeniem obciążeń.
Następne pytanie dotyczyło wpływu
redukcji zatrudnienia na pojawienie
się lęku przed jakąkolwiek zmianą.
Pięciu respondentów stwierdziło,
że redukcja zatrudnienia spowodowała wśród nich obawę przed następnymi zmianami, jeden nie miał takich
obaw, a dwóch nie dostrzegało związku między zwolnieniami i kolejnymi
zmianami.
W związku z tym, że redukcja zatrudnienia była zmianą zaskakującą, stresującą i burzącą poczucie stabilności,
wśród pracowników pojawiły się obawy, że kolejne zmiany również odczują w nieprzyjemny sposób. Stąd naturalny opór przeciw zmianom został
spotęgowany szczególną dotkliwością
zmiany pierwotnej. Poza tym, brak
wpływu na kierunek i intensywność
wdrażanych modyfikacji spowodował
niższy stopień identyfikacji pracowników ze zmianami wprowadzanymi
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w firmie – gdy brakuje partycypacji
w determinowaniu zmian, obawy
przed następnymi zmianami rosną.
Następne pytanie dotyczyło określenia
wpływu redukcji zatrudnienia na poziom lojalności i zaangażowania.
Trzech respondentów stwierdziło,
że wpływ zwolnień ma charakter negatywny, czterech określiło ten wpływ
jako neutralny, a jeden jako pozytywny (ta ostatnia to osoba wspomniana
wcześniej, która pozostawienie jej
wśród nadal zatrudnionych potraktowała jako wyróżnienie).
Taki brak zdecydowania można prawdopodobnie złożyć na karb okoliczności
zadawania pytań. W tak emocjonalnych
warunkach, dzień po zwolnieniach, łatwiej jest skupić się na skutkach, które
dotykają nas bezpośrednio, tu i teraz.
Konsekwencje bardziej długookresowe, będące odzewem na doznaną
krzywdę emocjonalną i lokujące się
po stronie pracodawcy, muszą przejść
okres refleksji, aby postawa ich dotycząca była bardziej zdecydowana.
Kolejna indagacja dotyczyła określenia
wpływu redukcji zatrudnienia na motywację do pracy i na chęć robienia
więcej niż wymagane minimum.
W tym przypadku, podobnie jak w poprzednim, odpowiedzi były zróżnicowane. Dwóch respondentów określiło
ten wpływ jako negatywny, dwóch jako
pozytywny, a czterech jako neutralny.
Uzasadnienie takiego rozkładu odpowiedzi jest podobne jak poprzednio.
Trudno w chwili nasilonych emocji
myśleć rozsądnie i racjonalnie prognozować swoje zachowania w przyszłości
– stąd wynika przewaga odpowiedzi
neutralnych. Te bardziej zdecydowane
odpowiedzi to prawdopodobnie odpowiedzi odruchowe, będące wynikiem
kotłujących się myśli i uczuć.
Kolejne pytanie dotyczyło określenia
poczucia doinformowania na temat
tego, co się dzieje w firmie.
Pięciu respondentów miało poczucie
niedoinformowania, a trzech czuło się
doinformowanych.

W związku z tym, że badana firma
jest mała, a zatrudnienie bardzo często krzyżowe, siłą rzeczy przepływ
informacji jest ułatwiony. Nic zatem
dziwnego, że do części pracowników
dotarły informacje o przygotowywanej redukcji zatrudnienia. Jednak
większość czuła się niedoinformowana
i zaskoczona zaistniałą zmianą. Wynikało to w części z braku uczestnictwa
w przygotowywaniu zmiany, a w części z błędów kierownictwa w zakresie
komunikacji z pracownikami, a nawet
ze świadomego limitowania dostępu
do informacji na ten temat.
Ostatnie pytanie dotyczyło określenia
stopnia zaufania, jakim po redukcji zatrudnienia obdarzane było kierownictwo firmy.
Ponownie odpowiedzi oscylowały wokół stanów neutralnych. Pięciu respondentów stwierdziło, że nastąpiło ograniczenie zaufania, a trzech, że zaufanie
pozostało bez zmian. Nikt nie wybrał
opcji skrajnych, tj. utraty zaufania
i wzrostu zaufania.
Jak poporzednio – odpowiedzi wymagają przemyśleń, a więc czasu
na refleksję. Mimo wszystko wydaje
się, że zaufanie zostało jednak nadwyrężone. Nikt nie lubi być zaskakiwany. Ludzie pragną przewidywalności
i otwartości. Nieufność jest wynikiem
braku świadomości, czego należy oczekiwać. Z drugiej strony, brak zaufania
wywodzi się w takim samym stopniu
z tego, o czym ludzie nie wiedzą, jak
i z tego, o czym wiedzą. Otwartość
prowadzi więc do zaufania i wiarygodności. Należy więc informować swoich ludzi, doprowadzać do całkowitej
jasności kryteriów decyzyjnych, wyjaśniać logikę swoich decyzji, szczerze
przedstawiać problemy, w pełni ujawniać istotne informacje (Robbins 2004:
275). Gdy brakuje przewidywalności
i otwartości, cierpi na tym zaufanie.
Biorąc pod uwagę, że część odpowiedzi była skażona zbytnią emocjonalnością wypowiedzi i niemożnością
precyzyjnego wyrażenia myśli, autor
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postanowił przeprowadzić drugą turę
badań po upływie dwóch miesięcy,
obejmując nimi tą samą grupę respondentów. Mając nadzieję na większe zdecydowanie w wyrażaniu opinii po przemyśleniach i refleksji nad
zmienioną sytuacją, w której znaleźli
się ci, którzy utrzymali zatrudnienie,
zadano ponownie te same pytania
ankietowe.
Najistotniejsze zmiany w wynikach
były następujące:
• zniknął optymista, który sądził,
że fakt pozostawienia go wśród zatrudnionych jest wynikiem docenienia jego kwalifikacji i wyjątkowości
(prawdopodobnie zmienił zdanie,
weryfikując na niekorzyść własną
samoocenę i ocenę przełożonych);
• zwiększyła się (o jedną osobę) liczba respondentów, którzy uważali,
że decyzje o zwolnieniach były niesprawiedliwe i nieuzasadnione;
• wszyscy respondenci zaczęli wyrażać obawy związane z perspektywą zwiększonego obciążenia pracą
na skutek zmniejszenia liczebności
personelu. W części było to efektem już doświadczanego przez nich
rzeczywistego zwiększenia zakresu
obowiązków i nikłych jeszcze doświadczeń z nowym, dopiero wdrażanym, systemem motywacyjnym;
• zwiększyła się (o jedną osobę) liczba respondentów, którzy stwierdzili, że redukcja zatrudnienia spowodowała wśród nich obawę przed
następnymi zmianami;
• z trzech do pięciu zwiększyła
się liczba respondentów, którzy
stwierdzili, że zwolnienia mają negatywny wpływ na poziom lojalności i zaangażowania;
• w przypadku wpływu redukcji zatrudnienia na motywację do pracy
i chęć robienia więcej niż wymagane minimum zmiana w rozkładzie odpowiedzi miała charakter
spektakularny – liczba tych, którzy
określali ten wpływ jako pozytywny, z dwóch osób zwiększyła się

do pięciu. Zmianę tą przypisuje
się wdrożeniu przez kierownictwo
firmy, natychmiast po redukcji zatrudnienia, atrakcyjnego systemu
motywacyjnego, który wybitnie
promuje pracę w nadgodzinach.
Reguły tego systemu pozytywnie
wpłynęły na motywację. Czas pokaże, na ile te zmiany będą miały
trwały charakter;
• z pięciu do siedmiu zwiększyła
się liczba respondentów, którzy
stwierdzili, że zwolnienia spowodowały u nich ograniczenie zaufania
do kierownictwa firmy.
Jak można zauważyć, odpowiedzi
z pierwszej tury pytań zostały wyraźnie zweryfikowane. Te z drugiej tury,
po refleksji i pewnych doświadczeniach funkcjonowania w okrojonym
składzie, stały się bardziej zdecydowane i radykalne. Błędy kierownictwa
stały się wyraźniej dostrzegalne, uczucie straty bardziej dojmujące, a konsekwencje zmiany przeżywane głębiej
i oceniane bardziej krytycznie.
Zakończenie
Redukcja zatrudnienia pociąga za sobą
konieczność przystosowania się do nowej sytuacji, również i tych, którzy pozostali w organizacji. Jest to istotne,
szczególnie wtedy, gdy ograniczenia
w zatrudnieniu miały duży zasięg.
Mimo że derekrutacja personelu jest
ukierunkowana na podniesienie efektywności organizacji i tworzy nowe
możliwości na przyszłość, jest jednak
zabiegiem bolesnym i może pociągać
za sobą również niezamierzone skutki
ujemne. Na podstawie licznych badań
stwierdzono, że tego typu sytuacje
prowadzą do powstania swego rodzaju choroby u osób pozostających
w organizacji, która objawia się takimi
symptomami jak strach, niepewność,
brak poczucia bezpieczeństwa, frustracja, urazy, gniew, depresja, co z kolei
przekłada się na utratę motywacji, zaangażowania i zaufania, bez których
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osiągnięcie sukcesu przez organizację
jest niemożliwe.
Zaprezentowane studium przypadku potwierdza te tendencje, przede
wszystkim w zakresie emocji, których
doznają ci, którzy „ocaleli”. Pierwsza
konstatacja po operacji redukcji związana z uchronieniem się przed zwolnieniem jest emocją pozytywną – jest
to ulga połączona z pewną satysfakcją,
być może niezbyt intensywna, ale łagodząca oceny negatywne. Gdy po pewnym czasie te pozytywne uczucia zanikają, pojawiają się emocje ewidentnie
negatywne związane z lękiem przed
zmianą, z obawą przed nadmiernym
obciążeniem dodatkową pracą, z utratą poczucia stabilności zatrudnienia,
a więc również ze zwątpieniem w sens
angażowania się czy okazywania lojalności – w rezultacie mamy do czynienia z huśtawką emocji. Więcej światła
na ten stan emocjonalny rzuca teoria
procesów przeciwstawnych sformułowana przez R. Solomona. Zakłada

ona, że zakończenie jednej emocji automatycznie włącza emocję w stosunku do niej przeciwstawną. Jeśli zatem
ktoś doświadczył emocji pozytywnej,
wygaśnięcie jej przyczyn powoduje pojawienie się emocji negatywnej
(Witkowski 2006: 115). Zauważono
jednocześnie, że uczucia tych osób
krystalizują się dopiero po pewnym
czasie, stają się bardziej wyraziste
i jednoznaczne po procesie racjonalizacji i refleksji. Niestety, potwierdza się
również stereotyp zachowań kierownictwa firmy, które lekceważy przygotowanie do wprowadzenia tak wrażliwych zmian, nie wciąga pracowników
w ich projektowanie i nie dostrzega
traumy, którą przeżywają ci, którzy
uniknęli redukcji. Autor wyraża nadzieję, że niniejszy artykuł da asumpt
do rewizji zachowań kierownictwa,
w trakcie kolejnych redukcji zatrudnienia, w kierunku uwzględnienia potrzeb
nie tylko zwalnianych, ale również
i tych, którzy pozostali w firmie.
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Psychosocial effects of employment reduction and counteraction on the example
of the investment company
Abstract
This paper presents the issue of psychosocial effects of de-recruitment with
reference to those employees who avoid employment reduction. In that context the paper formulated its aim being a recognition of the effects mentioned above and ways of protecting against destructive effects of de-recruitment. The issue portrayed in the paper is supported by case study analysis
describing an investment company, and results of questionnaire empirical
research. The results of this research indicate that reduction of employment
in the company in question was improperly performed. Among the employees who avoided it, it evoked a feelings of instability, increase of stress and
decrease of loyalty and trust, as well as fear of additional efforts in the job. To
add, the decision on employment reduction has been evaluated as unfair and
unnecessary. Such feelings increased in time. The author also presents suggestions of constructive behavior and projects oriented towards eliminating
mistakes and alleviating consequences of such de-recruitment.
Keywords: reduction of the employment, results of the reduction, disease of survival of reduction
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