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SŁOWO WSTĘPNE DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

Studia na Wydziale Ekonomicznym stwarzają ambitnym studentom wiele różnorodnych
możliwości rozwoju. Podstawowa, to oczywiście możliwość bezpośredniego kontaktu, w ramach
zajęć dydaktycznych (seminariów, wykładów, ćwiczeń), z interesującymi pracownikami naukowymi,
zarażającymi swoja pasją do poszczególnych przedmiotów. Jest to często niepowtarzalna okazja
bezpośredniego kontaktu z wybitnymi fachowcami w swoich dziedzinach, łączącymi pracę naukową z
praktyczną działalnością na rzecz podmiotówbiznesowych, organizacji rządowych, samorządowych i
pozarządowych oraz działalnością publicystyczną. Studenci mają także możliwość poznania
osiągających sukcesy przedstawicieli praktyki gospodarczej, zapraszanych na wykłady, spotkania,
odczyty, a także prowadzących cykliczne zajęcia kursowe.
Ważnym obszarem aktywności studentów wydziału są kontakty zagraniczne. Mają oni
możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, studiowania w ich
ramach na ponad 60 zagranicznych uczelniach, z którymi Wydział Ekonomiczny ma podpisane
umowy o współpracy. Poznają również swoich zagranicznych rówieśników przyjeżdżających na
studia na nasz wydział. Sprzyja temu rozbudowana oferta zajęć w języku angielskim, obejmująca
zarówno regularne studia I i II stopnia (International Business), studia doktoranckie, a także wiele
interesujących przedmiotów do wyboru. Aktywna działalność w niektórych organizacjach studenckich
istniejących na wydziale także umożliwia udział w różnorodnych programach wymiany zagranicznej.
Studenci mają także możliwość odbywania staży i praktyk w wielu przedsiębiorstwach z
różnych branż, współpracujących z naszym wydziałem.
Działalność naukowa to kolejna niezwykle ważna dziedzina aktywności studenckiej. Liczne na
wydziale studenckie koła naukowe oferują coraz ciekawsze i ambitniejsze formy realizacji
studenckich aspiracji naukowych. Realizowane są one nierzadko we współpracy z przedsiębiorstwami,
co stwarza studentom dodatkową możliwości przygotowania gruntu pod przyszłą karierę zawodową.
W tym,

z konieczności, bardzo skrótowym przeglądzie bogatej oferty Wydziału

Ekonomicznego dla studiującej na nim ambitnej młodzieży, nie można pominąć niezwykle ważnego
elementu, jakim są publikacje naukowe. Studenci mogą w tym zakresie wykorzystać wiele możliwości
w zależności od zainteresowań i własnego poziomu naukowego. Wspólne publikacje z pracownikami
naukowymi w książkach i czasopismach, samodzielne publikacje w zeszytach naukowych
przygotowywane pod kierunkiem naukowych opiekunów, publikacje w czasopismach internetowych
to tylko niektóre z licznych możliwości. Na tym tle oryginalnością wyróżnia się idea odrębnego,
recenzowanego zeszytu naukowego dla młodych adeptów nauki, którego kolejną, szóstą już edycję
przygotował Zespół Autorski.
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Zeszyty Studenckie „Nasze Studia” to interesujące forum wymiany poglądów przez młodych,
zaangażowanych ludzi na ważne tematy ekonomiczne. Bogata problematyka poruszana w artykułach
składających się na niniejszy numer, świadczy o szerokim spektrum zainteresowań studentów, ale
także jest dowodem na interdyscyplinarne i otwarte na nowe zjawiska podejście dydaktyczne
pracowników Wydziału Ekonomicznego, kształtujących kolejne pokolenie ekonomistów.
Całemu Zespołowi Redakcyjnemu gratuluję znaczącego sukcesu, a Młodym Autorom życzę
wytrwałości w rozwijaniu naukowych pasji, umiejętności stawiania trafnych pytań oraz formułowania
ważnych problemów badawczych i przenikliwości w szukaniu odpowiedzi oraz oryginalnych
rozwiązań.

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
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SŁOWO WSTĘPNE REDAKTORÓW

Szanowni Czytelnicy! Z wielką satysfakcją przekazujemy do Waszych rąk recenzowany, szósty
numer Zeszytów Studenckich NASZE STUDIA. Mamy zaszczyt przedstawić kolejny cykl artykułów
poświęconych aktualnym zagadnieniom z zakresu problemów ekonomicznych.
W publikacji znalazły się opracowania studentów - studiów licencjackich, magisterskich oraz
doktoranckich - które są istotnym elementem rozwoju naukowego. Często są to publikacje, stanowiące
debiut w pracy naukowej. Tym bardziej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Artykuły pisane pod kierunkiem pracowników naukowych UG stanowią płaszczyznę wymiany
wiedzy, niejednokrotnie będąc głosem młodego pokolenia na tematy ważne dla przyszłości polskiej
gospodarki.
Uprzejmie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie Zeszytów
Studenckich. Przede wszystkim dziękujemy Autorom za udaną współpracę i napisanie interesujących
artykułów oraz pracownikom naukowym UG za wsparcie, cenne uwagi i pomoc przy ich powstaniu.
Szczególne podziękowania pragniemy skierować pod adresem Recenzentów, którzy z wielkim
zaangażowaniem włączylisię w proces powstania publikacji. Przekazane przez Recenzentów uwagi i
sugestie do poszczególnych artykułów przyczyniły się do podniesienia ich wartości merytorycznej
stanowiąc dla Autorów cenne wskazówki, które,mamy nadzieję, wykorzystają w przyszłości przy
pisaniu kolejnych opracowań, do których serdecznie zachęcamy.
Niniejszy numer Zeszytów Studenckich został podzielony na pięć części. Należy wyrazić
nadzieję, że zróżnicowana tematyka pozwoli każdemu Czytelnikowi znaleźć interesujące go kwestie i
jednocześnie zachęcić do zgłębiania problematyki, a przede wszystkim poszukiwania związków
przyczynowo - skutkowych i formułowania wniosków na przyszłość. Pierwsza część poświęcona
została transportowi i komunikacji. W części drugiej Autorzy zwrócili uwagę na niezwykle istotne
kwestie dotyczącepolityki energetycznej, surowców i energii ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
Trzecia część publikacji dotyczy aspektów związanych z bankowością i inwestycjami. W
kolejnejczęści znalazły się artykuły związane przede wszystkim z innowacyjnością, która stanowi
kartę przetargową konkurencyjności oraz z polityką regionalną. Ostatnia część poświęcona została
marketingowi i kwestiom, które dotyczą zarządzania kapitałem ludzkim.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Dziekana Wydziału Ekonomicznego, Prorektora ds.
Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Parlamentu Studentów UG, bez wsparcia których
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Międzynarodowych za pomoc w powstaniu Zeszytów.
Czytelnikom życzymy miłej lektury oraz kreatywnych pomysłów na artykuły do kolejnych
numerów Zeszytów Studenckich NASZE STUDIA. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do
współpracy.

Sylwia Pangsy – Kania, Magdalena Markiewicz
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Część pierwsza

TRANSPORT I KOMUNIKAC JA
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Anna Barska
1 rok Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

Słowa kluczowe: przewozy kontenerowe, armator, koncentracja rynku, teoria gier

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH NA RYNKU ARMATORÓW

Wstęp

Zainicjowanie pierwszych przewozów kontenerowych rozpoczęło swego rodzaju
rewolucję w technologiach przewozu. W dzisiejszych czasach konteneryzacjaobejmuje swoim
zasięgiem wszystkie rejony świata oraz prawie każdy rodzaj ładunku, którego wymiary i
specyfika pozwalają na załadunek do kontenera. W krótkim okresie czasu ta technologia
przewozu utworzyła nowy rynek, w której uczestnicy oferują swoje usługi – morskie oraz
lądowe. Celem artykułu jest opisanie struktury rynku kontenerowego transportu morskiego
oraz analiza zmian, jakie w nim zachodzą na skutek wprowadzania nowych rozwiązań i usług.
1. Założenia modelu
Podstawowy model rynku usług kontenerowych dotyczy trzech uczestników jakimi są
armatorzy morscy wykonujący transport morski kontenerów, terminale kontenerowe
umożliwiające obsługę ładunków skonteneryzowanych oraz zleceniodawcy, którymi są
spedycje działające na zlecenie gestorów ładunków. Między nimi istnieją następujące
powiązania:
- armatorzy zlecają obsługę swoich statków lub zleconych feederów na danym terminalu
kontenerowym;
- terminale według złożonych ofert obsługują na zlecenie spedycji usługi im zlecone, jak
również załadunki i przeładunki zlecone przez armatorów (oraz agentów armatorów);
- spedycje na zlecenie klientów wybierają usługę transportu morskiego u danego armatora
i reprezentują odbiorców na terminalach kontenerowych.Model rynku służący do analizy
przedstawia rysunek nr 1. W dalszych rozważaniach pominięte zostały działające na rynku
depoty kontenerowe oraz firmy rzeczoznawczo-kontrolne.
Rysunek nr 1
11

Uczestnicy rynku ładunków kontenerowych

Źródło: opracowanie własne .

Niniejsze badanie ma na celu opisanie struktury rynkowej ze szczególnym
wskazaniem na zmiany, jakie w nim zachodzą na skutek działalności usługodawców rynku
kontenerowego w okresie od stycznia 2006 r. do marca 2012 r. Badaniem objęci zostali
jedynie armatorzy liniowi1. Dla uproszczenia pominięta zostaje działalność NVOCC (nonvessel operating common carriers, np. ECU-line) czy logistics / freight forwarders (np.
Kuehne &Nagel, Panalpina). Do celów badawczych użyte zostaną przykłady dotyczące
standardowych kontenerówimportowych z Dalekiego Wschodu, zaś pominięte relacje
eksportowe.
2. Analiza rynku – armatorzy
Na światowym rynku usług kontenerowych działa kilkunastu armatorów oferujących
regularne połączenia z Dalekiego Wschodu do portów polskich. Najwięksi z nich, wśród
których wymienia się APM Maersk oraz MSC są również wiodącymi przewoźnikami
morskimi w Polsce2.
Armatorów oferujących stałe połączenia liniowe na świecie jest ok. czterystu, jednak
jak wynika z rysunku nr 2 - 84,60% globalnego udziału rynku opanowane jest przez 21
armatorów, z których każdy oferuje połączenia z Dalekiego Wschodu do Europy Północnej.
Powszechnie stosowaną metodą analizy rynku jest wyliczanie wskaźnika koncentracji
CRn oraz indeks Herfindahla-Hirschmana. Tabela nr 1 pokazuje mierniki w latach 2006-2011
dla 100 największych armatorów. Celowopominięte zostały kolejne pozycjez racji tego, że ich
udział jest mniejszy niż 0,1% co zniekształcałoby uzyskane wyniki.
Rysunek nr 2
1

Armatorzy oferujący stałe połączenia z portu do portu według rozkładu.
Obrót Gdańskiego Terminalu Kontenerowego będzie mniejszy o 30 proc., http://www.portalmorski.pl/,
27.12.2011.

2
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Ranking armatorów na świecie w 2010

Źródło: http://www.universalcargo.com/blog/bid/56610/Top-Container-Carriers-of-2010 z dnia 28.12.2012.

Wskaźnik koncentracji CR4 wskazuje odsetek udziału rynkowego dla czterech
największych armatorów. W przypadku jego wartości powyżej 90% rynek uznaje się za
monopolistyczny, wartości między 25% a 80% oligopolistyczny, zaś poniżej 25% za rynek
konkurencji doskonałej3.Wskaźnik HH z kolei, jest precyzyjniejszym miernikiem, liczony
jako suma kwadratów udziałów w sprzedaży wszystkich przedsiębiorstw działających na
rynku. Przyjmuje się, że gdy wynosi 0 rynek jest konkurencją doskonałą, gdy wynosi 10.000
monopolem. Przy wartości poniżej 1.000 rynek uznany jest za konkurencję niedoskonałą, jak
także rynek umiarkowanie skoncentrowany4.
Z tabeli nr 1 wynika, że rynek liniowych armatorów morskich oferujących transport
kontenerów jest umiarkowanie skoncentrowanym rynkiem oligopolistycznym, opanowanym
przez kilkanaście największych firm. Rosnący indeksHerfindahla-Hirschmana implikuje
wzrost siły armatorów i spadekkonkurencyjności. Zbliżone wartości indeksu HH dla
największych 25 i 100 podmiotów świadczą o zwiększonym udziale największych armatorów
na rynku.
Oligopol jest strukturą rynku, w której występuje kilku wielkich dostawców tego
samego towaru5 bądź usługi. Dostęp do rynku potencjalnych producentów jest utrudniony,
chociażby z powodu barier technologicznych. W przypadku armatorów morskich może to być

3

C. Sys, Is the container liner shipping industry an oligopoly?, Transport Policy 16, 2009, s. 265.
C. Sys, Measuring the degree of concentration in the container liner shipping industry, University College
Ghent – Faculty of Applied Business, Ghent, Belgium, 2007.
5
M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro – i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2004,
s. 163.
4
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Tabela nr 1
Mierniki koncentracji rynku armatorów w latach 2006 -2011
2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOP 100

94,79%

94,67%

95,38%

95,35%

92,17%

95,19 %

TOP 50

90,51%

9034%

91,33%

90,96%

91,58%

92,18 %

TOP 25

83,71%

84,25%

85,41%

84,97%

86,60%

86,80 %

TOP 20

80,85%

81,25%

82,38%

81,57%

83,40%

84,12 %

TOP 10

56,66%

60,22%

60,55%

60,01%

61,40%

62,74 %

CR4
RYNEK

37,60%

38,73%

39,37%

39,14%

39,40%

42,06%

TOP 100

39,67%

40,91%

71,27%

41,42%

42,74%

44,20%

TOP 25

44,92%

45,96%

46,09%

46,07%

45,50%

48,47%

TOP 20

46,51%

47,66%

47,79%

47,93%

47,24%

50,14%

HHI
RYNEK

598,33

579,16

432,05

575,15

b.d.

b.d

TOP 100

665,93

646,22

640,00

644,07

599,17

652,90

TOP 25

850,51

813,12

795,56

794,05

586,76

651,51

Źródło: lata 2006-2009 – Is the container liner shipping industry an oligopoly?, Transport Policy 16, 2009,
s.262; lata 2010-2011 – obliczenia własne na podstawie www.alphaliner.com, 22.02.2012.

ograniczona liczba terminali, mogąca obsłużyć dodatkowe jednostki, istniejące umowy
klientów z armatorami itp. Charakterystyczną cechą tej struktury rynkowej jest to, że zarówno
producenci, jak i konsumenci posiadają doskonałą informację o tym rynku i dobrach na nim
oferowanych. W przypadku transportu morskiego również taka prawidłowość zachodzi,
armatorzy oficjalnie informują o zmianach, jakie wprowadzają, np. wprowadzenie dodatku
sezonowego Peak Season Surcharge (PSS)6, wprowadzeniu podwyżki stawki bazowej
o General Rate Increase (GRI)7, bądź zawiadamiają o nowych usługach, np. oferowanych
serwisach liniowych, usprawnieniach technicznych obsługi klienta czy zawartych aliansach.
Poszczególne firmy, wiedząc o istnieniu rywali, traktują ich jako aktywnego uczestnika
podejmowanych działań, działają jednak na własny rachunek, nie troszcząc się o losy
konkurentów. Takie wzajemne powiązanie działań uczestników rynku oligopolistycznego
6

Okresowy dodatek frachtowy stosowany przez armatorów w momencie gdy rośnie popyt na danym rynku
frachtowym, a nie istnieje możliwość zwiększenia bazowej stawki frachtowej.
7
Kwota zapowiadanego wzrostu bazowej stawki frachtowej.
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nazywa się współzależnością strategiczną8. Przykładowo wprowadzenie wspomnianego
dodatku PSS wcześniej niż inni armatorzy powoduje chwilowe zmniejszenie popytu na usługi
danego armatora, bowiem klienci niezwiązani umowami chwilowo ładunki mogą bukować
z konkurentami, którzy tego dodatku jeszcze nie wprowadzili.
Najpopularniejszym ujęciem rynku oligopolistycznego jest model Sweezy’ego, który
zakłada, że w przypadku podwyżki ceny jednego przedsiębiorstwa pozostali uczestnicy rynku
cen nie zmieniają. Drugim założeniem jest, że obniżenie ceny przez jednego z producentów
powoduje zmianę ceny pozostałych. Oba założenia implikują, że funkcja popytu
przedsiębiorstwa jest funkcją przedziałową, co oznacza, że funkcja przychodów krańcowych
jest nieciągła9. Oznacza to, że zmiana w kosztach produkcji nie wpływają na wielkość
produkcji oraz na cenę równowagi przedsiębiorstwa. Świadczy to o fakcie, że cena
maksymalizująca zysk przedsiębiorstwa oligopolistycznego pozostaje stała relatywnie długo,
bowiem w przedziale braku ciągłości funkcji przychodów krańcowych oligopolista nie
reaguje na zmiany kosztów krańcowych10. Oznacza to, że zmiana w kosztach produkcji nie
wpływają na wielkość produkcji oraz na cenę równowagi przedsiębiorstwa. Stabilność cen
spotykana jest w dobrze rozwiniętej działalności, gdy firmy, nie mając bodźca do zmiany,
zgadzają się z obowiązującymi cenami i unikają wzajemnych „zadrażnień”, konkurując
niecenowymi metodami11. Faktycznie takie zachowania zauważa się wśród armatorów, np.
w przypadku podwyżek stawek bazowych o GRI, są bowiem armatorzy którzy wypracowali
dostateczny wolumen kontenerów na danym kierunku i takowego dodatku nie
wprowadzają.Jednak w przypadku obniżki stawek, pozostali dążą także do zmian cenowych
oraz skłonni są do negocjacji.Także poziom frachtu bazowego jest relatywnie sztywny (co
najmniej przez kwartał) chyba, że armatorzy prowadzą aktywną politykę przyciągania
klientów poprzez wprowadzanie nowych, bądź ulepszonych usług lub prowadzą walkę
cenową. Funkcja popytu w modelu jest zatem złamana, zaś jej złamanie następuje w
momencie, w którym wszyscy oligopoliści obniżają ceny w odpowiedzi na spadek ceny przez
jedno z nich. Oznacza to, że popyt jest elastyczny w przypadku podwyżki ceny (wzrost ceny
powoduje utratę części nabywców i spadek zysku), a nieelastyczny przy obniżce ceny. W
przypadku podwyższenia ceny przez jedną firmę, pozostałe nie idą w jej ślady. W
konsekwencji popyt każdego uczestnika oligopolu jest sztywny.
8

E. Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006, s. 201.
H.G. Adamkiewicz–Drwiłlo, Zachowanie producenta w gospodarce rynkowej, ODDK, Gdańsk 2002,
s. 359-360.
10
Ibid., s. 361
11
T. Kamińska, B. Kubska – Maciejewicz, J. Laudańska – Trynka, Teoria podejmowania decyzji przez podmioty
rynkowe. Wybrane problemy z mikroekonomii, Wyd. UG, Gdańsk 1995, s. 130.
9
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Podstawową zmienną wpływającą na decyzje jest cena bądź produkcja, co implikują
powyższe przykłady – dodatki sezonowe zwiększają cenę, nowe serwisy liniowe zmieniają
w tym przypadku produkcje. Nie istnieje jeden model oligopolistyczny w teorii ekonomii,
istnieje wiele ujęć z różną liczbą firm, odmiennymi podejściami odnośnie do ceny, produkcji
czy podejmowania decyzji. Do 2010 r. rynek armatorów w Polsce był oligopolem.
Wprowadzenie w styczniu 2010 r. bezpośredniego połączenia z Chin do Polski wysunęło
Maerska z pozycji z pozycji oligopolisty na monopolistę, w związku z czym uzyskał on tzw.
„market power”12, co oznacza, żemoże wpływać na cenę, po której sprzeda swoje
usługi.Dodatkowo działając na rynku oligopolistycznym uzyskuje pełną informację o
posunięciach pozostałych uczestników rynku.

3. Zmiany na rynku w związku z wprowadzeniem bezpośrednich połączeń z Far East do
Polski
Struktura oligopolistyczna jest korzystna z punktu widzenia klienta, bowiem cena
oferowana na takim rynku jest niższa od ceny monopolowej13. Oligopol niekiedy wymusza
wojnę cenową, a jej efektem mogą być porozumienia zawierane między armatorami. Tajne
zmowy producentów dotycząca wielkości produkcji, ceny bądź podziału rynkusą nielegalne,
stąd armatorzy tworzą tzw. alianse. Ogłoszony w grudniu 2011 r. alians G614 zmieniłby
strukturę rynku, bowiem wprowadzenie kolejnego bezpośredniego serwisu z Dalekiego
Wschodu oznaczałoby istnienie duopolu w miejsce monopolu jaki tworzy aktualnie
Maersk.Alianse armatorskie znane są na rynku od 1994 r.15, a kolejno ukształtowały się
poniższe trzy porozumienia:
- Grand Aliance: Hapag – Lloyd, NYK, OOCL;
- Green Aliance: Coscon, Hanjin, K-Line, Yang Ming;
- New World Alliance: ALP, Hyundai, MOL.
Dotychczasowa współpraca polegała na dzieleniu slotów na statkach oceanicznych
i nie wprowadzała całkiem nowego produktu na rynek. Usprawniała jakość oferowanej usługi,
poprzez ulepszony transit time czy zwiększoną liczbę wypłynięć z Chin. W przypadku gdyby
powyższe alianse przekształciłyby się w fuzje, udział na rynku w 2010 r. przedstawiałby
rysunek 3. Wprowadzenie jedynie ulepszonej usługi na rynek kontenerowego transportu
12

A. Oleksiuk, J. Białek, Mikroekonomia. Vademecum studenta, Wyd. Key Text, Warszawa 2008, s. 94.
E. Czarny, op.cit., s. 203
14
G6 tworzą APL, Hyundai Merchant Marine, Mistui OSK Lines, Hapag-Lloyd, NYK oraz OOCL.
15
Dynamar B.V. Transport and Shipping Information, Dynaliners 52A/2011 – G6 Alliance Special,
31 December 2011.
13
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morskiego nie zapewniało żadnemu aliansowi przewagi konkurencyjnej.Z kolei APM Maersk
nie wchodził nigdy w alianse, jednak zwiększał swój udział poprzez przejęcia –
w 1999 r. przejął Safmarine i Sea Land Service, w 2002 r. Torm Liner Service i w 2005 r.
Royal P&O Nedlloyd, co zapewniło mu pozycję lidera.
Rysunek nr 3
Udział armatorów i aliansów w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.universalcargo.com/blog/bid/56610/Top-Container-Carriers-of-2010.

Alians G6 zakładał wprowadzenie nowej usługi do Polski, kolejnego obok serwisu
„Daily Maersk” bezpośredniego połączenia z Dalekiego Wschodu do Polski. W związku
z czym Grand Alliance i New World Alliance uzyskałyby18% udział w rynku16. Jako port
docelowyw Polsce G6 wybrało głębokowodny DCT, umacniając jego pozycje wśród polskich
terminali kontenerowych i pozostawiając na pozycji monopolisty na rynku terminali. Jeszcze
przed ogłoszeniem G6 doszło do porozumienia między MSC (dedykującym obsługę
kontenerów BCT) i CMA (GCT) odnośnie ulepszenia serwisów.
Niestety na chwilę obecną terminale w Gdyni nie mają możliwości obsługi dużych
jednostek oceanicznych, gdyż maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do
Gdyni wynosi 12,7m, zaś do DCT wynosi ono 16,5m. Wprowadzenie usług G6
przekształciłoby rynek armatorski w oligopol z duopolem. Jednak w dniu 3 marca 2012, kiedy
wypłynął już pierwszy statek dedykowany polskiemu terminalowi, została ujawniona
szokująca informacja, że DCT nie podpisało umowy na obsługę serwisu G6. Ładunki
zabukowane na tym serwisie zostaną przeładowane w Bremerhaven i ostatecznie wyładowane
w Gdyni. Prawdopodobnie Maersk wywarł presję na terminal, ukazując przez to po raz
kolejny „market power”.
16

Łącznie G6 zapowiedziało 9 loopów, eksploatujących 90 statków o pojemności 140 tys. TEU, zawijających do
40 portów.
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4. Przykłady zastosowania teorii gier
Teoria gier zajmuje się opisem różnych sytuacji, w których uczestniczą podmioty
świadomie podejmujące pewne decyzje, w wyniku których następują rozstrzygnięcia, mogące
zmienić ich położenie, jak również analizuje sytuacje konfliktowe, oraz te w których interesy
graczy są zgodne, jednak ze względu na kłopoty w porozumiewaniu się trudno im określić
jednolity sposób postępowania17. Gryprzedstawiają możliwe posunięcia graczy oraz ustalone
przez to wysokości wypłat towarzyszące różnym kombinacjom ich decyzji. Gry opisują
prawdopodobny przebieg wydarzeń, jak również pokazują, jak uzyskać najkorzystniejszy dla
siebie wynik. Podsumowując celem teorii gier jest dostarczanie modeli, pozwalających
precyzyjnie przewidywać postępowania graczy18.
W grach z posunięciami strategicznymi uczestnicy podejmują decyzje kolejno,
obserwując reakcje rywala, a następnie samemu wykonując ruch. W celu wyznaczenia
równowagi trzeba patrzeć wprzód i wnioskować wstecz. Poznawszy decyzje drugiego gracza,
pierwszy potrafi przewidzieć skutki swoich posunięć, co w efekcie pozwala mu wybrać
najlepszą dla siebie strategię. Powoduje to powstanie równowagi Nasha, czyli pary strategii,
w którym każdy gracz wybiera strategię stanowiącą najlepszą odpowiedź na strategię
drugiego gracza19. Jako przykład gry z posunięciem strategicznym możemy przedstawić tzw.
odstraszenie strategiczne.
Przykładem może być wejście nowego gracza G6 w usługi bezpośrednich połączeń
z Dalekiego Wschodu co ukazuje rysunek nr 4. W przypadku, gdy G6 wejdzie na rynek,
Maersk utrzymując wysoką cenę zarobi na serwisie bezpośrednim z Dalekiego Wschodu do
Polski 70 tys. USD, z kolei gdy obniży fracht, jego zysk będzie wynosił tylko 20tys. Stąd, gdy
na rynek wejdzie konkurent, firma istniejąca na rynku powinna zostać przy swoim wcześniej
oferowanym poziomie ceny. Z kolei G6 znając decyzje Maerska, może szacować swoje
zarobki: gdy wejdzie na rynek, a Maersk nie zmieni ceny, zarobi 50 tys. USD. W przypadku,
gdy G6 nie wejdzie na rynek, nie zarobi nic. Zatem, najlepszą decyzją jest wejść na rynek,
w przypadku gdy Maersk utrzyma swój poziom frachtowy. Chcąc poznać najbardziej
przewidywany scenariusz zachowań, Maersk w tym przypadku, chce wiedzieć, co zrobić, by
zniechęcić konkurenta do ekspansji rynkowej, bowiem wówczas Maersk nie zarobi
70 tys. USD, a 100 tys. USD. Jednym ze sposobów jest–jak wynika z powyższych ścieżek –
17

M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach
społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 12.
18
A. Sulejewicz, Współpraca kooperacyjna przedsiębiorstw w świetle teorii gier, Instytut Gospodarki Krajów
Rozwijających się, Kolegium Ekonomiczno – Społeczne. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994, s. 72.
19
L.M. Froeb, B.T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012, s. 192.
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groźba obniżenia frachtu. Jeżeli Maersk generuje wysokie koszty krańcowe i niskie koszty
stale – obniżka frachtu staje się dla G6 wiarygodna, bowiem przy takim podziale kosztów
działalność Maerska w dalszym ciągu jest rentowna. Przeładunki oferowane przez DCT
(koszty stałe) są bardzo niskie, a Maerska „market power” doprowadził dodatkowo do
zerwania negocjacji G6 z DCT.
Rysunek nr 4
Odstraszenie strategiczne
G6

Wejść na rynek

Utrzymać wys.
cenę

Nie wejść

MAERS
K
Obniżyć cenę

Źródło: opracowanie własne.

Za najstarszą grę uznaje się dylemat więźnia. Na przykładzie armatorów możemy
rozpisać grę dylemat cenowy, do której dochodzi corocznie w przypadku podejmowania
decyzji, czy zwiększać poziom frachtu morskiego o tzw. dodatek peak season surcharge
(PSS). Pokazuje to rysunek nr 5.
Rysunek nr 5
Dylemat cenowy
MSC

MAERS
K

Nie wprowadzać

Wprowadzać

PSS

PSS

Nie wprowadzać PSS

3070

60 40

Wprowadzać PSS

10 90

50 50

Źródło: opracowanie własne.

MSC i Maersk zarobiliby więcej, gdyby ustalili wysokie ceny, jednak nie osiągnęliby
równowagi Nasha. MSC zrobi lepiej, zostawiając fracht bez zmian niezależnie co zrobi
konkurent. Maersk z kolei, także poprawi swoją wypłatę, nie wprowadzając PSS, bez
względu na działania MSC. Równowagę Nasha stanowi zatem strategia niska cena – niska
cena (wypłaty 30,70), którą można nazwać strategią wet za wet, która stosowana przez
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dłuższy czas, doprowadziłaby do ruiny obydwu z nich20. Gdyby armatorzy znaleźli sposób
koordynowania

polityki

cenowej,

uwolniliby

się

od

dylematu

więźnia.

Jednak

współzawodnictwo innych armatorów oraz rosnące koszty stałe w tzw. sezonie nie pozwalają
nie wprowadzać tego dodatku. Zapowiadanie PSS, a później opóźnianie jego wprowadzania
przez konkurentów, wpływa także na decyzję największych armatorów, jakim są Maersk
i MSC. Powstaje zatem dylemat, bowiem obaj zachowując się racjonalnie, uzyskują najgorszy
z możliwych wyników w grze21. Historia pokazała, że PSS jest wprowadzany w różnych
okresach, w 2008 r. pojawiał się już w sierpniu, zaś przykładowo w sezonie 2011r. / 2012 r.
armatorzy wprowadzali PSS kolejno: UASC 16.12, Hapag 19.12, Hanjin 23.12, Maersk,
OOCL, COSCO i Zim 26.12, CSCL 28.12, MSC 1.01, NYK 2.0122.
Innym przykładem gry jest tzw. gra w tchórza co obrazuje rysunek nr 6. Najlepszą
strategią tutaj dla każdego z armatorów jest stosować dodatek over weight surcharge (dodatek
dla kontenerów 20’dv powyżej 21 ton), w przypadku gdy konkurent nie stosuje, zapewnia to
większe zyski. Powyższa gra ma dwie równowagi Nasha, przy czym nie są one między sobą
równoważne, tj. prowadzą do różnych wyników23.
Rysunek nr 6
Gra w tchórza
MSC

MAERS
K

Stosować OWS

Nie stos. OWS

Stosować OWS

30 60

6040

Nie stos. OWS

1080

50 50

Źródło: opracowania własne.

Kolejną grę rozegrać można między niepowstałym aliansem G6 a ich niedoszłym
operatorem – DCT.
Rysunek nr 7 ilustruje sytuacje, w której DCT nie obsługuje G6, mimo, że alians
zgodził się na przedstawione warunki, jak również przypadek, gdyby DCT chciałoby
obsługiwać statki G6, lecz alians nie zgadzał się na wymagania terminalu. Pamiętać należy,
że DCT jako jedyny terminal głębokowodny jest w stanie obsługiwać jednostki oceaniczne,

20

E. Drabik, Elementy teorii gier dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok,
1998, s. 87.
21
K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1996, s. 302.
22
Alphaliner, Weekly Newsletter, Volume 2011, Issue 49.
23
T. Tyszka, Konflikty i strategie. Niektóre zastosowanie teorii gier, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne,
Warszawa 1978, s. 87.
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zachowując tym samym monopol na obsługę ładunków z bezpośredniego serwisu z Dalekiego
Wschodu. Gra negocjacyjna nie odnajduje równowagi Nasha. Maersk dalej dedykuje swoje
ładunki, dzięki czemu DCT zarabia 10 mln PLN, z kolei G6 traci 10 mln PLN. Z kolei gdyby
G6 uległoby negocjacjom, terminal DCT zanotowałby stratę, co byłoby całkiem
prawdopodobne, gdyby przez to porozumienie Maersk wycofałby się z Gdańska.
Rysunek nr 7
Gra negocjacyjna armatorów G6 i terminala DCT
DCT
G6

Zgodzić się na warunki
Nie zgodzić się

Nie obsługiwać

Obsługiwać

-1 0

55

-10 10

10 5

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
Jak widać z powyższej analizy, rynek armatorów kontenerowych ulega zmianom w
ostatnich latach. Z modelu oligopolistycznego przekształca się w inną strukturę. Jednak plany
rozwojowe portu gdyńskiego dotyczące pogłębienia basenu portowego ukazują perspektywę
ponownej zmiany modelu rynku za kilka lat. Jednak chwilowo armatorzy morscy stale
porównują się do ich rynkowego monopolisty Maerska. Teoria gier ukazuje sens strategii jako
sekwencji współzależnych decyzji rywalizujących między sobą podmiotów obsługujących
ładunki skonteneryzowane. Niestety w trakcie pisania pracy (grudzień 2011 – marzec 2012)
doszło do anulowania połączeń bezpośrednich z Dalekiego Wschodu przez G6 oraz DCT, co
nie pozwoliło na zebranie niezbędnych informacji i rozwinięcie modelu rynku armatorów
morskich z oligopolu z monopolistą w oligopol z duopolem.
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Streszczenie
Artykuł opisuje modelrynku morskich przewozów kontenerów oraz zmiany jakie
w nim zachodzą.W związku ze wzrostem popytu na przewozy kontenerowe, armatorzy
tworząc alianse strategiczne oraz wprowadzając nowe usługi, jak Maersk bezpośrednie
połączenie żeglugowe z Chin do Polski, wpływają na zmianę swojej struktury rynkowej, jak
również terminali kontenerowych.W związku z czym z oligopolu ujawniła się struktura
monopolistyczna. Oddziaływania, jak również dalsze działania armatorów i terminali w dobie
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ciągłej konkurencji można opisać za pomocą teorii gier, która udowadnia, że decyzje
podejmowane przez uczestników są współzależne.

ANALYSIS OF THE CHANGES IN THE CONTAINER SHIPPING MARKET
Summary
The article depicts the container shipping market model and changes that constantly occur. In
connection with a rising demand for container carriage, shipping lines establish alliances and
introduce new services, like Maersk in case of the direct connection from China to Poland,
which influence market structural changes for both: shipping lines and container terminals.
Therefore, from a oligopolistic market a monopolistic structure has emerged. In the light of
permanent competition it is possible to describe such effects as well as further activities by the
theory of games, which proves that the decisions made by participants are interdependent.
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BARIERY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU
DROGOWEGO W POLSCE
Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie istniejących barier w rozwoju
infrastruktury drogowej w Polsce, a także przedstawienie propozycji rozwiązania tych
problemów.Polska po wielu latach infrastrukturalnych zaniedbań zaczyna powoli doganiać
Europę Zachodnią inwestując coraz więcej, zarówno w infrastrukturę drogową, jak i
kolejową, a wszystko to głównie dzięki temu, że UEFA przyznała Polsce i Ukrainie prawo do
organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Niniejszy artykułskłada się z
fragmentów pracy podyplomowej wykonanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. K.
Wojewódzkiej-Król w Katedrze Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego UG.
1. Bariery prawne
Istniejące w Polsce rozwiązania prawne umożliwiają budowę infrastruktury drogowej
w różnej formie i kształcie. Jednak niektóre instrumenty prawne utrudniają skuteczne
działania w tym obszarze. Do barier prawnych rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce
można zaliczyć: niestabilność przepisów prawa, kwestię rozstrzygania przetargów, martwe
przepisy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)24 oraz ustawy środowiskowe.
Jedną z ustaw regulujących budowę dróg jest ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych25. Jest to jeden z najważniejszych, ale i najczęściej nowelizowanych
aktów prawnych w Polsce. Tylko w ciągu pierwszych pięciu lat od jej uchwalenia była
zmieniana aż trzynastokrotnie. Taka niestabilność prawa nie sprzyja podejmowaniu
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Bariera ta zostanie omówiona w dalszej części pracy dotyczącej finansowania rozwoju infrastruktury
transportu drogowego.
25
Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., tekst ustawy: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz.
1386 i Nr 240, poz. 1429).
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inwestycji budowlanych, gdyż przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projektach
drogowych pozbawieni są możliwości długoterminowego planowania26.
Ustawa ta od samego początku obowiązywania wzbudza wśród ekspertów liczne
zastrzeżenia, bowiem zapisy ustawy nie tylko nie skracają procesu inwestycyjnego lecz
dodatkowo dają uczestnikom tego procesu narzędzia do jego wydłużania27.
Konieczna wydaje się więc kolejna nowelizacja tego aktu prawnego w celu
sprecyzowania możliwie krótkiego rozstrzygania procedur przetargowych, ze szczególnym
uwzględnieniem procedury odwoławczej, po to aby uniemożliwić długotrwałe blokowanie
przystąpienia do realizacji projektu przez zwycięzcę przetargu, a jednocześnie skłonić
inwestorów do właściwego przygotowywania projektów28.
Ponadto dużym problemem w Polsce jest wspomniana wcześniej procedura wyboru
oferty. Obecnie pod uwagę brana jest przede wszystkim zaoferowana przez wykonawcę cena.
W latach 2010-2011 cena była jedynym kryterium wyboru oferty aż w 91% postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego. Dla porównania w roku 2008 było to 89%, a w 2007 –
87%. Tymczasem inne kraje UE częściej rezygnują z zakupów najtańszych na rzecz
optymalnych z punktu widzenia potrzeb lub wspólnego środowiska naturalnego29.
Taki sposób rozstrzygania zamówień publicznych sprawia, że na rynku nie mają
szansy zaistnieć projekty, które wykorzystują nowinki technologiczne, są one bowiem często
o wiele droższe od standardowych ofert30. Ponadto dążąc do wykazania jak najniższych
kosztów wykonawcy często oszczędzają na niewykonaniu szeregu koniecznych działań, przez
co cierpi jakość budowanych obiektów31.
Problem rażąco niskiej ceny wymaga odpowiedniego uregulowania, bowiem jak
pokazały problemy, które pojawiły się przy budowie odcinka autostrady A2, posługiwanie się
wyłącznie kryterium ceny nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Najniższa cena nie
oznacza bowiem, że oferta jest najlepsza. Najlepszym rozwiązaniemtej sytuacji byłoby branie
pod uwagę, oprócz kryterium ceny, kryteriów jakościowych, a także uwzględnienie
doświadczenia firmyi opinii o wykonanych przez nią wcześniej inwestycjach.
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Infrastruktura drogowa i elektroniczny system poboru opłat za korzystanie z dróg krajowych, Pracodawcy
Rzeczpospolitej Polskiej,Warszawa 2011, s. 6.
27
Ibid.
28
J. Burnewicz, Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów
rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010.
29
E. Wiktorowska, Pułapka najniższej ceny w przetargach publicznych, [w:] Euro Infrastruktura, nr 8 (16),
marzec 2012.
30
Ibid.
31
Drogi do Euro 2012. Analiza infrastruktury drogowej w Polsce. Stan faktyczny i szanse rozwoju,
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Warszawa 2007, s. 19.
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Kolejną barierą prawną w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce są niekorzystne
i uciążliwe przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.32 oraz
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.33, które komplikują procedury
przygotowywania przedsięwzięć drogowych oraz znacząco zwiększają ich koszty.
Nowelizacja pierwszej z ustaw, dokonana w 2005 r., nałożyła na realizowane już
projektydodatkowe wymagania, co spowodowało konieczność dokonania zmian w
projektach, a co za tym idzie wydłużyło czas realizacji projektów i wywindowało ich
koszty34.
Dodatkowym problemem wynikającym z ustaw środowiskowych jest także dowolność
interpretacji przepisów ustawy, co często wykorzystują przeciwnicy budowy danego obiektu
oraz ekolodzy. W 2005 r. z powodu przepisów ustawy prawo ochrony środowiska
zablokowano ponad60 inwestycji, w tym budowę obwodnicy Augustowa35.
Obecnie obserwowany jest znaczny wzrost świadomości ekologicznej obywateli, co
zdecydowanie utrudnia budowę nowych odcinków dróg. Pamiętać należy jednak o tym, że
celem infrastruktury drogowej nie jest zniszczenie środowiskanaturalnego lecz ułatwienie
funkcjonowania człowieka w środowisku i społeczeństwie. Rosnąca troska o ochronę
środowiska stała się przyczyną poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, zmniejszających
szkodliwy wpływ inwestycji na środowisko. Do innowacji tych zaliczyć można m.in. zielone
mosty oraz przepusty dla drobnych zwierząt, które umożliwiają zwierzętom migrację36.
2. Bariery organizacyjne
Opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych wynikają w dużej mierze
z niesprawnego działania instytucji odpowiedzialnych za ich przygotowanie, finansowanie
i wykonanie. Do głównych barier organizacyjnych rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce
można zaliczyć: rolę Ministerstwa Transportu w procesie rozbudowy infrastruktury w Polsce,
oraz braki techniczno-kadrowe.
Jedną z podstawowych barier organizacyjnych jest zbyt duża rola Ministerstwa
Transportu w procesie rozbudowy infrastruktury w Polsce. Obecnie ministerstwo już nie tylko
programuje i planuje, ale jest także głównym decydentem. To w resorcie, a nie w organach
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Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r., tekst ustawy: Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627.
Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., tekst ustawy: Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880.
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Infrastruktura drogowa i elektroniczny..., s. 8.
35
Drogi do Euro 2012. Analiza infrastruktury..., s. 19.
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Szeroki przegląd ułatwień dla środowiska naturalnego jest przedstawiony na stronie Stowarzyszenia Integracji
Stołecznej Komunikacji, http://siskom.waw.pl/, 24.10.2012.
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administracji publicznej powinno się uzgadniaćprojekty oznakowania autostrad czy zmiany w
nadzorze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) została praktycznie
sprowadzona do roli wykonawcy decyzji podjętych w ministerstwie. Przy biurokratycznych
ministerialnych procedurach powoduje to wydłużenie procesu podejmowania decyzji.
Jednocześnie chęć podejmowania przez ministerstwo decyzji, a także weryfikacji
i zatwierdzania rozstrzygnięć już podjętych w GDDKiA sprawiło,że urzędnicy tej ostatniej
instytucji, zarówno szczebla centralnego jak i regionalne oddziały, coraz częściej odsuwają od
siebie konieczność decydowania i kierują wszystkie sprawy do Ministerstwa Transportu, co
powoduje centralizację procesu decyzyjnego, nagromadzenie wniosków a co za tym idzie
dodatkowe wydłużenie procesu decyzyjnego37.
Istotną barierą w rozwoju infrastruktury drogowej są także braki techniczno-kadrowe.
Kadra specjalistów przygotowujących i realizujących przedsięwzięcia drogowe jest
niewystarczająca. Poziom wynagrodzeń oferowanych przez zarządców dróg publicznych jest
stosunkowo niski, przez co nie zapewnia zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry.
Konieczne jest kadrowe wzmocnienie istniejącej administracji drogowej, czego dokonać
można poprzez podniesienie wynagrodzeń oraz wprowadzenie motywacyjnych systemów
wynagradzania38.
Najbardziej brakuje średniej kadry menedżerskiej oraz wykwalifikowanej siły
roboczej. Problemy te dotyczą także administracji drogowej na szczeblu krajowym. Bez
podniesienia wymagań i zarobków w GDDKiA zabraknie kompetentnych fachowców39.
3. Bariery polityczne
W Polsce dużym problemem w rozbudowie istniejącej infrastruktury drogowej jest
także niestabilność polityczna. Pojawiające się koncepcje są zazwyczaj projektami jednej
kadencji, co negatywnie odbija się na inwestycjach infrastrukturalnych, bowiem obiekty
infrastrukturalne cechują się długim okresem powstawania oraz żywotności, a co za tym idzie
muszą wiązać się z perspektywicznym planowaniem.
Partie polityczne nie opracowują wspólnego programu rozbudowy infrastruktury, nie
budują jednego ponadpartyjnego programu rozwoju, zamiast tego przez połowę kadencji
rozliczają z błędów swoich poprzedników. Warto w tym miejscu zaznaczyć, jak wygląda
dorobek budowy autostrad przez poszczególne partie rządzące (rysunek nr 1), trzeba jednak
37

Drogi do Euro 2012. Analiza infrastruktury..., s. 21.
Ibidem, s. 23.
39
Ibid.
38
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przy tym pamiętać o tym, że część inwestycji realizowanych przez partie rządzącą idzie na
konto następców, gdyż realizacja projektu jest czasochłonna.
Rysunek nr 1
Dorobek kolejnych rządów w budowie autostrad w Polsce
Rząd D. Tuska w latach 2007-2011

399,9*

Rząd K. Marcinkiewicza i J. Kaczyńskiego w latach 20052007

105

Rząd J. Millera i M. Belki w latach 2001-2005

236

Rząd J. Buzka w latach 1997-2001

310

Rząd W. Cimoszewicza w latach 1993-1997

75

Okres rządów T. Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego, J.
Olszewskiego i H. Suchockiej w latach 1989-1993
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.money.pl, http://budownictwo.wnp.pl/,
http://www.bankier.pl/wiadomosc/GDDKiA-Mamy-w-Polsce-prawie-1100-km-autostrad-2455167.html,
Transport. Wyniki działalności w latach 2003-2010; Raport Roczny 2011 GDDKiA.
*Dane szacunkowe, stan na grudzień 201140.

Taka postawa prowadzi do ciągłego zwiększania się dysproporcji pomiędzy Europą
Zachodnią a Polską w poziomie rozwoju infrastruktury drogowej.Ma to ogromny wpływ na
atrakcyjność Polski na arenie międzynarodowej jako miejsca lokalizacji inwestycji
zagranicznych.
4. Źródła finansowania
Wydatki na infrastrukturę drogową w Polsce pochodzą z budżetu centralnego,
Krajowego Funduszu Drogowego (KFD),budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
funduszy europejskich oraz kredytów41.Jak wynika z rysunku nr 2 nastąpił znaczny wzrost
wydatków na budowę i modernizację sieci dróg krajowych w Polsce. Do 2008 r. głównym
źródłem finansowania był budżet państwa. Jednak już w 2009 r. sytuacja uległa zmianie i na
pierwsze miejsce wysunęły się kredyty udzielane przez GDDKiA oraz KFD. Zauważyć
można także znaczny wzrost wykorzystania funduszy unijnych. W 2010 r. aż 23% środków
pochodziło z tego źródła.
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Dorobek rządu Donalda Tuska został obliczony na podstawie: Transport. Wyniki działalności w latach 2003 2010 oraz na podstawie Raportu rocznego z 2011 r. GDDKiA. Od liczby kilometrów w 2010 r. odjęto liczbę
kilometrów z roku 2007. Do otrzymanego wyniku dodano liczbę kilometrów autostrad oddanych w 2011 r.
41
Którędy droga? Raport o ..., s. 31.
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Rysunek nr 2
Źródła finansowania wydatków na drogi krajowe (mld PLN)

Źródło: Polska. Dokument dotyczący polityki transportowej. W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu
lądowego, The World Bank, luty 2011, s. 45.

Od połowy lat 70. XX wieku podstawową barierę rozwoju infrastruktury transportu
w Polsce stanowiły niewielkie nakłady na transport. Było to konsekwencją z jednej strony
ograniczonych środków budżetowych, z drugiej zaś niedoceniania roli infrastruktury
w rozwoju gospodarczym. Niewielkie nakłady na transport powodowały, że programy
rozwoju

transportu

były

często

zmieniane,

a

inwestycje

nie

były

realizowane

konsekwentnie42.
Po wejściu Polski do UE wydatki na budowę i modernizację dróg w Polsce zaczęły
rosnąć w tempie około 32% rocznie. W latach 2004-2006 Polska miała do dyspozycji z UE
12,5 mld EUR. Z kolei w okresie budżetowym 2007-2013 Polska ma do zagospodarowania
z unijnego budżetu 67,3 mld EUR– najwięcej ze wszystkich krajów UE, w tym około
25,1 mld EUR na inwestycje infrastrukturalne w sektorze transportu43.
Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych Polska ma obecnie (2012 r.) większe
możliwości finansowania infrastruktury drogowej niż na początku lat 90. XX wieku. Jak
wynika z rys. 3, pod względem poziomu nakładów na infrastrukturę drogową w 2008 r.
Polska zajmowała 6 pozycję wśród wybranych krajów europejskich. Polskę wyprzedzały
jedynie: Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania.
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R. Rolbiecki, Przyczyny opóźnień w rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, „Biuletyn Polskiej Izby
Spedycji i Logistyki” 2011, nr 7-8.
43
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s. 314, 319.
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Z rysunku nr 3 wynika także to, że Polska, która mimo złego stanu infrastruktury
drogowej, wydaje na nią mniej niż kraje wysoko rozwinięte, które obecnie mają już bardzo
dobrze rozwiniętą sieć infrastruktury drogowej. Innymi słowy, nakłady na infrastrukturę
drogową, choć wysokie, wcale nie gwarantują, że szybko nadrobimy opóźnienia wobec
krajów Europy Zachodniej.
Rysunek nr 3
Nakłady na infrastrukturę transportu drogowego w wybranych krajach Europy
w 2008 r. (mld EUR)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: European Road Statistics 2010. European Union Road Federation
(EFR), Bruksela 2011.

Planując inwestycje należy rozważyć różne formy finansowania, włączając w to
partnerstwo publiczno-prywatne, kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych,
instrumenty dostępne w ramach UE oraz różne struktury łączące ze sobą kilka źródeł
finansowania. Poszukując optymalnego źródła finansowania, oprócz analizy kosztów warto
wziąć pod uwagę także inne właściwości danego źródła, w tym w szczególności termin
uzyskania finansowania i wpływ na termin realizacji inwestycji, czy też możliwość
wykorzystania doświadczenia ewentualnego partnera w realizacji projektu. Należy przy tym
podkreślić, że nie istnieje jedno optymalne źródło finansowania wszystkich inwestycji44.
Dużym problemem przy pozyskiwaniu funduszy unijnych jest wymagany wkład
własny. Projekty transportowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie do
85 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza że pozostałe środki muszą pochodzić z
budżetu państwa lub od inwestora prywatnego45. Dofinansowanie ze środków unijnych jest
bezzwrotne, jednak wiąże się z koniecznością spełnienia szczegółowych kryteriów oraz
poddania się procedurom monitorującym, w tym możliwą szczegółową kontrolą projektu
w ramach audytu danego Programu Operacyjnego.

44
45

Ibid., s. 35.
http://pois.nfosigw.gov.pl/.
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Jak już wcześniej wspomniano wkład własny może pochodzić także ze źródeł
prywatnych. Jest to dobry sposób na podniesienie efektywności inwestycji w infrastrukturę
drogową. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to pojęcie coraz bardziej popularne
w większości krajów świata, które jednak nie zostało zdefiniowane w jednoznaczny sposób.
Taka definicja nie występuje w systemach prawnych większości państw europejskich, a także
na

poziomie

prawa

wspólnotowego.

Definicje

legalne

pojawiające

się

w ustawodawstwach państw członkowskich najczęściej ograniczają się do niektórych typów
PPP, lub wyartykułowania niektórych aspektów PPP, pozostawiając inne formy lub elementy
partnerstwa jako procesy niezdefiniowane. Taka sytuacja ma miejsce między innymi
w Polsce. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 2008 r. o PPP, „przez umowę o partnerstwie
publiczno

prywatnym

partner

zobowiązuje

się

do

realizacji

przedsięwzięcia

za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub
poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania
w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego46”.
PPP pozwala na realizację inwestycji bez obciążenia limitu długu publicznego
jednostki publicznej oraz rozłożenie zobowiązań jednostki publicznej na wiele lat. Partner
prywatny, który jednocześnie projektuje, buduje i obsługuje infrastrukturę drogową przez
wiele lat, ma motywację do wykorzystania w projektowaniu i budowie najbardziej
efektywnych rozwiązań i dostosowania infrastruktury do przyszłej eksploatacji. W ten sposób
jednostka publiczna korzysta z doświadczenia partnera prywatnego oraz wyższej
efektywności pracy, jaka charakteryzuje sektor prywatny47.
W Polsce mało jest przypadków zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego
w budowie infrastruktury drogowej. Inwestycjami w ramach PPP w Polsce są m.in.: dwa
odcinki autostrady A1: Rusocin-Nowe Marzy oraz Nowe Marzy-Czerniewice – łącznej
długości 152 km, którego koncesjonariuszem jest firma Gdańsk Transport Company S.A. oraz
odcinek

autostrady A2:

Świecko-Nowy Tomyśl

–

długości

105,9

km,

którego

koncesjonariuszem jest firma Autostrada Wielkopolska II S.A.
5. Kryzys gospodarczy a środki na infrastrukturę
W każdej dziedzinie warunkiem realizacji określonych założeń programowych jest
dostęp do odpowiednich zasobów finansowych. Nieuwzględnienie podczas planowania
46

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r., tekst ustawy: Dz. U. z. 2009 r. Nr 19,
poz. 100.
47
PPP w projektach autostradowych i drogowych. Model współpracy,http://edroga.pl/, [31.03.2012 r.]
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inwestycji istniejących ograniczeń może wpływać na skuteczność jej realizacji. Spośród
różnych barier rozwoju infrastruktury transportu szczególne znaczenie mają ograniczeniatypu
ekonomicznego wynikające z braku odpowiednich w stosunku do potrzeb środków
finansowych48.
W 2007 r. rozpoczął się światowy kryzys finansowy, zapoczątkowany pęknięciem
bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, powszechnie
oceniany jest jako najgłębsza recesja gospodarkiświatowej od czasu Wielkiego Kryzysu
z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych minionego stulecia49. Kryzys ten rozlał się na
resztę świata bardzo szybko, szczególnie mocno dotykając niektóre gospodarki krajów UE.
Kryzys finansowy można odczuć było także w polskiej gospodarce, czego przykładem
może być spowolnienie wzrostu PKB w 2009 r. w porównaniu do lat wcześniejszych50.
Z jednej strony słabsza koniunktura oznacza mniejszą skłonność do inwestycji,
z drugiej jednak strony realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych należy do jednego
z mechanizmów pobudzania koniunktury gospodarczej, zwłaszcza przy realizacji dużych
projektów inwestycyjnych. Dlatego też w ramach działań antykryzysowych szczególną rolę
powinny odgrywać inwestycje, zwłaszcza z zakresu infrastruktury transportu. W tym świetle
istotne znaczenie ma proces sprawnego wdrażania programów UE wspierających rozwój
infrastruktury. Większa absorpcja środków unijnych oznacza bowiem wzrost nakładów
inwestycyjnych, będących źródłem dalszych efektów mnożnikowych51.
Dla rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce ważna okazała się walka z kryzysem,
polegająca na zwiększeniu nakładów na inwestycje. W obliczu spowolnienia gospodarczego
rząd polski podjął działania mające na celu przyspieszenie realizacji programów unijnych.
Skrócono procedury oceny wpływu projektów na środowisko oraz uproszczono szereg innych
przepisów, w tym dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. Wszystko po to, aby
zachęcić podmioty prywatne do inwestowania w infrastrukturę52.
Pobudzanie gospodarki poprzez zwiększanie wydatków ma jednak swoje negatywne
strony, gdyż prowadzi do znacznego wzrostu deficytu budżetowego (rysunek nr 4), a co za
tym idzie długu publicznego (rysunek nr 5). Na rysunku nr 5 zaprezentowane zostały także
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K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, UG, Gdańsk 2011, s. 297.
Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009.
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http://www.worldbank.org/ [31.03.2012 r.].
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52
Ibid.
49

32

trzy progi ostrożnościowe wprowadzone przez Ustawę o finansach publicznych53. Jak widać
na rysunku Polska przekroczyła pierwszy próg w 2009 r., drugi w 2010 r. izbliża się do
ostatniego z progów. Jego przekroczenie wiązać się będzie ze znacznym ograniczeniem
wydatków zarówno na szczeblu centralnym jak i na szczeblach terytorialnych.
Rysunek nr 4
Deficyt budżetowy Polski w latach 2004-2011 (%PKB)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

Rysunek nr 5
Dług publiczny w Polsce w latach 2004-2012 (%PKB)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Z powyższych rozważań wynika, że kryzys gospodarczy bezpośrednio nie wpływa
negatywnie na inwestycje w infrastrukturę, jednak jego skutki, związane z zadłużeniem
państwa, mogą znacząco spowolnić w przyszłości tempo rozwoju infrastruktury drogowej
w Polsce.

53

Ustawa o finansach publicznych określa zasady postępowania w zależności od tego, jaką wielkość osiąga
relacja łącznej kwoty państwowego długu publicznego do wartości PKB. Artykuł 86 Ustawy wprowadza trzy
progi ostrożnościowe w wysokości 50%, 55% i 60% rocznego PKB. Zob. Ustawa o finansach publicznych z 27
sierpnia 2009 r., tekst ustawy: DZ.U. z 24 września 2009 r., nr 157, poz. 1240.
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Zakończenie
Przyznanie Polsce i Ukrainie praw do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej
Euro 2012 w znaczący sposób przyspieszyło rozwójinfrastruktury drogowej w Polsce.
Pomimo tego, iż Polska w przeciągu ostatnich pięciu lat nie zrealizowała większości
planowanych inwestycji infrastrukturalnych, to i tak dokonała ogromnego postępu.
W niniejszej pracy przedstawiono bariery napotykane podczas rozbudowy
infrastruktury drogowej w Polsce. Do najważniejszych przeszkód można zaliczyć:
niestabilność prawa, źle rozstrzygniętą kwestię przetargów na zamówienia publiczne, brak
ponadpartyjnego planu rozbudowy infrastruktury drogowej, niewykorzystanie instytucji
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kryzys gospodarczy.
Podsumowując można powiedzieć, że Polska znacząco przyspieszyła rozbudowę
infrastruktury drogowej, jednak nadrobienie strat wynikających z kilkudziesięciu lat
opóźnieńoraz przezwyciężenie licznych barier zajmie polskiemu rządowi sporo czasu.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł porusza kwestię istniejących w Polsce barier w rozwoju
infrastruktury transportu drogowego. W pracy zostały przedstawione główne bariery rozwoju.
Podzielone zostały na cztery grupy: bariery prawne (niestabilność przepisów prawa, kwestię
rozstrzygania przetargów, martwe przepisy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
oraz ustawy środowiskowe), organizacyjne (rolę Ministerstwa Transportu w procesie
rozbudowy infrastruktury w Polsce, braki techniczno-kadrowe), polityczne (niestabilność
35

polityczna) oraz ekonomiczne (niewielkie nakłady na transport, trudności w pozyskiwaniu
funduszy unijnych, kryzys gospodarczy).

BARRIERS TO ROAD TRANSPORT INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT IN POLAND
Summary
This article raise the issue of barriers existing in Poland in the development of road
transport infrastructure.In this study there are presented the main barriers, which are divided
into four groups: legal barriers (instability of the law, problems with adjudge the auctions,
defunct rules on public-private partnerships and environmental law), organization
barriers(part of the Ministry of Transportin the development of infrastructure in Poland,the
lack of technical and human resources), political barriers (political instability) and economic
barriers (low expenditure on transport, difficulties in obtaining EU funds, the economic
crisis).
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ELBLĄSKA KARTA MIEJSKA
- ELEKTRONICZNY I UNIWERSALNY BILET
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
Wstęp
Celem artykułu jest zaprezentowanie systemu Elbląskiej Karty Miejskiej (EKM),
który docelowo zastąpi tradycyjny bilet papierowy stosowany dotychczas w komunikacji
publicznej. W opracowaniu zaprezentowano nowy system, jego cele i założenia.
Następniewskazano na dodatkowe funkcje karty bezstykowej, a także wskazano na zalety
innowacyjnego rozwiązania zarówno dla pasażerów, jak i organizatora przewozów.Ponadto
określono korzyści wynikające z systemu dla mieszkańców Elbląga i pasażerów
komunikacjiw tym mieście.
1. Ogólne informacjeo systemie
Pierwsze rozwiązania systemowe z wykorzystaniem karty bezstykowej, tzw.
Proximity Card zaczęły pojawiać się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku
w krajach skandynawskich. Skandynawowie szybko dostrzegli korzyści wynikające z nowego
rozwiązania. W pozostałych krajach Europy długo zachowywało się konserwatywne
podejście do wprowadzenia takiego systemu, głównie wynikające z faktu istnienia
rozbudowanych, przy czym kapitałochłonnych systemów opartych o nośnik magnetyczny.
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęto wdrażać pojedyncze systemy
elektronicznych kart miejskich w Europie, jednak dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku,
nastąpił dynamiczny rozwój rozwiązań opartych o identyfikację elektroniczną54.
Elbląska Karta Miejska (Rysunek nr 1) jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym
nośnikiem opartym na układzie Mifare; umożliwiającym wnoszenie opłat za korzystanie
z transportu miejskiego oraz parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w mieście. Jest ona
elektroniczną kartą zbliżeniową, zaliczaną do narzędzi służących realizowaniu transakcji
54
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finansowych, w tym również do pobierania różnorodnych opłat w tym za przejazdy
komunikacyjne. W kartę wtopiony jest mikroprocesor, umożliwiający generowanie danych
oraz wymianę informacji z czytnikiem kart – kasownikiem. Karta pełni funkcję elektronicznej
portmonetki, która rzeczywisty pieniądz zastępuje pieniądzem elektronicznym wypierając
tym samym tradycyjny bilet papierowy komunikacji miejskiej.Oprócz przejazdów czy
parkowania elektronicznym biletem w przyszłości będzie można również opłacić wstęp np. na
basen, do kina, teatru, na imprezy sportowe i kulturalne itp. Inne zastosowania karty miejskiej
to:
• portmonetka elektroniczna;
• karta identyfikacyjna do różnych zastosowań np.:
• kontrola dostępu,
• rejestracja czasu pracy,
• karta biblioteczna,
• legitymacja pracownicza,
• legitymacja uczniowska,
• miejska karta turystyczna,
• karta kibica,
• karta w systemach lojalnościowych55.
Naładowanie karty odbywa się w punktach sprzedaży usług. Ilość ładowań jest
nieograniczona, zaś sama karta nie ulega praktycznie mechanicznemu zużyciu. Wnoszenie
opłaty za przejazd odbywa się poprzez zbliżenie karty do czytnika, który dokonuje pobrania
elektronicznych pieniędzy zgodnie z obowiązującą taryfą, zapamiętuje czas, miejsce i wartość
operacji. Wszystkie dane rejestrowane przez czytnik trafiają do centralnego serwera56.
Wprowadzony w Elblągu system zakłada wydzielenie odrębnych sektorów na karcie
dla gromadzenia środków w elektronicznej portmonetce i kodowania biletów okresowych.
W przypadku załadowania na jednej karcie środków w ramach elektronicznej portmonetki
i biletu okresowego priorytetowo traktowana jest płatność okresowa. Pierwszeństwo
okresowego biletu przejawia się faktem zbliżenia karty do czytnika w zakresie ważnego biletu
okresowego i jego
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P. Krukowski, Po Kongresie ITS (5): Karty miejskie i bilety bezstykowe w Polsce, transinfo.pl, 17.04.2013.
M. Wigurski, P. Brzeziński, Nowoczesne systemy pobierania opłat w lokalnym transporcie zbiorowym na
przykładzie Systemu Karty Miejskiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2005, nr 1, s. 16.
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kartą,alternatywą pozostaje skasowanie jednorazowego biletu papierowego lub zakup biletu
u kierowcy57.
Rysunek nr 1
Jeden z wzorów Elbląskiej Karty Miejskiej

Źródło: www.elblag.wm.pl, 09.10.2012.

2. Główne cele i założenia wprowadzenia systemu EKM
Główne założenia z wprowadzenia systemu Elbląskiej Karty Miejskiej wynikałyze
świadomości o niedoskonałości dotychczasowego, tradycyjnego rozwiązania w systemie
biletowym obsługi komunikacyjnej jak również z możliwości wykorzystania innowacyjnych
rozwiązań w tym zakresie. Zgodnie z przyjętymi założeniami nowy system powinien:
•

uszczelnić system biletowy, tj. utrudnić korzystanie z przejazdów bez wnoszenia opłat
za przejazd,

•

usatysfakcjonować
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•

informować organizatorów komunikacji miejskiej o realizacji rozkładów jazdy przez
poszczególne pojazdy,

•

monitorować ilościowy wolumen przewozów i zużycie paliwa58.
Dzięki systemowi elektronicznej, elbląskiej karty miejskiej, organizator transportu

miejskiego będzie dysponował wiarygodnymi danymi o napełnieniu pojazdów. Uzyskane
informacje
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z preferencjami użytkowników komunikacji miejskiej. Ponadto system EKM pozwoli
nadoskonalenie organizacji

i

szczegółowe analizowanie funkcjonowania transportu

miejskiego w Elblągu. Trasy i czasy pracy pojazdów, odnotowane w bazie danych umożliwią
analizę
i precyzyjne konstruowanie rozkładów jazdy według potencjalnych, realnych warunków
ruchu drogowego59. Jednocześnie podsystem monitorowania i pozycjonowania pojazdów
komunikacji miejskiej zarejestruje informacje typu: włączenie lub wyłączenie przez
motorniczego ogrzewania, klimatyzacji, otwierania i zamykania drzwi.
W opinii dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Elblągu, dzięki
pozycjonowaniu pojazdów ZKM dysponuje pełną informacją o aktualnym wykorzystaniu
środków transportu np. gdzie w danym momencie pojazd znajduje się, czy pojazd jest
w ruchu czy też stoi na przystanku, czy jest opóźniony lub nastąpiło przyśpieszenie względem
czasu określonego w rozkładzie jazdy. Informacje te są rejestrowane w czasie rzeczywistym.
Pozwala to również na odtworzenie historii jazdy, użytecznej, np. wobec konieczności
wyjaśniania potencjalnych nieporozumień z przewoźnikami.
ZKM jako organizator komunikacji miejskiej w Elblągu gratyfikuje przewoźników za
świadczone usługi. W przypadku niewłaściwego realizowania zawartych w umowach
warunków, ZKM obciąża świadczeniodawców karami umownymi. Dzięki systemowi
elektronicznego biletu organizator dysponuje wiarygodnymi informacjami o wykonywanych
usługach60.
3. Pozostałe funkcje EKM
Elbląska

karta

bezstykowa

umożliwia

wnoszenie

opłat

nie

tylko

za

przejazdykomunikacją publiczną, ale również za inne usługi. W związku z powyższym
system został wyposażony w aplikacje przekazywania mikropłatności w celu umożliwienia
podróżującym uiszczanie płatności za inne usługi publiczne np. bilety do kina, teatru, płatne
usługi telefoniczne i kontrolę dostępu do innychmiejsc w mieście61.
Aktualnie stosowane karty bezstykowe w Elblągu, wykorzystywane do uiszczania
opłat za parkowanie wynikają z funkcji niezależnej. Nie istnieje bowiem integracja systemu
obsługi komunikacyjnej, rozumiana jako oferowanie dodatkowych korzyści dla nabywców
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obu usługtypu tańsze opłaty za parkowanie dla posiadaczy biletów okresowych. Karta
stanowi w tym przypadku portfel (portmonetkę), w którym znajdują się dwa różne środki
płatnicze62. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba martwić się o tzw. drobne, przy
dokonywaniu opłat w parkomatach. Jednocześnieprzez całą dobę i w każdym dniu tygodnia w
można w nich doładować tę elektroniczną portmonetkę(Rysunek nr 2 ).
Rysunek nr 2
Metody wykorzystania EKM w strefie płatnego parkowania

Źródło: www.zkm.elblag.com.pl, 09.10.2012.

Pamiętać jednak należy, iż dominującą aplikacją karty miejskiej jest bilet
elektroniczny transportu publicznego. Wynika to z pierwszoplanowego znaczenia transportu
publicznego dla funkcjonowania każdego miasta.
4. Porównanie systemów pobierania opłat w komunikacji miejskiej
Systemy pobierania opłat za pomocą kart elektronicznych funkcjonują obecnie w wielu
miastach w Polsce m. in. w: Warszawie, Krakowie, Wałbrzychu, Jaworznie, Kaliszu,
Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Radomsku, Rybniku, Wejherowie i innych.W każdym z
wymienionych miast wykorzystuje się różne zasady pobierania opłat i zróżnicowany jest
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zakres ich obowiązywania. W tabeli nr 1 przedstawiono porównanie systemu EKM oraz
systemów stosowanych obecnie w wybranych miastach63.

Tabela nr 1
Charakterystyka systemów pobierania opłat za pomocą biletu elektronicznego
Charakterystyka
systemu
Liczba
mieszkańców

Elbląg

Poznań

Wałbrzych

Warszawa

124 257

553 564

116 345

1 708 491

Zakres
przedmiotowy

Bilet okresowy
i elektroniczna
portmonetka

Wyłącznie bilety
okresowe

Wyłącznie bilety
okresowe

Wyłącznie bilety
okresowe

Sprzedaż biletów
papierowych

Bilety jednorazowe
na okaziciela

Bilety jednorazowe,
i krótkookresowe
na okaziciela

Bilety jednorazowe
i krótkookresowe
na okaziciela

Bilety jednorazowe,
czasowe
i krótkookresowe
na okaziciela

Rodzaj kart
funkcjonujących
w systemie

Imienne
i na okaziciela

Imienne
i na okaziciela

Na okaziciela

Imienne
i na okaziciela

Punkty ładowania
kart

25 punktów
stacjonarnych
oraz
w parkomatach

25 punktów
stacjonarnych

Stacjonarnych
5 punktów

1 580 punktów
stacjonarnych
(w tym automaty
biletowe)

Zasady
wydawania karty

Kaucja 10 PLN

Karta imienna 16zł,
Karta na okaziciela
kaucja zwrotna 10zł

Kaucja 11 PLN

Bezpłatnie

Nie występuje

Jednokrotny:
wejście

Nie występuje

Nie dotyczy

Biletów
okresowych
(kasowanie
jednokrotne)

Biletów
okresowych tylko
w celu aktywacji

System kasowania
kart

Obowiązek
kasowania
(sczytywania) kart
dotyczy

Jednokrotny:
wejście
Jednokrotny
(możliwość
kasowania
dwukrotnego,
również przy
wyjściu z pojazdu,
w zamian zwracana
jest część środków
na elektroniczną
portmonetkę
w ramach promocji)

Łatwość
Brak obowiązku
wprowadzania
zamawiania biletów
Baza danych
zmian w taryfach
Baza danych
okresowych
na temat podróży
w przypadku
na temat podróży
w formie
pasażerów, kontrola
biletów
Najważniejsze
pasażerów, kontrola papierowej, ochrona
pracy kontrolerów
okresowych,
osiągnięte efekty
pracy kontrolerów
przed fałszowaniem
biletów
uszczelniono
biletów
biletów, baza
iprzewoźników
system dystrybucji
danych na temat
i zmniejszono jego
podróży pasażerów
koszty
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Grzelec, Bilet elektroniczny jako instrument integracji
komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej. Szanse, uwarunkowania funkcjonalne i bariery, „Biuletyn
Komunikacji Miejskiej” 2005, nr 86, s. 26-28; www.stat.gov.pl, 15.04.2013; www.zkm.elblag.com.pl,
15.04.2013; www.ztm.waw.pl, 15.04.2013; www.ztm.poznan.pl, 15.04.2013; zdkium.walbrzych.pl, 15.04.2013.
63

K. Grzelec, Bilet elektroniczny jako instrument integracji komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej.
Szanse, uwarunkowania funkcjonalne i bariery, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2005, nr 86, s. 25.

42

Z tabeli nr 1 wynika zróżnicowanie sposobów pobierania opłat za pomocą
elektronicznego biletu i warunków określonych przez poszczególnych organizatorów.
W praktyce występują bilety imienne, na okaziciela lub służą jako elektroniczna portmonetka.
Występuje też tendencja do wycofywania ze sprzedaży biletów papierowych. Wynika ona ze
skłonności organizatorów do poszerzania systemu poprzez objęcie nim pełnej oferty biletowej
w tym także przejazdów osób posiadających uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.
Ponadto systemy obejmujące elektroniczną portmonetkę skłaniają organizatorów transportu
miejskiego do korzystania z poszerzonych możliwości w zakresie badań i analiz popytu na
usługi komunikacyjne64.
5. Zalety EKMwzględem innych nośników biletów
W materiałach przygotowanych w ramach projektów europejskich, z analiz
przeprowadzonych w wielu miastach, w których wykorzystuje się bezstykowe karty
elektroniczne jednoznacznie stwierdza się, że jest to optymalne rozwiązanie dla transportu
miejskiego.
Niski koszt eksploatacji i serwisu systemu (70% kosztów obsługi systemu biletu
papierowego) oraz dystrybucji, bardzo niskie statystyki błędów, łatwość obsługi przez
pasażerów, zabezpieczenie obrotu finansowego, wysoki poziom akceptacji społeczeństwa,
łatwość w zmianach taryf i integracji różnych systemów taryfowych, ułatwienie płatności
w innych walutach to najważniejsze to istotne, choć nie wszystkie atuty takiego rozwiązania.
ZastosowanieEKMpowoduje m. in. znaczne skrócenie czasu wsiadania do pojazdów
i stwarza możliwość lepszego dopasowania warunków funkcjonowania transportu miejskiego
do oczekiwań pasażerów. Dzięki niej operator zyskuje ciągły i bezpośredni kontakt
z pasażerem. Dla pasażera natomiast użytkowanie jednego nośnika znacząco upraszcza
korzystanie z transportu publicznego. Istotny jest przy tym fakt redukowania użycia gotówki
przy jednoczesnym zabezpieczaniu zapisów na karcie w systemie, co umożliwia ich
ewentualne odtworzenie na karcie zastępczej w przypadku utraty karty głównej 65.
Dodatkową zaletą omawianego rozwiązania jest także fakt, że system GPS
umożliwiaautomatyczną aktualizację miejsca wnoszenia opłaty i dokładne jej rozliczenie przy
wysiadaniu. Można stwierdzić, że bezpośrednie liczenie osób korzystających z transportu
publicznego w badaniach ustąpiło miejsce automatycznemu pozyskiwaniu danych z systemu
64
65
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zwalniając tym samym ZKM z konieczności pozyskiwania osób do prowadzenia badań
marketingowych66.

6.Odbiór systemu przez mieszkańców Elbląga
Niezwykle istotnym z punktu widzenia wprowadzania Systemu Karty Miejskiej było
przygotowanie sposobu jej wdrożenia w możliwie najmniejszym stopniu angażującym
pasażerów i mieszkańców miasta. W Elblągu polegał on na stopniowym wprowadzaniu EKM,
intensywnej akcji promocyjnej i administracyjnym przenoszeniu opłat biletowych na kartę
bezstykową. Zaowocowało to bardzo dobrym przyjęciem inicjatywy przez wielu
mieszkańców67.
Szczególne jednak opory przed użytkowaniem elektronicznego biletu mają osoby starsze.
ostrożne i nieprzywykłe do nowoczesnych technologii, jak również osoby korzystające
z biletów okresowych lub z uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych. Niechęć wynika
głównie z faktu rejestracji biletu zarówno przy wejściu, jak i opuszczaniu pojazdu.

W odniesieniu do płatności jednorazowych, za pomocą elektronicznej portmonetki,
oczywiste jest rejestrowanie każdego przejazdu w związku z koniecznością dokonania opłaty.
Rejestrowanie każdego przejazdu, dokonywanego przez posiadacza biletu okresowego, może
być odbierane negatywnie przez pasażerów. Nabywając możliwość nieograniczonego
korzystania z usług, podróżni oczekują zwolnienia z niedogodności dodatkowej konieczności
każdorazowego aktywowania karty w kasowniku68.
Realizowany w Elblągu projekt, umożliwi wykorzystanie większości potencjalnych
możliwości w zakresie gromadzenia informacji i tworzenia baz danych o popycie na usługi
komunikacyjne. Bazy te są wiarygodnym instrumentem kształtowania pożądanej oferty
przewozowej oraz rozliczeń między wszystkimi uczestnikami systemu69.
Złagodzenie oporu społecznego względem innowacyjnych rozwiązań może nastąpić
w przyszłości, kiedy to pasażerowie doświadczą korzyści z wykorzystania ich danych dla
doskonalenia oferty obsługi komunikacyjnej. Stąd niezwykle ważne jestrejestrowanie zmian

66

A.W.S. Fung, op. cit., s. 19.
M. Wigurski, P. Brzeziński, op. cit., s. 17-18.
68
B. Mazur, op. cit., s. 17.
69
K. Grzelec, op. cit., s. 31.
67

44

w zachowaniach komunikacyjnych nabywców usług transportowych na rynku przewozów
pasażerskich70.

Zakończenie
Elektroniczne systemy pobierania opłat za usługi publiczne są innowacyjnymi
rozwiązaniami w końcuXX iXXI wieku. Stanowią one podstawę dalszych, technologicznotechnicznychprzeobrażeń w strukturach komunikacyjnych w tym tworzenia zintegrowanych,
efektywnych systemów, obejmujących wielu przewoźników i różne formy odpłatności za
korzystanie z infrastruktury oraz usług publicznych w miastach. Szczególnie ważnym
krokiem

w

tym

zakresie

jest

przezwyciężanie

barier

i

społecznych

oporów

przedzaakceptowaniem nowych technologii informatycznych. Dotychczasowe doświadczenia
z wykorzystania kart bezstykowych w komunikacji miejskiej i jako środka płatniczego za
inne usługi publiczne wskazują, że warunkiem sukcesu w tym zakresie jest komunikatywne
przedstawianiekorzyści z tego tytułu ichużytkownikom.
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie Elbląskiej Karty Miejskiej (EKM), która docelowo
zastąpi tradycyjne bilety papierowe, obecnie wykorzystywane w transporcie publicznym.
Opracowanie przedstawia cele wprowadzenia nowego systemu. Wskazano także opcjonalne
funkcje kart zbliżeniowych, a ponadto zalety takich innowacyjnych rozwiązań zarówno dla
organizatorów transportu, jak również dla pasażerów. Na końcu artykułu opisano wszystkie
korzyści wynikające z zastosowania tego systemu.

ELBLĄG CITY CARD - ELECTRONIC TICKET AND UNIVERSAL
PUBLIC TRANSPORT

Summary
The purpose of this article is to present an Elblag City Card (ECC) system, which will
eventually replace the traditional paper tickets which are currently used in public transport.
The elaboration shows objectives and goals of this new ECC system. Moreover it also
indicates optional features of contactless cards and furthermore the advantages of such
innovative solutions for transport organizers as well as passengers. At the end of this article
all the benefits of using this system were described.
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PRYWATYZACJA BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ
NA PRZYKŁADZIE ZE PAK
Wstęp
Ponad dwadzieścia dwa lata temu rozpoczął się w Polsce proces przekształcania
systemu

nakazowego

w

system

gospodarki

rynkowej

wraz

z

utworzeniem

charakterystycznych dla tego porządku instytucji. System nakazowo-rozdzielczy posiadał dwa
główne filary. Było to planowanie centralne i własność państwowa71. Własność państwowa
w postaci powiązanych przedsiębiorstw państwowych o zadaniach produkcyjnych, socjalnych
i

politycznych

miała

w

założeniu

funkcjonować

jak

jedno

olbrzymie

przedsiębiorstwo72.Proces transformacji gospodarczej wymógł odejście od fundamentalnych
założeń

systemu

nakazowo-rozdzielczego,

czego

dokonano

właśnie

w

procesie

prywatyzacji.Jednym
z najważniejszych elementów owej transformacji jest przebudowa struktury przedsiębiorstw
zakładająca

racjonalizację

zarządzania,

efektywność

ekonomiczną

oraz

zmiany

w zachowaniach pracowników73. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Stanisława
Dębskiego, prywatyzacja jest to przejście w gospodarce od własności państwowej do
prywatnej przez sprzedaż mienia państwowego lub jego udostępnienie prywatnym osobom
fizycznym lub prawnym74. Jest początkiem budowy systemu gospodarki rynkowej.
W kontekście zaspokajania dóbr społecznych implikuje to stosowanie większego nacisku na
instytucje prywatne i jednoczesne oddelegowanie na ich rzecz rządowego obowiązku
dostarczania niektórych dóbr społecznych. Do czynników determinujących proces
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prywatyzacji

zaliczamy

motywy

pragmatyczne,

ideologiczne,

ekonomiczne

oraz

populistyczne75.

1. Historia prywatyzacji elektroenergetyki
Proces ten przebiegał różnie w zależności od kraju. Po drugiej wojnie światowej
w krajach Zachodniej Europy obserwujemy postępującą nacjonalizację przedsiębiorstw.
Przykładowo w Wielkiej Brytanii w latach 1946-1951 znacjonalizowano dużą ilość
przedsiębiorstw działających w sektorach, z których wiele dzisiaj możemy uznać za
strategiczne. W 1948 r. nacjonalizacji uległ także sektor elektroenergetyczny. Sprzyjała temu
koniunktura międzynarodowa, która umożliwiała szybki rozwój gospodarczy krajów
rozwijających się. W tym okresie wiele krajów Zachodniej Europy posiadało znaczący udział
własności państwowej w istotnych dla ówczesnej gospodarki sektorach, co obrazuje
tabela nr 1.
Tabela nr 1
Zakres własności produkcji państwowej w krajach Europy Zachodniej w 1978 r.
(udział w wartości usług lub produkcji)
Francja
RFN
Włochy
Holandia
Szwecja
Wielka
Brytania
Energetyka

4/4

3/4

3/4

3/4

1/2

4/4

Przemysł

5/8

1/4

3/4

1/4

1/2

1/4

3/4

1/8

3/4

1/4

1/2

3/4

nuklearny
Przemysł
stalowy
4/4 oznacza ponad 75%.
Źródło: K. Markowski, Rola państwa w gospodarce kapitalistycznej, PWE, Warszawa 1989, s.184.

Jednakże w końcu lat 70. XX w. tempo wzrostu uległo osłabieniu, a na rynkach
światowych

nastąpił

spadek

cen

surowców.

W

obliczu

niekorzystnej

sytuacji

makroekonomicznej uwydatniły się słabe punkty przedsiębiorstw państwowych, a wśród nich
brak priorytetów, niska jakość służb kontrolnych i korupcja76. Stało się to jedną z przyczyn
dążenia do szerokiej prywatyzacji sektora energetycznego. Ciekawym przykładem są tutaj
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NRD i RFN. Od XIX wieku w Prusach działały Stadtwerke. Były to firmy komunalne
należące do samorządów gminnych, a w późniejszym okresie częściowo prywatyzowane. Ich
głównym zadaniem było zaopatrywanie w energię elektryczną mieszkańców gminy. Po
wojnie, w RFN, Stadtwerke funkcjonowały nadal w podobnej formule. W NRD natomiast
zostały upaństwowione i stały się częścią państwowych kombinatów energetycznych.
Ostatecznie w 1990 r. na mocy uchwały, parlament NRD przekazał ich majątek na rzecz
koncernów z RFN. Istotną zmianę przyniósł dopiero rok 1998 i implementacja dyrektywy
Unii Europejskiej o otwarciu rynków energii elektrycznej i gazu. Zarówno w przypadku
polskim, jak i niemieckim, państwo pozostawiło sobie monopol w zakresie sieci
przesyłowych. Stąd wiele mechanizmów i efektów prywatyzacji tego sektora możemy
porównywać między tymi dwoma krajami.
Energia elektryczna w Polsce przez wiele lat traktowana była właśnie jako dobro
społeczne, które zapewniane powinno być przez państwo. Stąd stworzenie rynku energii
elektrycznej jest problematyczne nie tylko ze względu na skalę i zakres koniecznych reform.
Równie ważne jest wypracowanie świadomości konsumenckiej iprzywrócenie postrzegania
energii elektrycznej jako towaru. W Polsce proces ten trwa nieprzerwanie od 1990 r. kiedy to
przyjęto wstępnie rządowy program reformy elektroenergetyki. Rządowe programy polityki
sektorowej określają branżę elektroenergetyczną mianem strategicznej. Zdeterminowane jest
to przede wszystkim potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i wszelkich
aspektów z nim związanych.
Podstawą prywatyzacji sektora elektroenergetycznego stał się Plan Balcerowicza, a
podstawą prawną Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 17 lipca 1990 r.
oraz Ustawa o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o
szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa z 5 lutego 1993 r. Na nich, ale także na
późniejszych ustawach i programowych podstawach opierał się proces prywatyzacji „sektora
trudnego” jak nazwano energetykę77. Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu
Państwa miały kluczowy wpływ na formułę przeprowadzanego procesu prywatyzacji. Oba
ministerstwa forsowały różne koncepcje. Ministerstwo Gospodarki w 1998 r. zaprezentowało
program

zatytułowany

„Konsolidacja

i

prywatyzacja

przedsiębiorstw

sektora

elektroenergetyki”. Jego głównym założeniem było stworzenie 13 holdingów, w tym 7
wytwórczych i 6 dystrybucyjnych. Natomiast Ministerstwo Skarbu Państwa proponowało
sprzedaż wybranych przedsiębiorstw energetycznych. W przypadku wyboru metody
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prywatyzacji z udziałem inwestora zewnętrznego poprzez przekazanie podmiotowi
prywatnemu części udziałów w Jednoosobowej Spółce Skarbu Państwa zastosowanie mają
inne przepisy prawne. Proces ten regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawa
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Nie mają w tym
przypadku zastosowania przepisy Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji78. Tym samym
nabywca udziałów nie jest zobowiązany do przekazania części udziałów pracownikom
prywatyzowanego przedsiębiorstwa.
2. Problematyka prywatyzacji sektora elektroenergetycznego
Sektor energetyczny posiada specyficzną strukturę podmiotową. Charakteryzuje się
ona niewielką elastycznością popytu między produktami, ponieważ substytucyjność energii
elektrycznej innymi nośnikami energii jest mocno ograniczona. Monopolizacja usług
przesyłowych sprawia, że wciąż istotnym czynnikiem wpływającym na ceny energii
elektrycznej

są

funkcjonujące

przedsiębiorstwa

państwowe.

Proces

prywatyzacji

przedsiębiorstw elektroenergetycznych i utworzenie rynku dla energii elektrycznej wymaga
starannego przygotowania, ponieważ to właśnie energia elektryczna jest niezbędna dla
uruchomienia i podtrzymywania działalności pozostałych przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych. To sprawia, że energię elektryczną uznajemy za dobro publiczne. Warto
zauważyć jednak, iż w określonym przypadku dostawca energii może legalnie ograniczyć,
a także całkowicie zapobiec jej używaniu przez klienta. Traktując energię elektryczną jako
dobro publiczne zachodzi konieczność racjonalizacji jej kosztów wytworzenia, dystrybucji
i cen w warunkach gospodarki rynkowej. Bezpieczeństwo i pewność dostaw energii
elektrycznej w przypadku Polski jest gwarantowana przez monopol państwowy. Jest to
rozwiązanie pośrednie między całkowitym urynkowieniem i dopuszczeniem wolnej
konkurencji, a interwencjonizmem znanym z gospodarki socjalistycznej. Sama produkcja
i dystrybucja energii elektrycznej może odbywać się na kilka sposobów. Są to: poddane
szczegółowej regulacji koncesjonowane działalności, działalność spółdzielcza lub społeczna.
Jest to możliwe w także w ramach rynku na którym istnieją konkurujące ze sobą sieci
dystrybucyjne, albo systemy opierające się na odnawialnych źródłach energii, albo
monopole79. Doskonałym argumentem przemawiającym na korzyść prywatyzacji tej gałęzi
gospodarki są badania DeAlessiego, który wnioskuje, iż elektrownie komunalne oferują
78
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niższe ceny kosztem ponoszenia większych kosztów bieżących oraz wyższych nakładów na
budowę urządzeń w stosunku do elektrowni prywatnych80. Tym samym końcowa korelacja
kosztów i przychodów jest dużo mniej atrakcyjna w przypadku obiektów państwowych
i komunalnych. Rolą rządu w procesie prywatyzacji energetyki jak stwierdza Savas jest
z pewnością regulacja norm technicznych, zasad bezpieczeństwa i ochrona konsumentów,
jeżeli ci nie posiadają swobody wyboru dostawcy81. W Polsce prywatyzacja branży
elektroenergetycznej rozpoczęła się w lutym 1990 r. Początkiem tego procesu było przyjęcie
przez Sejm ustawy o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki
i Węgla Brunatnego.
Ustawa ta, choć nie była aktem prywatyzacyjnym, stała się początkiem reform
reorganizujących struktury własnościowe i organizacyjne tej branży. Niemalże od razu
pojawiły się dwie sprzeczne koncepcje dotyczące procesu przemian. Nurt liberalny zakładał
deregulację i prywatyzację sektora. Zaś etatyści, jako alternatywę proponowali utworzenie
państwowych koncernów lub holdingów.Zagrożenie likwidacją znaczącej liczby miejsc pracy
w dużej mierze przyczyniła się do zwycięstwa koncepcji etatystów. Prywatyzacja sektora
elektroenergetycznego jest tematem, nad którym warto się pochylić także ze względu na stale
obserwowalny i wciąż niezakończony proces przekształceń własnościowych w tej branży.
Najnowszym przykładem jest prywatyzacja Zespołu Elektrowni PAK.

3. Zespół Elektrowni Piątnów Adamów Konin S.A.

Temat prywatyzacji ZE PAK podjęto w latach 90. W proces realizacji procesu
prywatyzacyjnego zaangażowane było pięć głównych grup interesów. Były to: związki
zawodowe związane z PAK, kadra menedżerska PAK, urzędnicy państwowi w osobach
Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki, politycy rządzących ugrupowań, a także
biznesmeni. W tym przypadku byli to kolejni właściciele Elektrimu. Pierwszym krokiem od
którego formalnie rozpoczął się ten proces było przekształcenie przedsiębiorstwa
państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa 29 grudnia 1994 r. Ważnym aspektem
wizerunkowym było hasło opisujące prywatyzację PAK jako pierwszą prywatyzację
dokonaną przez polski kapitał82. Procedura prywatyzacji PAK została uruchomiona przez
ministra gospodarki Wiesława Kaczmarka w 1997 r. Proces nabrał rozpędu po zmianie
80
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koalicji rządzącej. Minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, Janusz Steinhoff,
reprezentujący etatystyczny model prywatyzacji propagował ideę połączenia PAK z
kopalniami węgla brunatnego. Zdecydowano się jednak zrealizować alternatywną koncepcję
ministra skarbu Emila Wąsacza, która zakładała prywatyzację indywidualną. Efektem
negocjacji w 1999 r. było podpisanie umowy prywatyzacyjnej przez Skarb Państwa
i Elektrim. Warto zaznaczyć, iż Elektrim nie posiadł w wyniku prywatyzacji
większościowego pakietu akcji PAK. Uzyskał natomiast kontrolę operacyjną, co
z perspektywy czasu było wysoce niekorzystne dla Ministerstwa Skarbu Państwa83. Kontrola
operacyjna polegała na obsadzeniu istotnych stanowisk w radzie nadzorczej spółki przy
posiadanym przez Elektrim pakiecie zaledwie 20% akcji84.
Efektem takiego stanu było wykorzystywanie PAK jako swego rodzaju dawcy
kapitału dla Elektrimu85, przez co nie zrealizowano inwestycji przewidzianych w umowie
prywatyzacyjnej. Następnym istotnym wydarzeniem w historii prywatyzacji spółki było
przejęcie pakietu kontrolnego Elektrimu przez Polsat SA i podpisanie aneksu do umowy
prywatyzacyjnej. Polsat SA dokonał tego przejęcia rozpoczynając je od wykupu niemal 30%
akcji Elektrimu w lutym 2003 r., których dotychczasowym właścicielem był BRE Bank.
Wkrótce potem Zygmunt Solorz-Żak wszedł w skład rady nadzorczej Elektrimu. Grupa
kapitałowa Polsat-Elektrim opracowała plan naprawczy ZE PAK obejmujący 3 główne
punkty86. Były to: neutralizacja zagrożeń związanych z możliwością zapłacenia kar z tytułu
opóźnień w realizacji założeń umowy prywatyzacyjnej, zakup wszystkich akcji PAK od
Skarbu Państwa oraz przyłączenie Kopalń Węgla Brunatnego Konin-Adamów.
Ostatecznie punkt pierwszy i trzeci zostały osiągnięte. Zakup wszystkich akcji ZE
PAK od Skarbu Państwa nie powiódł się. Biorąc pod uwagę debiut akcji ZE PAK należących
do Skarbu Państwa na GPW stwierdzamy, że najprawdopodobniej punkt ten nie zostanie
zrealizowany również w najbliższej przyszłości. Kontynuacją procesu prywatyzacyjnego ZA
PAK jest obserwowane zjawisko wtórnej prywatyzacji. Nazywamy tak zmiany w strukturze
własnościowej przedsiębiorstwa, które dokonały się po pierwszej fazie, dokonanej przez
państwo87. Uznaje się, że jest to naturalna kontynuacja tego procesu związana z odejściem od
narzuconych schematów własności i struktury. Pozwala to na ich racjonalizację
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orazdostosowanie się do tendencji rynkowych. Aby zrozumieć celowość przemian
własnościowych w PAK trzeba zagłębić się w profil funkcjonowania spółki.
Głównym segmentem działalności ZE PAK jest produkcja energii elektrycznej z
węgla brunatnego. Pierwsza elektrownia wybudowana została w latach 1957-74. Najnowszym
nabytkiem

ZE

PAK,

jest

zakup

Kopalni

Węgla

Brunatnego

Adamów

i Kopalni Węgla Brunatnego Konin w 2012 r. Obie kopalnie w całości zaspokajają
zapotrzebowanie ZE PAK na węgiel brunatny. Doprowadziło to do uniezależnienia od
dostawców tego surowca i częściowego uodpornienia spółki na wahania cen rynkowych
węgla. Warto zauważyć, iż nie jest to jedyny rodzaj surowca używanego do produkcji energii.
ZE PAK do tego celu używa również w niewielkim stopniu biomasy rolnej i leśnej. Obecnie
w skład tej zintegrowanej pionowo grupy energetycznej wchodzą cztery elektrownie. Są to:
Elektrownia Piątnów I o mocy 1200MW, Elektrownia Piątnów II o mocy 464MW,
Elektrownia Adamów (600MW) i Elektrownia Konin (198MWe i 336MWe ze względu na
moc źródła ciepła), a także wspomniane już wyżej kopalnie Adamów i Konin88. ZE PAK jest
piątym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy
wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii. Jednocześnie jest drugim największym
w Polsce producentem energii z węgla brunatnego.
Rysunek nr 2
Udział grup energetycznych w rynku wytwarzania energii w Polsce w 2011 r.

Źródło: Sprawozdanie URE za 2011 rok.

Przewaga konkurencyjna ZE PAK w dużej mierze opiera się na niewielkiej odległości
od źródeł pozyskiwania węgla brunatnego od posiadanych elektrowni. Pozwala to zmniejszyć
koszty, a co za tym idzie, także cenę końcową towaru. Głównymi konkurentami na rynku
energii elektrycznej są cztery podmioty będące własnościami Skarbu Państwa. Są to PGE
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(udział Skarbu Państwa 61,88%), Tauron (udział SP 30,06%), Enea (udział SP 51,56%) oraz
nie notowana na GPW, Energa. Ponadto Skarb Państwa posiada 100% udziałów operatora
przesyłu energii elektrycznej, PSE Operator, co stanowi istotny czynnik dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Jednym z jego głównych zadań jest zapewnienie i modernizacja
infrastruktury technicznej niezbędnej do działania hurtowego rynku energii elektrycznej w
Polsce. Sam rynek obrotu energią elektryczną w części materialnej organizuje Towarowa
Giełda Energii S.A. oraz Platforma Obrotu Energią Elektryczną RE GPW. Obie są własnością
GPW S.A. Ponadto istnieje również część finansowa funkcjonująca w oparciu o rynek
finansowy i związane z nimi kontrakty terminowe, opcje, ubezpieczenia i inne instrumenty.
Mimo konsolidacji podmiotów należących do Skarbu Państwa, nie występuje pełne
urynkowienie cen energii elektrycznej dla klientów końcowych. Ceny prądu dla gospodarstw
domowych są bowiem zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Mechanizm
ten nie istnieje w przypadku odbiorców z sektora biznesowego i przemysłowego i w tym
przypadku ceny są ustalane są przez rynek.
4. Ewaluacja procesu
Istnieje wiele determinantów sukcesu i porażki procesu prywatyzacyjnego. Dla
przedsiębiorstw sprywatyzowanych możemy podzielić je na czynniki występujące na
szczeblu mikro i czynniki występujące na szczeblu makro89. Jednym z podstawowych
czynników mikro jest kształtowanie się w nowych spółkach reżimu nadzoru korporacyjnego.
Powstaje on w wyniku odejścia od wcześniejszego modelu zarządzania przedsiębiorstwem
i zastosowania nowych struktur władzy, własności i kontroli. Dwoma najpowszechniej
występującymi modelami jest system oparty na kontroli egzekwowanej przez wybranych
pracowników oraz system oparty na kontroli sprawowanej przez strategicznych inwestorów
zewnętrznych. System oparty na kontroli sprawowanej przez pracowników-insiderów jest
może się okazać systemem mniej efektywnym. Spółki takie zarządzane są zazwyczaj
w sposób konserwatywny i zachowawczy. Jednakże na rynkach, na których występuje
znaczne ograniczenie możliwości pozyskiwania kapitału zewnętrznego, ten sposób może być
jednym możliwym do zastosowania. Natomiast spółki bazujące na kontroli egzekwowanej
przez zewnętrznego inwestora mają łatwiejszy dostęp do kapitału, rynków i bazy
technologicznej. Nie mniej ważne są czynniki na szczeblu makro. Ich realizacja jest jednak
uzależniona

od

państwa.
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prywatyzacji,stworzenie sprzyjającego otoczenia instytucjonalno-prawnego oraz spójności i
konsekwencji reform w dziedzinie życia społeczno-gospodarczego i politycznego90.
Dużym zagrożeniem dla sukcesu prywatyzacji zakładów elektroenergetycznych
produkujących energię z tradycyjnych źródeł, w tym z węgla, są odnawialne źródła energii.
Wytworzenie takiej energii jest często mniej opłacalne, jednak tendencje w europejskim i
krajowych prawodawstwie pozwalają nam stwierdzić, iż mogą się pojawiać regulacje
ograniczające atrakcyjność wytwarzania energii w dotychczasowy sposób. Preferowane
będzie natomiast korzystanie z form wytwarzania energii emitujących mniejsze ilości
dwutlenku węgla. Rządowy program dla elektroenergetyki z 2 marca 2006 r. zakłada stały
wzrost udziału w rynku elektroenergetycznym, energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
Dotychczasowe niepowodzenia procesu prywatyzacyjnego tłumaczone są w niniejszym
programie brakiem precyzyjnych regulacji, które normowałyby rynek energii elektrycznej
oraz brakiem realnej współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za realizowanie
polityki energetycznej kraju91.
Zakończenie
Problematyka procesu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego związana jest
z wieloma aspektami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi dotyczącymi transformacji
ustrojowej i zmiany modelu funkcjonowania gospodarki państwowej. Działania mające na
celu przyspieszenie tego procesu nie przyniosły zadowalających efektów. Przykładem tego są
wciąż nierozwiązane kwestie prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw. Dopiero w 2012 r.
następuje sprzedaż wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa udziałów w ZE PAK.
Przekształcenia własnościowe są fundamentem reformy systemowej. Jednakże w niektórych
przypadkach Skarb Państwa może z innych powodów, niż sama transformacja utrzymywać
udziały w spółkach państwowych. Na przykład jeżeli byłoby to opłacalne z budżetowego
punktu widzenia.W przypadku sektora energetycznego wciąż występuje rola państwowego
monopolisty w zakresie infrastruktury przesyłowej i pośrednio ustawowe regulacje cen,
dokonywane przez Urząd Regulacji Energetyki. Obserwując ogólny postęp prywatyzacji tej
gałęzi gospodarki możemy stwierdzić, iż mimo przedsięwziętych działań i relatywnie
poprawnym zastosowaniu procesów i mechanizmów prywatyzacyjnych wciąż pozostaje wiele
kwestii wymagających reformy.
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Streszczenie
Artykuł „Prywatyzacja strategicznych gałęzi gospodarki na przykładzie branży
elektroenergetycznej

i

ze

szczególnym

uwzględnieniem

ZE

PAK”

w

ujęciu

interdyscyplinarnym przedstawia problematykę procesu prywatyzacji spółek sektora
elektroenergetycznego w Polsce. W tym celu wykorzystano przykład Zespołu Elektrowni
Piątnów

Adamów

Konin

S.A.

Autor

porównuje

proces

prywatyzacji

sektora

elektroenergetycznego w Polsce i w innych krajach europejskich. Szczególną uwagę poświęca
monopolom państwowym w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Przedstawione
zostają w sposób chronologiczny zmiany w strukturze własnościowej spółki ZE PAK S.A.
Opisane zostaje jej otoczenie mikroekonomiczne i profil działalności gospodarczej. Autor
przytacza argumenty za tezą, iż proces prywatyzacji niniejszej spółki nie przebiegł w sposób
w pełni zadowalający Skarb Państwa oraz Elektrim. Wnioskując tym samym, że procesy
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przemian własnościowych jako fundament przemiany gospodarczej powinny postępować jak
najszybciej.

THE PRIVATIZATION OF THE STRATEGIC SECTORS OF THE ECONOMY AS
AN EXAMPLE OF THE POWER SECTOR WITH THE PARTICULAR
EMPHASISON ZE PAK

Summary
The articlein an interdisciplinary approach presents the issues of privatization process
of the power sector in Poland. For this purpose was used Zespół Elektrowni Piątnów Adamów
Konin. The author compares privatization of the power sector in Poland and other European
countries. Particular attention is paid to the state monopolies in transmission and distribution
networks. Changes in the ownership structure of ZEPAK SA are presented in chronological
order. Micro-economic environment and business profile and described. The author quotes the
arguments for the thesis, that the process of privatization of this company hadn’t developed in
a fully satisfying of theState Treasury and the Elektrim. He concludes therefore that the
processes of the ownership changes as the foundation of economic transformation should
proceed as soon as possible.
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ZNACZENIE IMPORTU ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
DLA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI
Wstęp

Bezpieczeństwo energetyczne jest podstawą stabilnej, sprawnie funkcjonującej
gospodarki. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, czy struktura geograficzna importu
surowców energetycznych sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
W pracy skupiono się na ropie naftowej oraz gazie ziemnym, ponieważ dywersyfikacja źródeł
pochodzenia tych surowców ma służyć poprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

1. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego

Definiowanie terminu „bezpieczeństwo” jest trudne ze względu na mnogość
interpretacji występujących w literaturze. Cechą wspólną, występującą w poszczególnych
źródłach jest wskazywanie na stan, w którym nie odczuwa się zagrożenia92.
Według ustawy Prawo energetyczne przez pojęcie bezpieczeństwa energetycznego
rozumieć należy „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie
uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”93. W dokumencie Polityka
energetyczna Polski do 2025 roku termin ten zdefiniowano podobnie. Interpretacja została
jednakże rozszerzona o stwierdzenie, iż zapewnianie dostaw paliwa i energii powinno
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A. Rotfeld, Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
Warszawa 1990, s. 14.
93
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 z późn. zm., art. 3 pkt. 16.
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odbywać się przy jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na warunki życia
społeczeństwa94.
W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej politykę
bezpieczeństwa energetycznego ujmuje się jako „zapewnienie stabilnych i nieprzerwanych
dostaw nośników energii na podstawie długoterminowych kontraktów przy pomocy
niezależnej infrastruktury przemysłowej bezpośrednio łączącej źródła dostaw (w tym złoża)
z terytorium Polski”95.
W Polityce energetycznej Polski do 2025 roku wymieniono również czynniki
wpływające na poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju. Za najważniejsze uznano
zbilansowanie popytu i podaży na energię przy prognozowanym poziomie cen
orazdywersyfikację zarówno struktury nośników energii, jak i źródeł dostaw. Uwagę
zwrócono także na stan techniczny infrastruktury i poziom utrzymywanych rezerw paliw.
Uwzględniono również warunki działalności przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz
sytuację finansową końcowych użytkowników energii.

2. Wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego

Konsekwencją zachwiania stabilności dostaw surowców i energii są dodatkowe koszty
prowadzenia działalności gospodarczej, związane z zakupem energii po cenach bieżących,
z reguły

wyższych

niż

ceny

zagwarantowane

w

kontraktach

długoterminowych.

Z ograniczeniem lub brakiem dostawy wiążą się także koszty czasowego ograniczenia bądź
wstrzymania działalności gospodarczej. Dlatego też ważne jest monitorowanie stanu
bezpieczeństwa energetycznego. Jest to możliwie przy wykorzystaniu wskaźników
bezpieczeństwa energetycznego96.
Wskaźniksamowystarczalności, czyli autonomii energetycznej, informuje jaka część
krajowego zużycia energii w skali roku może być pokryta z krajowej produkcji danego
nośnika energetycznego. Opisywany jest on wzorem97:
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Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zespół ds. Polityki
Energetycznej, http://lex.pl/serwis/mp/, 21.05.2011.
95
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, http://www.bbn.gov.pl/,
04.04.2011, s. 17.
96
G. Bartodziej, M. Tomaszewski, Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wydawnictwo Nowa
Energia, Racibórz 2009, s. 239.
97
W miejscu tym warto zwrócić uwagę, że „prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne wymaga odejścia od
mrzonek niezależności energetycznej i przejścia do współzależności […] niezależność jest niemożliwa do
osiągnięcia”. K. Kałążna, R. Rosicki, Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010, s. 19; G. Bartodziej, M. Tomaszewski, op. cit., s. 40.
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(1.1)
gdzie:
Ws – wskaźnik samowystarczalności (autonomii) energetycznej
Pi – roczne krajowe zużycie energii pierwotnej
Ak – produkcja (wydobycie) krajowe roczne nośnika energetycznego i
m – liczba nośników energii pierwotnej
Im wyższe wartości osiąga ten wskaźnik, tym stabilniejsza jest sytuacja kraju pod względem
zabezpieczenia pokrycia potrzeb energetycznych.
Zbilansowanie struktury energetycznej danego państwa lub regionu można zbadać
posługując się wskaźnikiem Shannona. Wskaźnik ten opisuje stopień dywersyfikacji
nośników energii. Zrównoważona struktura nośników energii przekłada się na wysoki poziom
bezpieczeństwa energetycznego. Opisuje go wzór98:
(1.2)
gdzie:
ds – wskaźnik Shannona
ui – udział i-tego nośnika w strukturze produkcji energii pierwotnej
m – liczba nośników energii pierwotnej

Wskaźniki dywersyfikacji oraz samowystarczalności energetycznej są ze sobą
powiązane. Sposobem na zdywersyfikowanie źródeł energii jest bowiem import. Większy
import danego surowca przy niezmienionym krajowym zapotrzebowaniu przekłada się na
spadek krajowej produkcji energii. Tak więc wzrastający stopień dywersyfikacji przekładać
się będzie na spadek samowystarczalności energetycznej danego państwa99.
O stanie bezpieczeństwa energetycznego danego państwa świadczy również jego
zależność od importu oraz eksportu danego paliwa. Stopień tej zależności opisują
odpowiednio wskaźnikzależności importowej (wzór 1.3) oraz wskaźnik zależności
eksportowej (wzór 1.4). Wartości tych wskaźników wyraża się procentowo, a obliczane są
następująco100:

98

K. Kałążna, R. Rosicki, op. cit., s. 69-70.
M. Kaliski, D. Staśko, Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa
energetycznego Polski. „Rurociągi”, 2004, nr 2-3, s. 3-7.
100
Ibid.
99
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(1.3)
(1.4)
gdzie:
WIj – wskaźnik zależności importowej
WEj – wskaźnik zależności eksportowej
Zkj – zużycie roczne j-tego nośnika
Ij – import j-tego nośnika
Ej – eksport j-tego nośnika
Wskazane jest, aby wskaźnik zależności importowej przyjmował jak najniższe wartości.
Znajomość

tych

wskaźników

umożliwia

obiektywne

określenie

poziomu

bezpieczeństwa energetycznego danego kraju. Pozwala to na dokonywanie porównań między
krajami, a przez to ocenę skuteczności prowadzonej polityki w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego.

3.Struktura importu surowców energetycznych

Ropa naftowa i gaz ziemny to dwa strategiczne dla gospodarki narodowej surowce
energetyczne.Ze względu na niewystarczające zasoby krajowe niezbędne do zaspokojenia
zapotrzebowania na te surowce, zachodzi konieczność ich importowania. Zużycie ropy
naftowej w Polsce w latach 2000-2012 przedstawia rysunek nr 1.
W 2011 r. odnotowano wzrost zużycia ropy naftowej o około 6% w stosunku do roku
poprzedniego. Wiąże się z tym konieczność zwiększania importu. Na rysunku
nr 2. zaprezentowano strukturę geograficzną dostaw ropy naftowej do Polski.
Głównym dostawcą ropy naftowej do Polski jest Rosja – jej udział w całości
importowanej ropy waha się w granicach od około 94% w 2011 do 93% w 2008101.Sytuacja ta
jest wynikiem działań rządów i równocześnie następstwem zależności historycznych Polski.
Dodatkowo za sprowadzaniem tego surowca z Rosji przemawia istnienie rozwiniętej
infrastruktury przesyłu ropy z tego państwa oraz lokalizacja polskich rafinerii.

101

Na podstawie Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2008 r., Państwowy
Instytut Geologiczny - http://surowce-mineralne.pgi.gov.pl/, 04.12.2011.
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Rysunek nr 1
Zużycie ropy naftowej w Polsce w latach 2000-2012102 (w tys. ton)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 27.10.2012.

Rysunek nr 2
Udział poszczególnych krajów w dostawach ropy naftowej do Polski w 2011 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/,27.10.2012.

W przypadku dostaw gazu ziemnego do Polski sytuacja jest zbliżona do warunków
pozyskiwania ropy naftowej. Zużycie gazu ziemnego w Polsce w latach 2000-2012
przedstawia rysunek nr 3.
Na przestrzeni lat 2000-2011 wzrasta zużycie gazu ziemnego w Polsce. Różnica
powstała pomiędzy wielkością krajowego zużycia a wydobycia tego surowca zaspokajana jest
poprzez import. Z importu pochodzi około 75% gazu ziemnego wykorzystywanego w
Polsce,przy czym wzrastające zapotrzebowanie na ten surowiec przy stabilnym poziomie jego
krajowego

102

wydobycia

wymusza

zwiększenie

ilości

pozyskiwanych

ze

źródeł

Dane za 2012 r. obejmują okres od stycznia do lipca włącznie.
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zewnętrznych103. Struktura geograficzna importu gazu ziemnego została zilustrowana na
rysunku nr 4.
Rysunek nr 3
Zużycie gazu ziemnego w Polsce w latach 2000-2012

(w GCV104)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat –
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (27.10.2012).

Rysunek nr 4
Struktura geograficzna importu gazu ziemnego do Polski w 2011 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 27.10.2012.

Istotnym problemem związanym z dostarczaniem gazu ziemnego do Polski jest
koncentracja dostaw z Rosji, stanowiących 85,5% ogółu surowca sprowadzanego do Polski.
103

Zapotrzebowanie na gaz powiązane jest ze wzrostem liczny ludności, PKB, stopniem wykorzystania
w gospodarce krajowej oraz relacją jego ceny do ceny węgla. S. Rychlicki, J. Siemek, Import gazu oraz analiza
celowości jego wzrostu - www.sitg.pl/4impgaz.doc, 04.12.2011. W 2010 r. w stosunku do 2009 zużycie krajowe
gazu wzrosło o 8,5%, wydobycie krajowe o 2,8%, a import o 10%. Dane na podstawie Membership Profiles:
Poland, Energy Regulators Regional Association, 05.12.2011.
104
Dane za 2012 rok obejmują okres od stycznia do lipca włącznie. GCV (Gross Caloric Value) to suma danych
dotyczących gazu ziemnego różnych rodzajów w warunkach standardowych, bez podawania nominalnej
wartości kalorycznej brutto. Polityki Energetyczne Państw MEA. Polska 2011 Przegląd, Intenational Energy
Agency 2012, s. 109.
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Dostawy z Niemiec, drugiego w kolejności pod względem ilości przesyłanego surowca kraju,
zaspokajają 14,5% krajowego zapotrzebowania.
Koncentracja importu surowca z jednego kraju jest zjawiskiem niekorzystnym. Nie
sprzyja to bowiem zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Czyni to kraj
podatnym na niestabilność dostaw surowców, a przez to stanowi potencjalne zagrożenie dla
funkcjonowania gospodarki narodowej.

4. Bezpieczeństwo polskiej gospodarki w zakresie dostaw nośników energii

Analiza wskaźników bezpieczeństwa energetycznego dostarcza informacji o stopniu
bezpieczeństwa dostaw nośników energii dla danego kraju. Jest to jednak informacja
użyteczna pod warunkiem uzyskania rzetelnych i prawdziwych danych, które wykorzystano
przy ich obliczaniu. Na rysunku nr 5. przestawiono zmiany wskaźników autonomii,
zależności importowej i eksportowej Polski dla gazu ziemnego w latach 2000-2011 oraz
prognozę na lata 2011-2030.
Rysunek nr 5
Zmiany wskaźników autonomii, zależności importowej i eksportowej Polski
dla gazu ziemnego w latach 2000-2011 oraz prognoza na lata 2011-2030

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat oraz European Commission, EU energy trends to
2030 – update 2009, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010, s. 106-107.

Na przestrzeni badanych lat zależność Polski od kupowanego za granicą gazu
ziemnego utrzymywała się na średnim poziomie 68%, przy czym według prognoz Komisji
Europejskiej do 2030 r. zwiększy się ona o 20 punktów procentowych. Wzrastająca zależność
od importowanego gazu znajduje również potwierdzenie w spadających wartościach
wskaźnika autonomii energetycznej dla tego paliwa. Sytuacja ta jest skutkiem znacznie
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szybszego wzrostu poziomu konsumpcji gazu od wzrostu jego krajowego wydobycia105.
Ujemne wartości wskaźnika zależności eksportowej potwierdzają, iż Polska jest importem netto
gazu ziemnego.
Zmiany wskaźników autonomii, zależności importowej i eksportowej Polski dla ropy
naftowej w latach 2000-2011 oraz prognozę na lata 2011-2030 zaprezentowano na rysunku
nr 6. W przypadku ropy naftowej utrzymujący się w granicach 3% wskaźnik
samowystarczalności w latach 2000-2011 wskazuje na większą zależność Polski od importu
tego surowca niż w przypadku gazu ziemnego. Z wydobycia krajowego zaspokoić można
bowiem 3% rocznego krajowego zapotrzebowania na ropę. Wskaźnik zależności importowej
w latach 2011-2030 spadnie o 14 punktów procentowych, co związane jest z tym, że
wzrastające o 36% zapotrzebowanie krajowe na ropę naftową w 35% zaspokajane będzie
poprzez wzrost ilości importu tego surowca.
Rysunek nr 6
Zmiany wskaźników autonomii, zależności importowej i eksportowej Polski
dla ropy naftowej w latach 2000-2011 oraz prognoza na lata 2011-2030

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat oraz European Commission, EU energy trends to
2030 – update 2009. Publications Office of the European Union. Luxembourg 2010, s. 106-107.

Rysunek nr 7 przedstawia zmiany wskaźników zróżnicowania nośników energii dla
Polski

w latach

2000-2011

oraz

prognozę

na

lata

2011-2030,

ze

szczególnym

uwzględnieniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

105

W latach 2000-2010 wydobycie krajowe wzrośnie o około 10% przy jednoczesnym wzroście konsumpcji
o ponad 22%. W 2030 r. w stosunku do 2010 wzrostowi konsumpcji o kolejne 15%, towarzyszył będzie wzrost
wydobycia krajowego o zaledwie 0,2%. Obliczenia na podstawie danych Eurostat oraz European Commission,
EU energy trends to 2030 – update 2009.
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Rysunek nr 7
Zmiany wskaźników zróżnicowania nośników energii dla Polski w lata 2000-2011 oraz
prognoza na lata 2011-2030, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i gazu

ziemnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat oraz European Commission, EU energy trends to
2030 – update 2009, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010, s. 106-107.

Od 2000 r. wzrasta stale poziom zróżnicowania nośników energii. W latach 20002011 nastąpił wzrost o 10 punktów procentowych, w latach 2011-2030 wzrost ten wyniesie
35 punktów procentowych. Warto przypomnieć, iż prognozy te zakładają wykorzystanie
energii jądrowej od 2020 r., stały wzrost pozyskiwania energii odnawialnej przy spadku
wykorzystania paliw stałych, gazu oraz ropy naftowej.
Funkcjonowanie polskiej gospodarki zależne jest od dostaw ropy i gazu z zagranicy.
Zależność importowa w zakresie obu tych surowców stale wzrasta. Zauważalna jest jednak
dywersyfikacja nośników energii, co jest zjawiskiem pożądanym. Do 2030 r. na skutek
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym państwa
zwiększy się autonomia energetyczna kraju. Podniesie to poziom bezpieczeństwa
energetycznego. Aby jednak prognozy znalazły w przyszłości potwierdzenie, potrzebne są
znaczne nakłady finansowe na rozwój alternatywnych źródeł energii.
Zakończenie
Polska zależna jest w znacznym stopniu od importu ropy naftowej i gazu ziemnego.
Głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski jest koncentracja dostaw
tych surowców z jednego kierunkugeograficznego, jakim jest Rosja. Czyni to Polskę podatną
na naciski polityczne oraz okresowe przerwy dostaw surowców energetycznych.
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W Polsce występują znaczne pokłady węgla kamiennego i węgla brunatnego.
Zwiększenie udziału krajowych surowców energetycznych w bilansie energetycznymkraju
może mieć efekt w postaci ograniczenia ilości importowanej ropy naftowej i gazu ziemnego.
Zwiększyłoby to poziom samowystarczalności energetycznej kraju, a przez to podniosłoby
poziom jego bezpieczeństwa energetycznego.
Biorąc jednak pod uwagę znaczenie ochrony środowiska w Unii Europejskiej, a także
odchodzenie od wykorzystania węgla w jej polityce energetycznej, działanie takie
wymagałoby zastosowania innowacyjnych technologii czystego spalania węgla. Wiąże się to
z ponoszeniem nakładów na prace badawcze i rozwojowe a także ze zmianami prawnymi
określającymi warunki eksploatacji nowych pokładów węgla.
Odnawialne źródła energii powinny być rozwijanie, a ich udział w bilansie
energetycznym kraju systematycznie zwiększany. Wiąże się to jednak z ponoszeniem
nakładów inwestycyjnych. Niezbędne w tym celu jest także stosowanie mechanizmów
wsparcia dla wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
Streszczenie
W artykule przeprowadzono badanie wpływu struktury geograficznej importu
surowców energetycznych na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wykazano, że polska
gospodarka jest zależna od importu ropy naftowej i gazu ziemnego. Ta zależność stale rośnie.
Tworzy to ryzyko nacisków politycznych i okresowych przerw w dostawach surowców
energetycznych. Zauważalna jest jednak dywersyfikacja nośników energii. Stale rosnący
udział odnawialnych źródeł energii w polskim bilansie energetycznym wpływa na poprawę
bilansu energetycznego kraju. Podnosi to poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski.
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THE IMPORTANCE OF OIL AND GAS FOR ENERGY SAFETY OF POLAND

Summary

In this paper the research on influence of geographical structure of energy sources
import on Poland’s energy security was carried. It was showed that polish economy is
dependent on crude oil and natural gas import. This relation is constantly rising. It creates the
risk of political pressure and periodical stoppage of energy sources supplies. But the
diversification of energy carriers is noticed. Continuously increasing participation
of renewable energy source in Polish energy balance improves its energy autonomy. It raises
Polish energy security.
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POLSKA POLITYKA ENERGETYCZNA W ŚWIETLE
UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ENERGII ODNAWIALNEJ
Wstęp

Pomimo wielu wysiłków podjętych przez Unię Europejską w zakresie wprowadzenia
zmian technologicznych i prawnych, obserwujemy ciągły wzrost zanieczyszczenia
środowiska w krajach należących do Unii Europejskiej. Duży negatywny wpływ na
środowisko mają te gałęzie gospodarki, które wykorzystują paliwa kopalne. Zalicza się do
nich bez wątpienia energetykę.
Rynek energii w Polsce funkcjonuje w oparciu o rozbudowane i ciągle zmieniające się
regulacje prawne. W celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska Unia Europejska
wprowadza coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa, które regulują dopuszczalne poziomy
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Oprócz wielu restrykcji dotyczących m.in. sposobu
produkcji energii ze źródeł odnawialnych w systemie prawnym Unii Europejskiej
wprowadzone zostały liczne zapisy, które mają promować i ułatwiać wykorzystywanie
energii niekonwencjonalnej.
Celem opracowania jest analiza zasad oraz celów dotyczących produkcji energii
z odnawialnych źródeł, jakie zostały założone przez Unię Europejską do zrealizowania przez
kraje członkowskie. Ocenie zostały poddane główne przepisy prawa dotyczące sektora
energetycznego oraz zmiany jakie są planowane do wprowadzenia w tym zakresie.
Podmioty na rynku energii zobowiązane są podporządkować swoje działania
obowiązującym przepisom prawa. W związku z tym, iż zasady funkcjonowania rynków,
oraz przepisy prawa ulegają ciągłym modyfikacjom, w niniejszym opracowaniu
przeanalizowano planowane zmiany w regulacjach prawnych dotyczących sektora
energetycznego. Do najważniejszych zalicza się przygotowywane zmiany w ustawie Prawo
energetyczne (obecnie ogłoszony został projekt ustawy), które mają uporządkować
i jednocześnie uprościć obowiązujące przepisy. W niniejszym opracowaniu poddano analizie
główne założenia projektu nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, który powstał
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w związku z koniecznością rozwoju sektora energetyki w zakresie wykorzystania
odnawialnych źródeł do produkcji energii.
1. Europejska Karta Energetyczna oraz Traktat Karty Energetycznej
Europejska Karta Energetyczna106 (zwana dalej „Kartą”) zawiera zasady, na których
powinna się opierać współpraca międzynarodowa w sektorze energetyki, uwzględniająca
wspólny interes w zakresie zapewniania dostaw energii oraz zrównoważonego rozwoju
gospodarczego107.
Pierwszym krokiem, który prowadził do powstania Karty, a następnie Traktatu Karty
Energetycznej, była inicjatywa holenderskiego premiera Ruuda Lubbersa. Przedstawił on
Radzie Europy na posiedzeniu w Dublinie w czerwcu 1990 r. projekt powołania Europejskiej
Wspólnoty Energetycznej. Następnie 17.12.1991 r. została podpisana w Hadze Karta,
natomiast 3 lata później 17.12.1994 r. podpisano w Lizbonie Traktat Karty Energetycznej
(wszedł on w życie 16.04.1998 r. po trzydziestej ratyfikacji) oraz Protokół Karty
Energetycznej w sprawie wykorzystania energii i powiązanych aspektów środowiskowych.
Kartę sygnowało 58 państw wraz z Indonezją, która w maju 2009 r. jako ostatnia złożyła
podpis108. Celem ustanowienia Karty jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię
oraz maksymalizacja sprawności przetwarzania, produkcji, transportu oraz użytkowania
energii w taki sposób, aby przeznaczone na ten cel środki finansowe pozwoliły na
zwiększenie bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska. Ponadto
państwa podpisujące Kartę zobowiązują się do wspierania rozwoju rynku energetycznego w
Europie oraz zapewnienia lepszego funkcjonowania rynku światowego. Opierają się przy tym
na zasadach niedyskryminacji oraz rynkowego kształtowania cen, a także mają obowiązek w
odpowiedni sposób zapewnić ochronę środowiska109.
Traktat Karty Energetycznej (zwany dalej „Traktatem”) został opracowany na
podstawie Europejskiej Karty Energetycznej. Traktat jest umową międzynarodową, która na
poziomie międzynarodowym reguluje współpracę pomiędzy państwami w sektorze
energetycznym110.
106

Oficjalna nazwa dokumentu brzmi: Dokument końcowy Konferencji Haskiej w sprawie Europejskiej Karty
Energetycznej, http://www.cire.pl/, 25.09.2012, s. 16.
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A.J. Belohlavek, Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce, wyd. C.H. Beck, Warszawa
2011, s. 3.
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Celem Traktatu jest ustanowienie ram prawnych, które ułatwiają rozwój długofalowej
współpracy w sektorze energetyki. Współpraca ta powinna zostać oparta na wzajemnych
korzyściach, zgodnie z celami i zasadami Europejskiej Karty Energetycznej111.Traktat
obejmuje pięć obszarów112:
•

ochronę inwestycji zagranicznych m.in. poprzez rozszerzenie praw przyznanych na
podstawie klauzuli najwyższego uprzywilejowania,

•

zapewnienie

niedyskryminujących

warunków

handlu

materiałami,

produktami

i urządzeniami energetycznymi na podstawie zasad WTO113, a także przepisy, które
zapewnią wolny tranzyt transgraniczny energii w rurociągach oraz innych środkach
przesyłu energii,
•

zmniejszenie wpływu cyklu energetycznego na środowisko naturalne,

•

rozstrzyganie sporów pomiędzy umawiającymi się państwami, a także w przypadku
inwestycji, pomiędzy inwestorami a państwami przyjmującymi,

•

wspieranie efektywności energetycznej, a także dążenie do zmniejszenia wpływu
produkcji i wykorzystania energii na środowisko naturalne.
Traktat tworzy wielostronne ramy współpracy w sektorze energetyki. Wspiera on

bezpieczeństwo energetyczne, wykorzystując istnienie wielu otwartych i konkurencyjnych
rynków energii przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ich
niezależności od źródeł energii. Natomiast Karta ma charakter deklaracji politycznej i jest
wyrazem politycznej woli wzmocnienia międzynarodowych powiązań w sektorze
energetyki114.
2. Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
Polska posiada niewystarczający dla potrzeb rozwoju gospodarczego poziom rozwoju
infrastruktury wytwórczej i transportowej energii oraz paliw. Kraj uzależniony jest od dostaw
gazu ziemnego od zewnętrznych dostawców oraz prawie całkowicie od dostaw ropy naftowej
przez zagranicznych dostawców.
W celu poprawy funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce konieczne jest
podjęcie odpowiednich działań, które przyczynią się do zapobiegania pogorszeniu się sytuacji
111

Traktat Karty Energetycznej, załącznik nr 1 do Konferencji Europejskiej Karty, http://www.cire.pl/,
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polskich odbiorców paliw i energii. Unia Europejska, chcąc zwiększyć produkcję energii
z odnawialnych źródeł i zwiększyć tym samym bezpieczeństwo energetyczne w krajach
unijnych zobowiązała kraje członkowskie, w tym Polskę, do zrealizowania celów tzw.
„3x20%” do 2020 r.115
Polityka energetyczna Polski powinna rozwijać się w kierunku osiągnięcia poprawy
efektywności gospodarczej, zwiększenia bezpieczeństwa dla odbiorców paliw i energii,
zmniejszenia oddziaływania rynku energii na środowisko, zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju konkurencyjności rynków paliw i energii.
Do głównych narzędzi rozwoju polityki energetycznej zalicza się116:
•

przepisy prawa określające zasady działania sektora paliwowo-energetycznego,
a także ustanowienie standardów technicznych,

•

bieżące sprawdzanie oraz zatwierdzanie wysokości taryf przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki117,

•

przeprowadzanie działań informacyjnych, które są prowadzone przez organy rządowe,

•

wspieranie ze środków publicznych, w tym również funduszy unijnych realizacji, np.
projektów inwestycyjnych lub prac badawczo-naukowych,

•

zapewnienie

realizacji

priorytetów

polityki

energetycznej,

planów

rozwoju

przedsiębiorstw na rynku energii poprzez zhierarchizowane planowanie przestrzenne.
Do 2030 r. planowane jest znaczne zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki
co w przyszłości ma wpłynąć na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w sektorze
energetycznym. Przewidywany jest wzrost innowacyjności gospodarki w Polsce, na co wpływ
będą miały planowane inwestycje w nowoczesne i bardziej energooszczędne technologie.
Mają się one przyczynić do większej oszczędności energii, a co za tym idzie wzrostu
efektywności ekonomicznej oraz konkurencyjności polskiej gospodarki118.
Celem polskiej polityki energetycznej jest zmniejszenie uzależnienia Polski od importu
gazu ziemnego, ropy naftowej do 2030 r., a także poprawa możliwości magazynowania tych
surowców w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości w sytuacjach kryzysowych. Planowany
jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Przygotowywany jest program budowy
i uruchomienia pierwszej elektrowni atomowej w Polsce oraz infrastruktura organizacyjno –
115

Polityka energetyczna Polski do 2030 r., dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10.11.2009 r.,
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prawna prowadząca do wdrożenia tego programu. Rozwój konkurencyjności rynków ma
przyczynić się do zwiększenia konkurencji między dostawcami paliw i energii elektrycznej co
wpłynie na zmniejszenie wzrostu ich cen.Poprzez rozwój sieci przesyłowych oraz
dystrybucyjnych poprawie ulegnie niezawodność pracy tych urządzeń. Jednocześnie
ułatwione zostanie podejmowanie decyzji w zakresie planowanych inwestycji poprzez
udostępnianie informacji dotyczących możliwości lokalizacyjnych mocy wytwórczych.
W celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju planowany jest rozwój energetyki
rozproszonej, która będzie wykorzystywała odnawialne źródła energii oraz metan oraz
wpłynie za zmniejszenie inwestycji sieciowych119.
3. Cele dla krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, w zakresie zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery
W marcu 2007 r. na posiedzeniuRady Europejskiej potwierdzone zostały zobowiązania
krajów Unii Europejskiej do rozwoju energii produkowanej z odnawialnych źródeł do 2020 r.
Rada Europejska poparła obowiązkowy cel, który przewiduje 20% udziału energii
z odnawialnych źródeł w całkowitym zużyciu energii brutto do 2020 r. oraz obowiązkowy
cel, który przewiduje 10% udziału biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny, a także oleju
napędowego w transporcie120.
Potencjał poszczególnych państw należących do Unii Europejskiej w zakresie
energetyki odnawialnej jest różny. Dlatego należy przełożyć łączny cel dla poszczególnych
krajów należących do Unii Europejskiej na poziomie 20% na indywidualne cele dla
poszczególnych państw członkowskich. Ważne jest, aby dokonać sprawiedliwego
i odpowiedniego podziału zobowiązań dostosowanych do różnych potencjałów państw Unii
Europejskieja także obecnego poziomu wykorzystania energii z odnawialnychźródeł oraz
struktury koszyka energetycznego danego kraju. Natomiast w odniesieniu do 10% celu dla
energii odnawialnej wykorzystywanej w transporcie ustalony został taki sam udział dla
wszystkich państw należących do Unii Europejskiej dla zapewnienia spójności specyfikacji
paliw transportowych oraz ich dostępność121.
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Ibid., s. 15 - 16.
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stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE
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Głównymi celami przyjętymi przez Polskę zgodnie z dokumentem Polityka
energetyczna Polski do 2030 r. w zakresie odnawialnych źródeł energii są122:
•

wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do
poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych (do
20% w 2030 r.),

•

osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych.
Państwa członkowskie powinny zwiększyć efektywność w energetyce w ramach

wszystkich sektorów gospodarki tak, aby mogły zostać osiągnięte założone przez Komisję
Europejską cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Kraje zobowiązane
zostały do przygotowania planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii, w którym
muszą zostać określone cele w zakresie ich udziału w sektorze transportowym, energii
elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia do 2020 r. Przygotowując krajowy plan działania
w zakresie odnawialnych źródeł należy uwzględnić wpływ pozostałych środków polityki
efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz wskazać odpowiednie kroki,
jakie należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych, w tym współpracy pomiędzy
organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej123.
4. Ustawa prawo energetyczne
Ustawa prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. przeszła wiele zmian i modyfikacji,
co sprawiło, że stała się ona nieczytelna dla jej odbiorców. Obecnie trwają prace nad
uporządkowaniem i uproszczeniem obowiązujących przepisów, a także wprowadzeniem
nowatorskich rozwiązań dotyczących rozwoju rynku energii i rynków ciepła oraz
dostosowaniem obowiązujących uregulowań do rozporządzeń unijnych. Projekt nowej ustawy
Prawo energetyczne (zwanej dalej Ustawą) tworzy spójne ramy prawne w obszarze
energetyki, uwzględniając normy europejskie i obejmuje swoim zakresem przepisy dotyczące
elektroenergetyki oraz ciepłownictwa. W projekcie tym wyłączone zostały przepisy
regulujące zagadnienia dotyczące gazu, a także odnawialnych źródeł energii. Zostały one
uregulowane w osobnych ustawach124.
Dotychczas obowiązująca Ustawa „określa zasady kształtowania się polityki
energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym
122
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ciepła oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe
w sprawach gospodarki paliwami i energią”125.
Nowa Ustawa została podzielona na 13 rozdziałów obejmujących zasady dostarczania
energii elektrycznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z paliwami,
energią elektryczną oraz ciepłem. Uregulowane zostały zasady funkcjonowania operatorów
systemów elektroenergetycznych oraz kształtowania taryf dla energii elektrycznej i ciepła.
W projekcie Ustawy usystematyzowano kwestie dotyczące systemu wsparcia dla odbiorców
energii elektrycznej oraz ciepła.
Zgodnie z nowym projektem Ustawy dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców
w gospodarstwach domowych odbywać się będzie po uprzednim przyłączeniu do sieci, czy
też na podstawie odrębnych umów, w tym również umowy kompleksowej. Uregulowano
procedury opłacania zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie oraz wskazano jednoznacznie
konsekwencje wynikające np. z odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci czy też
wydania ich po terminie. Zarówno na podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, jak
i przedsiębiorstwa energetyczne, na mocy nowej Ustawy zostaną nałożone obowiązki, które
maja na celu umożliwienie dokonania przyłączenia. Przedsiębiorstwo energetyczne
zobowiązane będzie powiadomić podmiot ubiegający się o przyłączenie z odpowiednim
wyprzedzeniem o planowanym terminie prac, a także spełnić techniczne warunki dostarczania
energii elektrycznej i ciepła określone w odrębnych przepisach. Natomiast podmiot
ubiegający się o przyłączenie do sieci będzie zobowiązany udostępnić swoje nieruchomości
w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia126.
W projekcie Ustawy wymienione zostały rodzaje działalności gospodarczej, której
wykonywanie wymaga od inwestora posiadanie koncesji. Organem koncesyjnym pozostaje
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki127. Zgodnie z zaproponowanymi w Ustawie zmianami,
kluczowym jest zapewnienie każdej instalacji lub sieci, która służy do przesyłania energii,
operatora systemu. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek właściciela
sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej wyznaczany będzie operator systemu przesyłowego i
dystrybucyjnego. Dodatkowo na mocy postanowień zawartych w dyrektywie 2009/27/WE
wprowadzony został dodatkowy warunek, który polega na obowiązku posiadania certyfikatu
niezależności.
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Na terytorium kraju będzie mógł być wyznaczony tylko jeden operator systemu
przesyłowego - elektroenergetycznego, który będzie działał w formie spółki akcyjnej, gdzie
jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, natomiast nadzór wykonywać będzie minister
właściwy do spraw gospodarki. W nowej Ustawie zostały określone zbiorczo zadania
i obowiązki operatorów systemów oraz prawne podstawy dla funkcjonowania zamkniętych
systemów

dystrybucyjnych.

Za

bezpieczeństwo

dostarczania

energii

elektrycznej

odpowiedzialny jest operator systemu przesyłowego.Najistotniejszą zmianą w sektorze
elektroenergetycznym, która została wprowadzona w projekcie Ustawy, jest system tzw.
inteligentnego opomiarowania. Wprowadzenie tego systemu w Polsce ma zapewnić poprawę
bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwiązać problem monopolizowania i
wykorzystywania istotnych dla rynku informacji128.
Nowa Ustawa będzie regulowała zasady oraz tryb postępowania operatorów systemu.
Głównie dotyczy to operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w sytuacji,
w której występuje zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zagrożenie
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej może wystąpić w przypadku braku dostaw,
zakłócenia w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych, stanów nadzwyczajnych czy
też obniżenia poziomu dostępnych zdolności rezerw wytwórczych129.
Minister właściwy ds. gospodarki jest naczelnym organem administracji rządowej
w sprawach polityki energetycznej. Projekt Ustawy nakłada obowiązek opracowania co 4 lata
polityki energetycznej państwa, która następnie na wniosek ministra przyjmowana jest przez
Radę Ministrów. Polityka energetyczna państwa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki, a także poprawę jej efektywności
energetycznej130.
Przedsiębiorstwo energetyczne, które zajmuje się przesyłaniem oraz dystrybucją energii
elektrycznej lub ciepła zobowiązane zostały na mocy projektu nowej Ustawy do zapewnienia
realizacji i finansowania budowy oraz rozbudowy sieci. Odbywać się to powinno zgodnie
z planem dziesięcioletnim rozwoju sieci, który jest przedkładany co trzy lata Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. Rozwiązanie to pozwoli na aktualizację planu
i jednocześnie zniweluje to ryzyko dowolnej korekty planu po jego akceptacji131.
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Organem właściwym w sprawach gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii jest
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki132, który będzie organem ds. gospodarki paliwami,
gazem i energią mimo, iż z ustawy Prawo energetyczne zostały wydzielone zagadnienia
dotyczące gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii. W projekcie Ustawy została
unormowana instytucja Rzecznika Praw Konsumentów133.
W nowej Ustawie unormowano zasady ustalania taryf dotyczących energii elektrycznej.
Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają w taki sposób, żeby zapewnić pokrycie kosztów
działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania,
przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną wraz z uzasadnionym
zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność.Jeżeli zaś chodzi o ceny ciepła oraz
stawki opłat, które są zawarte w taryfach, należy je obliczać w taki sposób, aby zapewnić
pokrycie uzasadnionych kosztów działalności gospodarczej odpowiednio do zakresu
prowadzonej

działalności,

pokrycie

zwrotu

kapitału,

ochronę

odbiorców

przed

nieuzasadnionym wzrostem cen134.
W związku z tym, że instalacje i urządzenia mają duże znaczenia dla bezpieczeństwa
osób oraz pracy systemu elektroenergetycznego oraz ciepłowniczego, w nowym projekcie
ustawy zostały określone podstawowe wymagania jakie powinny one spełniać. Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki na mocy nowej Ustawy będzie mógł zarówno nakładać kary pieniężne,
a także będzie zobowiązany cofnąć koncesję w przypadkach opisanych w ustawie o
swobodzie działalności gospodarczej135. Zmiany zaproponowane w projekcie Ustawy będą
oddziaływać głównie na przedsiębiorstwa energetyczne. Jednym z założeń omawianego aktu
prawnego jest stworzenie jednolitych ram prawnych dotyczących energetyki, uwzględniając
jednocześnie standardy europejskie.
Dostosowanie obecnie obowiązujących uregulowań do rozporządzeń Unii Europejskiej
w

projektowanym

akcie

prawnym

umożliwi

przedsiębiorstwom

energetycznym

wykorzystanie swoich uprawnień wynikających z prawa unijnego natomiast pośrednio
wpłynie na zwiększenie konkurencyjności gospodarki.
Planowane w projekcie Ustawy rozwiązania wpłyną na stopniową racjonalizację
zużycia energii przez gospodarstwa domowe, a także zmniejszą energochłonności gospodarki.
Zaproponowane zmiany mają zapewnić poprawę funkcjonowania rynku energii elektrycznej,
a co za tym idzie wpłynąć na ograniczenie podwyżek cen. Poprawie ma ulec konkurencyjność
132
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polskiego rynku energii elektrycznej.Projekt nowej Ustawy jest zgodny z ustawodawstwem
Unii Europejskiej. Polskie przepisy zostały dostosowane do unijnych rozporządzeń
regulujących funkcjonowanie rynku energii.
5. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)
Obecnie dokumentem strategicznymdotyczącym rozwoju energetyki jest Polityka
energetyczna Polski do 2030 r. (zwana dalej Polityką) z 10.11.2009 r. uchwalona przez Radę
Ministrów. Jednym z priorytetów, który został założony w tym dokumencie jest zapewnienie
osiągnięcia przez Polskę do 2020 r. co najmniej 15% udziału energii z OZE w zużyciu energii
finalnej brutto. Do osiągnięcia przez Polskę powyższego wskaźnika zobowiązuje dyrektywa
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej
i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE136.
Jednym z najważniejszych kierunków Polityki jest rozwój wykorzystania OZE. Na
podstawie Polityki opracowany został Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych, który stanowi szczegółowe przedstawienie ścieżki wzrostu energetyki
odnawialnej w Polsce na najbliższe 10 lat.W polityce energetycznej Polski do 2030 r.
wskazane są kierunki modernizacji energetyki zgodnie z wymogami polityki klimatyczno–
energetycznej Unii Europejskiej. Dlatego też fundamentem prawnym do realizacji polityki
energetycznej będą nowe regulacje, w tym w szczególności prawo energetyczne, prawo
gazowe oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii.
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii to odpowiedź na konieczność rozwoju
sektora energetyki opartego na wykorzystaniu OZE oraz na postulaty dotyczące konieczności
ustalenia klarownego oraz efektywnego kosztowo systemu promującego wykorzystanie
energii z OZE. Wzrastające wykorzystanie energii z OZE wynika z rosnącej potrzeby ochrony
środowiska, a także wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Celem podejmowanych
działań jest również zwiększenie wytwarzania energii z OZE w aspekcie wsparcia rozwoju
technologicznego i innowacji.
Dodatkowo rozwój wykorzystania OZE ma wpływ na tworzenie dodatkowych miejsc
pracy, a także na rozwój regionalny, szczególnie na obszarach wiejskich oraz słabo
zurbanizowanych. Rozwój OZE przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw
energii zwłaszcza w skali lokalnej. W stosunku do zobowiązań wynikających m.in. z pakietu
klimatycznego 3x20 Polska powinna wykorzystywać odnawialne źródła energii w coraz
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większym stopniu, przez co można ograniczyć zależność od importowanych paliw kopalnych
oraz zwiększyć wykorzystanie nowych technologii energetycznych137.
Zapisy w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii mają zagwarantować
stabilny system wsparcia dla inwestorów, którzy zainteresowani są rozwojem energetyki
odnawialnej. Przepisy nowej ustawy są pierwszym etapem działań zmierzających w kierunku
wprowadzenia uproszczeń procedur dotyczących inwestowania w mikroinstalacje.
Uproszczenie tych procedur oraz eliminowanie uznaniowości urzędników wynika
przede wszystkim z faktu, że tego rodzaju inwestycje nie mają znaczącego oddziaływania na
środowisko. W projekcie ustawy po raz pierwszy została podjęta próba uregulowania spraw
dotyczących magazynowania energii z OZE. Innym ważnym zagadnieniem uregulowanym
w

projekcie

ustawy

jest

wytwarzanie

energii

elektrycznej

w

mikroinstalacjach

i przekazywanie odkreślonej nadwyżki tej energii do sieci elektroenergetycznej. W zakresie
dotyczącym przyłączenia jednostek OZE do sieci energetycznej nie są przewidywane
zmiany138.
Ustawa o odnawialnych źródłach energii określać będzie139:
•

zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania m.in. energii elektrycznej,

•

warunki przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego źródła energii,

•

mechanizmy oraz instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE,

•

gwarancje pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z instalacji OZE,

•

zasady realizacji i opracowywania krajowego planu działania oraz monitorowania rynku
energii,

•

zasady współpracy międzynarodowej dotyczącej wspólnych projektów energetycznych
oraz rozwój współpracy w zakresie OZE.
Obecnie nie ma w Polsce aktu prawnego rangi ustawowej, szeroko regulującego kwestie

dotyczące energii odnawialnej. Wyzwania dotyczące rozwoju energii odnawialnej jakie stoją
przed Polską wskazują na potrzebę jak najszybszego uchwalenia Ustawy o odnawialnych
źródłach energii.Znacząca większość państw wśród grupy liderów Unii Europejskiej w
zakresie energii odnawialnej uchwaliła, każda w swoim kraju ustawę, która umożliwi
zagwarantowanie trwałego rozwoju rynku energii produkowanej z odnawialnych źródeł przy
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jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska i klimatu140. W tabeli nr 1 przedstawione
zostały akty prawne regulujące kwestie dotyczące energii odnawialnej w wybranych krajach
Unii Europejskiej.
Tabela nr 1
Regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii w wybranych
krajach Unii Europejskiej
Lp. Państwo Oryginalna nazwa aktu prawnego
1.

2.

Austria

Cypr

Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der
Elektrizitätserzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern und
auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen
werden (Ökostromgesetz - ÖSG)1
O perí proóthisis kai enthárrinsis tis khrísis
ton ananeósimon pigón enéryias kai tis
exikonomisis enéryias nómos tou 2003

3.

4.

Niemcy

Litwa

Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (ErneuerbareEnergien-Gesetz)2
Lietuvos Respublikos Atsinaujinanciu ištekliu energetikos
istatymas (Valstybes
žinios, 2011, Nr. 62-2936)3

Data wejścia Data ostatniej
w życie
nowelizacji

24.08.2002

10.10.2011

01.08.2003

01.01.2009

01.01.2012

24.05.2011

Zákon 309/2009 Z.z. o podpore
obnovitelných zdrojov energie a vysoko
5.

Słowacja

úcinnej kombinovanej výroby a o zmene a

19.09.2009

01.05.2011

doplnení niektorých zákonov4
6.

Finlandia Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta 30.12.2010/13965

01.01.2011

Lov om fremme af vedvarende energi6
7. Dania
01.01.2009
20.05.2011
1
Ustawa federalna z nowymi przepisami w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych
źródełenergii oraz w dziedzinie kogeneracji (Electricity Act Green - OSG).
2
Ustawa o Energii Odnawialnej (Renewable Energy Act).
3
Zwiększenie odnawialnych zasobów energetycznych Republiki Litewskiej (State U. 2011, nr. 62-2936).
4
Ustawa 309/2009 Coll w sprawie wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz wysokiej kogeneracji oraz
zmianie niektórych ustaw.
5
Ustawa o odnawialnych źródłach energii i wsparciu produkcji energii elektrycznej, 30.12.2010/1396.
6
Ustawa o promocji odnawialnych źródeł energii.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uzasadnienie do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii,
projekt z dnia 04.10.2012, http://www.mg.gov.pl/, 13.10.2012 r., s. 3.

Kraje Unii Europejskiej dążą do uregulowania kwestii dotyczących odnawialnych
źródeł. W związku z tym uchwalenie odpowiedniej ustawy w Polsce zmniejszy odrębność
legislacyjną dotyczącą promocji energii z odnawialnych źródeł przyjętą w polskim
140
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ustawodawstwie w stosunku aktów prawnych innych państw należących do Unii
Europejskiej.

Zakończenie

Rynek energii stał się obecnie jednym z najważniejszych obszarów działań organów
unijnych, jak również polskiego rządu. Jednym z głównych zadań jest stworzenie wspólnego
europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu oraz zwiększenie konkurencji w tym zakresie.
Zapewni to odbiorcom swobodny dostęp do sieci elektroenergetycznej niebędącej ich
własnością.
Pomimo istniejących barier, w tym również prawnych, w ciągu najbliższych lat energia
pochodząca z odnawialnych źródeł energii, będzie musiała stanowić znaczący składnik
bilansu energetycznego kraju. Obecnie można już wskazać wprowadzone ułatwienia
administracyjno prawne, jak np. obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz pierwszeństwo przesyłu takiej energii.
Istnieje również wspomaganie finansowe tych inwestycji w postaci środków pochodzących ze
specjalnych funduszy. Dodatkowo zmianę podejścia do energii odnawialnej wymusiły
restrykcyjne normy nakładane przez Unię Europejską na kraje członkowskie w tym również
na Polskę.
W związku z tym, że Polska musi dostosować się do celów i zasad obowiązujących
w Unii Europejskiej zostały przygotowane liczne zmiany w polskim systemie prawnym,
a szczególnie w ustawie Prawo energetyczne, z której zostały wydzielone aspekty dotyczące
odnawialnych źródeł energii. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem nowej ustawy
o odnawialnych źródłach energii.
Planowane zmiany w polskim systemie prawnym dotyczącym sektora energetyki mają
usystematyzować i znacznie uprościć procedury związane chociażby z przyłączeniem do sieci
elektroenergetycznej, a nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii ma wpłynąć na
zwiększenie rozwoju energetyki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
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Streszczenie
Rynek energii w Polsce działa w oparciu o zmieniające się przepisy. W celu
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska Unia Europejska wprowadziła restrykcyjne
przepisy, które regulują dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Oprócz
wielu ograniczeń, takich jak produkcja energii ze źródeł odnawialnych, w systemie prawnym
Unii Europejskiej wprowadzono wiele przepisów w celu promowania i ułatwienia korzystania
z energii niekonwencjonalnej. W artykule przedstawiono cele w zakresie produkcji energii ze
źródeł odnawialnych, które zostały ustanowione przez Unię Europejską, a mają być wdrożone
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przez państwa członkowskie, jak również najważniejsze przepisy prawa odnoszące się do
sektora energetycznego. Planowane zmiany w polskim systemie prawnym w zakresie sektora
energetycznego mają znacznie uprościć procedury. Wprowadzenie ustawy o odnawialnych
źródłach energii ma na celu przyspieszenie rozwoju energetycznego w zakresie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększenie bezpieczeństwa polskiego rynku
energii.

POLISH ENERGY POLICY IN THE LIGHT OF THE EUROPEAN
UNION REGULATORY CONDITIONS WITH PARTICULAR
EMPHASIS ON RENEWABLE ENERGY
Summary
The energy market in Poland operates based on changing regulations. In order to reduce
environmental pollution, the European Union introduced restrictive laws that govern
acceptable levels of emissions to the atmosphere. In addition to a number of restrictions on
how the production of energy from renewable sources in the legal system of the European
Union have been introduced numerous provisions to promote and facilitate the use of nonconventional energy.
This paper presents the energy production goals from renewable sources, which have
been established by the European Union to be implemented by Member States, as well as the
presentation of the main provisions of the law relating to the energy sector and the changes
that are planned to be introduced in this regard. Planned changes in the Polish legal system
relating to the energy sector have greatly simplify the structure and procedures, although by
introduce the new law on renewable energy sources to increase energy development in the use
of renewable energy sources and increase safety Polish energy.
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CO WPŁYWA W POLSCE NA WYSOKIE CENY PALIW
SILNIKOWYCH – ANALIZA CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH
W LATACH 2011-2012
Wstęp
Od początku 2009 r. na świecie obserwowane są rosnące notowania ropy naftowej, a
co za tym idzie utrzymujące się wysokie ceny paliw silnikowych, będących produktem
przerobu ropy naftowej. Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z czynnikami
wpływającymi na wysokie detaliczne ceny paliw silnikowych w Polsce od początku 2011 r.
Polskie koncerny tłumaczą fakt podnoszenia cen paliw czynnikami zewnętrznymi,
niezależnymi od nich. Wśród czynników tych wymieniają między innymi wysokie
kwotowania ropy naftowej na świecie, osłabioną wartość złotego polskiego wobec dolara
amerykańskiego, wzrost stawek podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej na paliwa ciekłe.
W niniejszej pracy zawarto konkluzje, będące wynikiem prowadzonych przez autora analiz
wpływu wymienionych wyżej czynników na utrzymujące się wysokie ceny paliw
w Polsce w latach 2011-2012. Opracowanie to także przedstawia rozważania autora na temat
tego, czy i w jakim stopniu możliwe jest ograniczenie wpływu tych czynników, w tym
głównie marż hurtowych i detalicznych oraz krajowych stawek podatkowych na ceny paliw w
Polsce.
1. Czynniki kształtujące ceny paliw silnikowych
Ceny detaliczne paliw silnikowych są cenami umownymi, ustalanymi poprzez
negocjacje między producentem a dostawcą produktu. Ich poziom informuje o tym, jakie
zależności istnieją między popytem i podażą produktu na rynku oraz jakie zachowania
w procesie gospodarowania reprezentują nabywcy i producenci dobra.
Cena detaliczna litra paliwa silnikowego odzwierciedla zarówno zyski (ewentualne
straty) producenta, jak i koszty poniesione w toku produkcji i dystrybucji produktu do klienta
ostatecznego. Cena oleju napędowego i benzyny na pylonie jest wynikową wielu składowych,
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w tym m. in. kosztu zakupu ropy naftowej, kosztu przerobu surowca, kosztu logistyki
i marketingu, nałożonych stawek podatkowych, marży hurtowej oraz detalicznej operatora
(zobrazowane na rysunku nr 1 oraz w tabeli nr 1).

Rysunek nr 1
Udział czynników wpływających na średnią cenę detaliczną oleju napędowego
w Polsce w 2011 r. (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport roczny „Przemysł i handel naftowy w 2011 roku”, Polska
Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, http://www.popihn.pl/, 15.10.2012, s. 26-29.

Tabela nr 1
Wymiar cenowy udziału czynników wpływających na średnią cenę detaliczną
oleju napędowego w Polsce w 2011 r.
Olej napędowy [PLN za litr]
średnia cena

średnia cena

detaliczna

ropy Brent*

5,06

2,07

koszt przerobu ropy,
logistyki, sprzedaży

akcyza

opłata paliwowa

VAT [23%]

1,05

0,25

0,95

hurtowej – łącznie

0,62

marża
detaliczna

0,13

Źródło: Raport roczny „Przemysł i handel naftowy w 2011 roku”, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu
Naftowego, http://www.popihn.pl/, 15.10.2012, s. 26-29.

Udział komponentów ceny detalicznej jest zmienny w czasie, przy czym koszt
logistyki, sprzedaży hurtowej, marketingu oraz marża detaliczna mogą być dodatkowo
zróżnicowane regionalnie.
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2. Koszt zakupu ropy jako podstawowy składnik ceny paliw silnikowych
2.1. Zależność notowań ropy naftowej i kursu dolara amerykańskiego

Istnieje ścisły związek między wartością dolara amerykańskiego i cenami ropy
naftowej. Ich wzajemne relacje w krótkim okresie różnią się od ich długookresowych
związków.W krótkim okresie, spadek wartości dolara wpływa na wzmożone inwestycje
w kontrakty terminowe na ropę dokonywane przez fundusze emerytalne, fundusze zbiorowe,
fundusze hedgingowe oraz innych inwestorów, nie odbija się zatem bezpośrednio na podaży
i popycie na surowiec, jednakże wpływa na wzrost ceny ropy naftowej. Lokowanie pieniędzy
w transakcjach terminowych na ropę naftową staje się w takiej sytuacji atrakcyjną inwestycją,
zabezpieczeniem przeciwko słabnięciu waluty, potencjalnie zyskowną alternatywa, na
przykład w obliczu gwałtownego wzrostu popytu na ropę naftową. W długim jednak okresie,
słabnącej wartości dolara towarzyszy mniejsza podaż surowca, z uwagi na spadek wydobycia
ropy naftowej, stymulowanego i kontrolowanego przez producentów, w tym zarówno firmy
krajowe, jak i międzynarodowe. Ma to bezpośredni wpływ na popyt na surowiec, gdyż
osłabiony dolar amerykański wpływa na zwiększenie zużycia ropy. Efektem zaś takiego
bilansu - mniejszej podaży przy większym popycie, są rosnące ceny ropy naftowej.
Zależność notowań ropy naftowej i kursu dolara amerykańskiego jest zatem odwrotnie
proporcjonalna, co zostało obrazowane na rysunku nr 2.
W okresie od stycznia do kwietnia 2011 r. słabnący kurs dolara amerykańskiego (2,75
PLN za dolara w kwietniu 2011 r. przy spadku średniego miesięcznego kursu dolara o 6%),
wpłynął na wzrost popytu na ropę, tym samym doprowadził do wzrostu ceny ropy naftowej
(123,15 USD za baryłkę w kwietniu 2011 r. przy wzroście średniomiesięcznych notowań ropy
naftowej o 28%).
Z kolei w okresie od maja do grudnia 2011 r., podczas gdy dolar amerykański
umacniał się w stosunku do złotego (3,40 PLN za dolara w grudniu 2011 r. przy wzroście
średniego miesięcznego kursu dolara o 24%), notowania ropy naftowej spadały (107,97 USD
za baryłkę w grudniu 2011 r. przy spadku średniomiesięcznych notowań ropy naftowej o 6%).
Odwrotna zależność w dynamicezmian notowań ropy naftowej i kursu dolara amerykańskiego
w stosunku do złotego była możliwa do zaobserwowania także w 2012 r.
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Rysunek nr 2
Zależność kształtowania się notowań Dated Brent i kursu złotego polskiego do
dolara amerykańskiego w latach 2011-2012*
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie średniej miesięcznej z dziennych notowań kursów dolara
z Narodowego Banku Polskiego,http://www.nbp.pl/, 16.04.2013, oraz średniomiesięcznych notowań Dated
Brent z Bloomberg, http://databank.worldbank.org/data/, 16.04.2013.

2.2. Fluktuacje cen ropy naftowej w latach 2011-2012

Od roku 2009 na świecie obserwowane są stale rosnące notowania ropy naftowej.
Czynnikiem determinującym kierunek zmian cen ropy od początku roku 2010 była przede
wszystkim nadwyżka popytu nad podażą surowca jako efekt pozytywnych oczekiwań
dotyczących przyszłego stanu światowej koniunktury gospodarczej. Gospodarki rozwijające
się, w tym Chiny, jak i gospodarki rozwinięte, wykazywały w tym okresie duże
zapotrzebowanie na surowiec, zwiększając tym samym konsumpcję energii141.
W roku 2011 indykatorem wzrostu cen ropy stała się natomiast niestabilna sytuacja
polityczna na Bliskim Wschodzie, w Libii, ważnego producenta ropy słodkiej, kraju
eksportującego surowiec głównie na rynek europejski142. Wskutek zamieszek, które
doprowadziły do wojny domowej w Libii, zmniejszona została podaż ropy z tego kraju,
wywołując tym samym niedobory surowca na rynku europejskim. Odcięcie libijskich dostaw
141

Polska 2011 - Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011,
http://www.mg.gov.pl/, 14.10.2012
142
Libia wytwarza około 2% światowej produkcji ropy naftowej. Eksport tych produktów skierowany jest przede
wszystkim na rynek europejski, głównie do Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii, gdzie libijska ropa zaspakaja
znaczną część popytu. Libia, jako państwo członkowskie OPEC, jest w posiadaniu największych rezerw ropy
naftowej w Afryce. Według danych z Oil and Gas Journal (OGJ) Libia dysponowała w styczniu 2012 r.
rezerwami rzędu 47,1 mld baryłek ropy naftowej, będąc wśród pierwszej dziesiątki krajów o największych
rezerwach ropy na świecie [więcej informacji: Country Analysis Briefs – Libya, U.S. Energy Information
Administration, June 2012, http://www.eia.gov/, 24.10.2012].
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surowców energetycznych zdestabilizowała na krótki okres sytuację na rynku europejskim,
wpływając na wzrost cen ropy Brent do poziomu 105 USD za baryłkę w lutym 2011 r. Stałe
zwyżki w kwotowaniach ropy naftowej w pierwszej połowie roku były rezultatem wzrostu
zapotrzebowania na ropę przeznaczaną na zwiększenie rezerw w obliczu ryzyka redukcji
podaży w kolejnych okresach. Był to efekt narastającej presji popytowej przy stosunkowo
umiarkowanym przyroście podaży surowca.
W przeciwnym kierunku oddziaływać mogą z kolei obawy o stabilność globalnej
gospodarki, bowiem czynnik ten uznawany jest za główną determinantę wielkości
zapotrzebowania na ropę naftową w skali makro143. Zjawisko te miało miejsce w drugiej
połowie 2011 r., gdy gospodarka europejska stanęła przed koniecznością rozwiązania
poważnego kryzysu finansowego.
Kolejne kraje europejskie (m.in. Grecja, Hiszpania) potrzebowały wsparcia
Europejskiego Banku Centralnego. Kondycja gospodarki europejskiej i obawa przed jej
niestabilnością wpłynęły na zahamowanie notowań ropy. Towarzyszyło temu zjawisko
określane mianem safe-haven buying of dollars. Inwestorzy w obawie przed niestabilnością
strefy euro, nie mając perspektyw na szybką poprawę koniunktury, zasilali swoje portfele
walutami obcymi (dolar amerykański) i metalami szlachetnymi.
Rysunek nr 3
Średnioroczne notowania Dated Brent oraz ich zmienność w latach 2008-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie średniomiesięcznych notowań Dated Brent z Bloomberg,
http://databank.worldbank.org/data/, 16.04.2013.

143

Polska 2011 - Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011,
http://www.mg.gov.pl/, 14.10.2012.
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W aspekcie długoterminowym, porównując średnie notowania ropy naftowej, w roku
2011 w stosunku do roku poprzedniego, wzrost notowań kształtował się na poziomie 39%
(patrz rysunek nr 3).
Początek roku 2012 przyniósł z kolei napięcia związane z konfliktem irańskim. Kraje
Unii Europejskiej podejrzewając, że irański program nuklearny może zagrozić
bezpieczeństwu ogólnoświatowemu, przystąpiły do rozmów w sprawie nałożenia zakazu
zawierania przez członków Unii Europejskiej nowych kontraktów na zakup ropy z Iranu144,
natomiast wcześniej zawarte długoterminowe kontrakty miały przestać obowiązywać
od 1 lipca 2012 r. Restrykcje miały na celu odcięcie Iranu od źródeł przychodu
i zmuszenie go do rozmów w sprawie kontrowersyjnego programu nuklearnego. Kraje
członkowskie Unii Europejskiej nałożyły embargo na dostawy ropy irańskiej z dniem 1 lipca
2012 r., w wyniku czego średnia cena ropy Brent wzrosła w okresie od czerwca do września
2012 r. z poziomu 95 USD za baryłkę do 113 USD za baryłkę.
Rysunek nr 4
Średniomiesięczne notowania Dated Brent wyrażone w USD i denominowane w PLN
w latach 2011-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie średniej miesięcznej z dziennych notowań kursów dolara
z Narodowego Banku Polskiego,http://www.nbp.pl/, 16.04.2013, oraz średniomiesięcznych notowań Dated
Brent z Bloomberg, http://databank.worldbank.org/data/, 16.04.2013.

144

Iran jest drugim największym producentem ropy w OPEC, wytwarzając około 4 mln baryłek ropy dziennie.
Krajowe zasoby wydobywcze ropy szacowane są na ponad 137 mld baryłek, co stanowi 12% światowych rezerw
ropy naftowej [więcej informacji: Country Analysis Briefs – Iran , U.S. Energy Information Administration,
17 luty 2012, , http://www.eia.gov/, 24.10.2012
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Średnioroczny wzrost notowań ropy europejskiej Dated Brent w przeliczeniu na
walutę krajową w okresie od stycznia 2011 r. do końca grudnia 2012 r. był wyższy (22%) niż
wzrost cen ropy wyrażony w dolarze amerykańskim (13,84%) (patrz rysunek nr 4).
Notowania Dated Brent wzrastały w podobnej skali jak notowania ropy Ural145, bardziej
istotnej dla kalkulacji wyników z punktu widzenia polskich rafinerii146.
3. Pozostałe koszty w detalicznej cenie paliw
W Polsce na cenę oleju napędowego w 2011 r. w 41% składały się notowanie ropy
naftowej. Inne składowe ceny, stanowiące w 2011 r. 12,2% udziału w kształtowaniu ceny
detalicznej paliwa silnikowego, wynikały bezpośrednio z kosztów przerobu ropy, kosztów
dystrybucji oraz planowanych zysków korporacji.
3.1. Krajowe stawki podatkowe
Powszechnie twierdzi się, że Polacy płacą wysokie podatki w cenie paliw. Istotnie ich
poziom w cenie detalicznej sięgał w roku 2011 blisko 45%, przy wzrastających obciążeniach
podatkowych na paliwa silnikowe w latach 2010-2012.
Pomimo faktu, iż podatek akcyzowy dla benzyn utrzymywał się w latach 2011-2012
na niezmiennym poziomie (1565 PLN/m3)147, obciążenia podatkowe z tytułu opłaty
paliwowej wzrastały w danym okresie o 4,2% (stawka opłaty paliwowej dla benzyn wynosiła
odpowiednio 92,87 PLN/m3148 w roku 2011 i 99,19 PLN/m3149 w roku 2012). Obciążenia
podatkowe nałożone na oleje napędowe zwiększyły się w latach 2011-2012 znacznie, bowiem
o nieco ponad 18%. Wzrostowi akcyzy z poziomu 1048 PLN/m3 (obowiązująca stawka
w 2010 i 2011 r.)150 do poziomu 1196 PLN/m3 (obowiązująca stawka w 2012 r.)151
towarzyszył wzrost opłaty paliwowej (podobnie jak dla benzyn, o 4,2%, do poziomu 249,92
145

Indeks cenowy DatedBrent to najczęściej stosowany indeks bazowy dla kwotowania ropy na rynku
europejskim (cena nabywanej ropy jest kalkulowana najczęściej w oparciu o średniomiesięczne notowania Dated
Brent oraz ustaloną stałą kwotę premii handlowej). Więcej niż 60% światowego handlu ropą wyceniana jest do
tego indeksu. W Polsce na paliwa płynne przerabia się głównie ropę typu Ural, importowaną z Rosji, której ceny
są ustalane w oparciu o notowania Dated Brent oraz dyferencjał zmienny Urals/Brent – różnicę w cenie między
zasiarczoną ropą rosyjską, a ropą Brent z mniejszą zawartością siarki (tzw. „ropą słodką”).
146
Raport roczny „Przemysł i handel naftowy w 2011 roku”, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,
http://www.popihn.pl/, 15.10.2012, s. 24.
147
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11 z późn. zm.
148
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty
paliwowej na rok 2011 (M. P. nr 97 poz. 1133).
149
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M. P. nr 115 poz. 1161).
150
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11 z późn. zm.
151
Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej,
Dz. U. 2011 nr 291 poz. 1707.
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PLN/m3152 w 2012 r.). Należy pamiętać jednak, iż stawka podatku akcyzowego wpływa na
cenę detaliczną paliwa, jednak nie decyduje o dynamice zmian ceny paliwa, gdyż jest to
stawka kwotowa, nie procentowa i nie zależy od ceny sprzedaży paliwa.
Odpowiadając na pytanie, czy Ministerstwo Finansów miało wpływ na poziom
obowiązujących w Polsce w latach 2011-2012 stawek podatkowych na paliwa silnikowe,
należy zwrócić uwagę na fakt, że rząd polski realizuje politykę Unii Europejskiej w zakresie
podatku akcyzowego w oparciu m.in. o poziomy minimalnych stawek podatku
akcyzowego153, jak i bierze pod uwagę wpływy do budżetu z akcyzy od paliw silnikowych. W
wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej, w maju 2009 r., decyzją Komisji
Europejskiej, Polska została objęta procedurą nadmiernego deficytu. Państwo, którego deficyt
został uznany za zbyt wysoki, musi podjąć odpowiednie działania naprawcze, co wyklucza
możliwości obniżenia stawek podatkowych. Obniżka stawek podatkowych na paliwa ciekłe w
latach 2011-2012 nie była realna, gdyż mogłaby niekorzystnie wpłynąć nie tylko na dochody
budżetowe państwa, ale także mogłaby pogłębić deficyt budżetowy154. Należy przy tym
pamiętać, że obniżka stawki podatku akcyzowego nie musi mieć bezpośredniego wpływu na
obniżkę cen detalicznych paliw, gdyż efekt obniżki może zostać zaabsorbowany przez
producentów lub dystrybutorów produktu dyktujących w takiej sytuacji wyższe marże
handlowe.
3.2. Koszty przerobu, dystrybucji i marketingu
Czynnikiem, który wpływa na cenę paliw, ale nie ma nic wspólnego ze zmiennością
cen ropy jest koszt przerobu, który powinien być względnie stały. Ropa naftowa musi przejść
przez szereg procesów fizyczno-chemicznych zanim stanie się produktem docelowym,
benzyną, olejem napędowym lub innym produktem sprzedawanym na pylonie. Rafinerie
muszą przenieść koszt związany z przerobem na odbiorcę155. Podobnie jest w przypadku
dystrybutorów paliw, którzy przenoszą na odbiorcę koszty marketingu i dystrybucji.

152

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M. P. nr 115 poz. 1161).
153
Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą indywidualnie podjąć decyzję o podniesieniu stawki akcyzy
dla takich produktów jak paliwa silnikowe, ale nie mogą jej obniżyć.
154
Odpowiedź uzupełniająca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapały odnosząca się do
pytania w sprawach bieżących Posłów Waldemara Andzela, Łukasza Zbonikowskiego i Wiesława Janczyka w
sprawie wysokich cen paliw na stacjach benzynowych przedstawionego podczas 89. posiedzenia Sejmu w dniu
31 marca 2011, Warszawa 12.04.2011, http://www.sejm.gov.pl/, 20.10.2012.
155
Według analiz koncernu PKN Orlen z lutego 2011 r., blisko 6% ceny detalicznej oleju napędowego stanowiły
koszty przerobu ropy naftowej, 4% ceny stanowiły natomiast koszty sprzedaży hurtowej [Czyżewski A. B.,
Łagowski K., Mechanizmy kształtujące ceny ropy naftowej i paliw, Seminarium naukowe NBP, Warszawa,
18.02.2011].
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4. Popyt i podaż paliw ciekłych w Unii Europejskiej
Ogromne znaczenie dla kształtowania się cen paliw ma także obserwowana w Unii
Europejskiej nierównowaga popytu i podaży benzyn i olejów napędowych156. Zgodnie
z danymi EUROPIA (European Petroleum Industry Association), rosnącemu popytowi na
oleje napędowe w Unii Europejskiej (ponad 200 mln ton rocznie w 2011 r.) towarzyszy
konieczność importu ok. 12,5% wolumenu. Przy malejącym zapotrzebowaniu krajów Unii
Europejskiej na benzyny (mniej niż 90 mln ton rocznie w 2011 r.), rafinerie mają poważne
problemy z ulokowaniem produkcji benzyn na rynkach lokalnych, co prowadzi do tego, że
blisko 50% wyprodukowanego produktu jest eksportowane157. Popyt krajowy przy nadpodaży
benzyn musi być stymulowany, co dzieje się często za sprawą ceny. W konsekwencji
detaliści, także polscy, utrzymują ceny na niższym poziomie niż wskazywałby na to wzrost
cen hurtowych, aby móc utrzymać poziom sprzedaży kosztem marży.
5. Interwencje rządu?
Można sobie zadawać pytanie czy w obliczu ogólnoświatowych wysokich cen ropy
naftowej, a co za tym idzie utrzymujących się wysokich cen paliw silnikowych, rząd polski
może wpłynąć w jakikolwiek sposób na dystrybutorów paliw? Czy fakt posiadania przez rząd
znacznego akcjonariatu w jednych z największych koncernów paliwowych w Polsce - w PKN
Orlen, jak i w Lotosie ma w tym przypadku znaczenie? Koncerny paliwowe to silna grupa
wpływów. Gdyby rząd zdecydował się na ingerencję w politykę firm, musiałby się liczyć
z interwencjami ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który w roku 2012
prowadził analizy rynku paliwowego w Polsce pod kątem ewentualnego naruszenia zasad
konkurencji158. Rządowy wpływ na marże PKN Orlenu i Lotosu znalazłby także swoje

156

Taka tendencja jest wynikiem działań Unii Europejskiej, mających na celu zachętę do konsumpcji
ekologicznego paliwa, przede wszystkim oleju napędowego z zawartością biopaliw (paliwa z dodatkiem estrów
metylowych kwasów tłuszczowych). Zachęty do konsumpcji ekologicznego oleju napędowego generowały od
2000 r. coraz wyższy popyt, z uwagi jednak na to, że proces destylacji ropy naftowej nie pozwala uzyskać
większej ilości oleju napędowego bez jednoczesnej produkcji benzyn, efektem była rosnąca nadpodaż benzyn na
rynku. Spadające zapotrzebowanie na benzyny w Europie wpływało zatem na konieczność eksportu benzyn.
157
Statistics from the EUROPIA 2011 Activity Report, European Petroleum Industry Association, Figure 11,
Figure16, https://www.europia.eu/, 14.10.2012.
158
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadził w okresie marzec-czerwiec 2012 r., na wniosek
niezależnych operatorów stacji, analizy polskiego rynku paliw pod kątem tego, czy hurtowe ceny paliw dla
niezależnych stacji paliw, stosowane przede wszystkim przez lidera rynku paliw w Polsce - PKN Orlen,
uniemożliwiały stacjom tym konkurowanie ze stacjami paliw należącymi do koncernów. UOKiK zakończył
postępowanie w tej sprawie twierdząc, że PKN nie nadużywa pozycji dominującej. Analiza urzędu wykazała, że
różnica pomiędzy ceną hurtową i detaliczną w roku 2011, stosowana przez PKN Orlen nie powodowała
wykluczenia z rynku oraz nie potwierdza stosowania praktyki zaniżania marży. [więcej: Dąbrowski T.,
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odzwierciedlenie w sprzeciwie akcjonariuszy obu spółek. Takie posunięcie mogłyby się odbić
niekorzystnie na wynikach finansowych firm, a działania Ministerstwa Skarbu zostać
zinterpretowane jako szkodliwe dla spółek.

Zakończenie
W niniejszej pracy autorka próbowała odpowiedzieć na pytanie, co wpływało na
utrzymujące się wysokie ceny paliw w Polsce w latach 2011-2012. Wydaje się, że wysokie
ceny paliw silnikowych to skutek przede wszystkim fluktuacji cen ropy naftowej,
wynikających przede wszystkim ze zmniejszonej podaży dobra, będącej skutkiem konfliktów
i niestabilnej sytuacji politycznej w krajach dostarczających surowiec. Pamiętając o tym, że
na cenę paliw w Polsce znaczny wpływ mają notowanie ropy naftowej (41% udziału w cenie
detalicznej oleju napędowego w 2011 r.), inne czynniki cenotwórcze, takie jak koszt przerobu
ropy, koszt dystrybucji oraz marketingu należały do czynników względnie stałych.
Niewątpliwie czynnikiem wpływającym w znacznym stopniu na ceny detalicznych paliw
silnikowych w Polsce jest wciąż wysokość obciążeń podatkowych nałożonych na paliwa
gotowe (stanowiące blisko 45% ceny detalicznej oleju napędowego w 2011 r.).
Należy pamiętać o tym, że ceny detaliczne paliw silnikowych należą do kategorii cen
umownych. Ogromne znaczenie dla kształtowania się cen detalicznych paliw w Polsce ma
obserwowana w Unii Europejskiej nierównowaga popytu i podaży benzyn i olejów
napędowych. Na szczególną uwagę w tej kwestii zasługuje nadpodaż benzyn na rynku
europejskim. Spadające zapotrzebowanie na benzyny w Europie wpływa bowiem na
konieczność eksportu benzyn, jak i rodzi problemy z ulokowaniem produkcji benzyn na rynku
lokalnym. Popyt krajowy musi być wówczas stymulowany, często za sprawą ceny.
Autorka poddała także rozważaniu to, czy i w jakim stopniu możliwe jest ograniczenie
wpływu

czynników

składających

się

na

cenę

paliwa

silnikowego

w

Polsce,

w tym głównie marż hurtowych i detalicznych oraz krajowych stawek podatkowych. Wydaje
się, że jakiekolwiek interwencje rządu na marże dwóch największych koncernów polskich
mogłyby zostać zinterpretowane jako szkodliwe dla spółek i ingerujące w wolną konkurencję
na rynku paliw w Polsce. Z kolei obniżka stawek podatkowych na paliwa ciekłe mogłaby
niekorzystnie wpłynąć nie tylko na dochody budżetowe państwa, ale także mogłaby pogłębić
deficyt budżetowy.
Flankowska J., Co z tą marżą?, „Paliwa Płynne”, Nr 2, 2012, także: Stacje paliw Orlenu nadal pod lupą UOKiK,
Serwis Gospodarczy „Ekonomia24”, http://www.ekonomia24.pl/, 16.04.2013.

96

Bibliografia
1.

Country Analysis Briefs – Iran [online], U.S. Energy Information Administration,

17 luty 2012, http://www.eia.gov, 24.10.2012.
2.

Country Analysis Briefs – Libya, U.S. Energy Information Administration, June 2012,

http://www.eia.gov/, 24.10.2012.
3.

Czyżewski A. B., Łagowski K., Mechanizmy kształtujące ceny ropy naftowej i paliw,

Seminarium naukowe NBP, Warszawa, 18.02.2011.
4.

Dąbrowski T., Flankowska J., Co z tą marżą?, „Paliwa Płynne”, Nr 2, 2012.

5.

http://databank.worldbank.org/data/.

6.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

7.

http://www.nbp.pl/.

8.

Odpowiedź uzupełniająca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapały

odnosząca się do pytania w sprawach bieżących Posłów Waldemara Andzela, Łukasza
Zbonikowskiego i Wiesława Janczyka w sprawie wysokich cen paliw na stacjach
benzynowych przedstawionego podczas 89. posiedzenia Sejmu w dniu 31 marca 2011,
Warszawa 12.04.2011, http://www.sejm.gov.pl/, 20.10.2012.
9.

Polska 2011 - Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki,

Warszawa 2011, http://www.mg.gov.pl/, 14.10.2012.
10. Raport roczny „Przemysł i handel naftowy w 2011 roku”, Polska Organizacja Przemysłu
i Handlu Naftowego,http://www.popihn.pl/, 15.10.2012.
11. Stacje paliw Orlenu nadal pod lupą UOKiK, Serwis Gospodarczy „Ekonomia24”,
http://www.ekonomia24.pl/, 16.04.2013.
12. Statistics from the EUROPIA 2011 Activity Report, European Petroleum Industry
Association, https://www.europia.eu/,14.10.2012.
Źródła prawa
1.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości

stawki opłaty paliwowej na rok 2011 (M. P. nr 97 poz. 1133)
2.

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16

grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M. P. nr 115 poz.
1161)
3.

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym

Funduszu Drogowym, Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2571 z późn. zm.

97

4.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11

z późn. zm.
5.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych

z realizacją ustawy budżetowej, Dz. U. 2011 nr 291 poz. 1707
Streszczenie
Przedmiotem pracy jest szczegółowa analiza składowych kształtujących detaliczną
cenę paliw, w tym przede wszystkim kosztu zakupu ropy naftowej, kosztu przerobu surowca,
kosztu logistyki i marketingu, nałożonych stawek podatkowych, marży hurtowej oraz
detalicznej operatora. Autor zwraca szczególną uwagę na czynniki wpływające na fluktuacje
cen ropy naftowej w latach 2011-2012. W pracy poruszana jest także kwestia tego, jakie
zależności istnieją między popytem i podażą paliw silnikowych na rynku polskim i
europejskim oraz jakie zachowania w procesie gospodarowania reprezentują nabywcy i
producenci tych dóbr. Praca ta wprowadza pokrótce w problematykę tego, czy i w jakim
stopniu możliwe jest ograniczenie wpływu czynników kształtujących ceny paliw silnikowych
w Polsce, w tym głównie marż hurtowych i detalicznych oraz krajowych stawek
podatkowych.

WHAT INFLUENCES HIGH LEVEL OF ENGINE FUELS IN POLAND –
ANALYSIS OF PRICE DETERMINANTS IN 2011-2012
Summary
The aim of the paper is to investigate the factors which affect high retail prices of
petrol in Poland since the beginning of 2011. The subject of the paper is an extensive analysis
of the retail fuel price’s components, in particular: cost of crude oil purchase, cost of refining,
cost of logistics and marketing, levied taxes, wholesale and retail margin. The author takes
special notice of the causes of fluctuations of crude oil prices between 2011 and 2012. The
focus is also on the matter of the relation between demand and supply of petrol on Polish and
European market and also on the issue of behavioral patterns represented by buyers and
suppliers of the goods. This paper serves a brief introduction into the issue of whether and to
what extent one could constrain the influence of the factors which affect the retail fuel prices
in Poland, herein mainly wholesale and retail margins and rates of taxes levied by the Polish
government.
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ZMIANY W ENERGETYCE WIATROWEJ
W CHINACH W LATACH 2006 – 2011
Wstęp
Chiny są krajem bardzo szybko rozwijającym się, przede wszystkim dzięki różnym
gałęziom przemysłu, zlokalizowanym na wschodnim wybrzeżu. Im szybciej rozwija się
wschodnia część kraju, tym więcej energii potrzebuje. Równocześnie zachodnia część kraju,
wykorzystywana głównie rolniczo jest biedniejsza i mniej rozwinięta, co wpływa na małą
liczbę i złą jakość systemu energetycznego w tej części kraju. Większość elektrowni na
terenie ChRL, jeszcze do niedawna stanowiły elektrownie starego typy, w których produkcja
energii elektrycznej była oparta o pokłady węgla kamiennego. Od 2009 r. w Chinach
zachodzą zmiany w dziedzinie energetyki – stworzono nową politykę, której celem jest
zmiana sektora energetycznego w zrównoważony i oparty na odnawialnych źródłach energii
(OZE). Jako, że Chiny posiadają jedne z największych zasobów odnawialnych źródeł energii
na świecie, to zaplanowano przeniesienie możliwie największych mocy energetycznych na
OZE.Celem pracy jest przedstawienie zmian w sektorze energetyki chińskiej i jej zwrotu ku
odnawialnym

źródłom

energii.

Szczególna

uwaga

jest

poświęcona

powstającym

w całych Chinach elektrowniom wiatrowym i planom ich rozbudowy do 2020 r.
1. Gospodarka oparta na węglu
W ciągu ostatnich lat, w Chinach doszło do błyskawicznego wzrostu popytu na
energię, spowodowanego szybkim wzrostem industrializacji gospodarki i urbanizacji co raz
większych terenów. Chiński rząd doszedł do wniosku, że koszt tradycyjnych źródeł energii
oraz szkodliwy wpływ zindustrializowanej gospodarki na środowisko naturalne są zbyt duże
dla gospodarki i jednocześnie nie są zrównoważone pod żadnym względem.
Ustalając zasady postępowania z energią, rząd chiński powinien pamiętać, że
wydobycie węgla kamiennego stało się znaczącą częścią rozwoju gospodarczego niektórych
regionów kraju. Ponad 90% chińskiego popytu krajowego na energię zaspokaja produkcja
99

krajowa. Chińskie zasoby węgla są obfite i szeroko zlokalizowane, a większość prowincji
posiada długoletnie doświadczenie w górnictwie. W ciągu ostatniej dekady wzrost cen węgla
na rynkach światowych spowodował wzrost cen węgla na chińskim rynku. W ten sposób
bogate w pokłady węgla prowincje Chin wzbogaciły się na wydobyciu tego surowca
i uczyniły go najważniejszym elementem swojego rozwoju. Dodatkowo, wysokie ceny ropy
i gazu oraz ograniczenia nałożone na ich wydobycie, zwiększają popularność węgla
w przemyśle energetycznym159. Dlatego też węgiel jest podstawowym źródłem energii nie
tylko dla przemysłu, ale także dla gospodarstw domowych – w 2008 r. elektrownie węglowe
dostarczyły 76% krajowego popytu na energię. W latach 2000 – 2007, wolumen chińskiej
rocznej produkcji węgla zwiększał się średnio o 230 mln ton, żeby w 2008 r. osiągnąć poziom
2,62 mld ton160.
Pomimo popularności i niskich cen energii z węgla kamiennego, rząd ChRL zauważył,
że tradycyjne źródła energii mają coraz większe koszty i to nie tylko ekonomiczne, ale przede
wszystkich środowiskowo-społeczne. Oznacza to, że zewnętrzne koszty chińskiej energetyki
tradycyjnej powodują, że dalszy wzrost wolumenu konsumpcji energii, powiązany z
panującym obecnie w Chinach modelem industrializacji nie może być zrównoważony
w długim okresie. Konsumpcja energii per capita w ChRL jest nadal znacznie niższa niż
w krajach rozwiniętych161, ale jednocześnie krajowe zasoby źródeł energii tradycyjnej oraz
krajowa możliwość produkcji są niewystarczające, aby utrzymać przyszły rozwój chińskiej
gospodarki oraz zaspokoić potrzeby ciągle rosnącej populacji chińskiej162.
Prognozowane ścieżki rozwoju chińskiej energetyki są zróżnicowane. Z jednej strony
zakłada się, że ChRL będzie w stanie dalej zwiększać wielkość produkcji węgla, osiągając
potencjalnie 4–5 mld ton rocznie, a prowincje bogate w węgiel, takie jak Środkowa Mongolia,
Ningxia, Shaanxi i Guizhou, będą nadal zwiększać wydobycie. Jeżeliby brać pod uwagę
jedynie wolumen zasobów węgla, to zwiększenie wydobycia węgla oraz utrzymanie
wymogów energetycznych gospodarki na tym surowcu byłoby możliwe. Biorąc pod uwagę
zasoby węgla, jego cenę oraz interesy lokalnych kopalni, wiele osób uważa, że transformacja
chińskiej gospodarki na inne systemy energetyczne będzie bardzo trudna lub wręcz
niemożliwa163.

159

D. Zhou, The process of sustainable development In China,” Carnegie endowment”, 7.08.2009, s. 5.
Ibid., s. 5.
161
Konsumpcja energii per capita w Chinach równa się jednej trzeciej konsumpcji per capita w UE oraz Japonii
oraz jednej szóstej konsumpcji w USA.
162
D. Zhou, op. cit., s. 5.
163
Ibid., s. 6.
160
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Z drugiej strony, biorąc pod uwagę takie czynniki jak ochrona przyrody, zasobów
wodnych, dostępność gruntów oraz wydajność pracy, koszty produkcji i użycia węgla
w energetyce chińskiej są zbyt wysokie. Nadmierna konsumpcja węgla, związana
z galopującym wzrostem gospodarczym, skutkuje nie tylko poważnym zatruciem środowiska
naturalnego i innymi szkodami ekologicznymi, ale wysoką energochłonnością i niską
wydajnością energetyczną gospodarki chińskiej. Obecnie, ponad połowa produkcji węgla
kamiennego jest wydobywana w małych i średnich kopalniach, co znacznie obniża
wydajności pracy, przy jednoczesnej wysokiej pracochłonności. Te czynniki oraz
niewystarczające bezpieczeństwo produkcji prowadzą do nieefektywnych wyników chińskiej
energetyki. Jednocześnie, podczas wydobycia węgla kamiennego, powstaje problem ochrony
przyrody, zasobów wodnych i inne problemy środowiskowe. Ogromne pokłady węgla
kamiennego są zlokalizowane w regionie centralnym i zachodnim, gdzie środowisko
naturalne jest bardzo wrażliwe, a zasoby wody nieodpowiednio niskie164.
Optymalizacja struktury rynku energii, przy ciągłym wzroście podaży energii oraz
zmniejszaniu roli węgla kamiennego jako surowca energetycznego od zawsze było
ogromnym wyzwaniem dla chińskiej gospodarki. W chwili obecnej ChRL stoi przed
ogromnym wyzwaniem – zastąpieniu tradycyjnych elektrowni energii, elektrowniami
korzystającymi ze źródeł odnawialnych165.

2. Zwrot ku zrównoważonemu rozwojowi

Konsumpcja energii per capita w Chinach jest bardzo niska – w porównaniu do
państw wysokorozwiniętych znajduje się dużo poniżej ich średniej. Przykładowo przeciętny
Chińczyk konsumuje o 2/3 mniej energii niż mieszkaniec Unii Europejskiej oraz sześć razy
mniej niż przeciętny Amerykanin166. Tak niski poziom spożycia energii na mieszkańca,
świadczy o tym, że obecna podaż energii w ChRL jest niewystarczająca do zgłaszanego
popytu167.
Pomimo braków w podaży krajowej, Chiny nie zdecydowały się na kontynuację
rozwoju sektora energetyki poprzez import energii. Równowaga na międzynarodowym rynku
energii obecnie zakłada ograniczenie zużycia energii w większości krajów rozwijających się
164

China’s National Climate Change Programme, National Development and Reform Commission of PRC, June
2009, http://www.ccchina.gov.cn/.
165
Ibid.
166
D. Zhou, op. cit., s. 3.
167
Ibid.
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i obfitą konsumpcję energii w niektórych krajach wysokorozwiniętych. Nie mogłoby być
równowagi na światowym rynku energii, gdyby kraje rozwijające się pochłaniały tyle samo
energii, co kraje rozwinięte. Dlatego też, Chiny muszą zmienić swoje podejście i zaadoptować
nowy model, zrównoważonej industrializacji168.
Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła proces, który zamierza wyrównać szanse
społeczne i zharmonizować rozwój poszczególnych regionów. Jednocześnie dążą do
wyrównania popytu krajowego, co ma pozwolić bardziej sprawiedliwy podział dóbr
w społeczeństwie. Rozwój społeczeństwa potrafiącego oszczędzać najważniejsze zasoby, ma
na celu stworzenie wzorów energooszczędnego stylu życia, zwiększenia efektywności
energetycznej, oraz zmniejszenia energochłonności gospodarki169.
Ochrona środowiska naturalnego, to nie jedynie wyzwanie społeczno–ekonomicznego
rozwoju Chin, ale i ogromna potrzeba. Oprócz ochrony czystości wody, powietrza i gleby,
ocieplenie klimatu jest także ważną kwestią dla chińskiego rozwoju zrównoważonego.
Dlatego w Chinach już na początku 2006 r. zaczęto wprowadzać politykę niskokarbonowego
rozwoju, co poskutkowało obniżeniem ilości gazów cieplarnianych emitowanych do
atmosfery.
Jako, że Chiny posiadają największe na świecie możliwości czerpania energii z wiatru,
to rząd chiński postanowił zintensyfikować prace nad inwestycjami w OZE. Rozwój źródeł
energii odnawialnej nabrał rozpędu wraz z wprowadzeniem nowego prawa o energetyce
odnawialnej. Pierwsze Prawo o Energetyce Wiatrowej wprowadzono już w 2006 r. i od razu
stało się ono podwaliną nowej gałęzi gospodarki chińskiej. Szczegółowe rozporządzenia do
Prawa o Energetyce Wiatrowej zostały wprowadzone w życie w 2007 r., ale podstawą dla
długoterminowej polityki energetycznej Chin stał się dokument „Średnio i długoterminowy
plan rozwoju energii odnawialnej w Chinach”, który wszedł w życie już pod koniec 2007 r.
Dokument ten ustanawiał cele długoterminowe w energetyce, politykę oraz sposoby rozwoju
rynku. W dokumencie tym zawarto nawet podział rynku energii, w którym określono, że nie –
wodna energia odnawialna powinna zajmować co najmniej 1% rynku energii do 2010 r. i co
najmniej 3% do 2020 r170.
W 2009 r. wprowadzono zmiany do Prawa o Energetyce Odnawialnej, które
wprowadzały nakaz utrzymywania stałego wolumenu energii odnawialnej w product – mix
operatorów sieciowych. Dodatkowo, nowe prawo nałożyło na operatorów sieciowych
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obowiązek odkupywania od mniejszych producentów cały wolumen energii wyprodukowanej
ze źródeł odnawialnych (OZE). Aby wyrównać zwiększone koszty odkupywania energii
przez operatorów sieciowych, utworzono Fundusz Energii Odnawialnej, który dofinansowuje
integracje istniejącej sieci z siecią energetyczną opartą o OZE171.
W 2009 r. wprowadzono także taryfy cenowe dla operatorów farm wiatrowych.
Taryfy te zostały ustalono na 20 lat z góry. Na terenie ChRL obowiązują cztery różne taryfy
w zależności od regionu, w którym funkcjonuje farma wiatrowa i wahają się od 0,51
RMB/kWh (EUR 5,7) do 0,61 RMB/kWh (EUR 6,8)172.

3. Rozwój energetyki wiatrowej w latach 2007 – 2010

Już w 2007 r. Chiny awansowały do światowych liderów pod względem pojemności
zainstalowanych elektrowni ze źródeł odnawialnych. W 2007 r. w ChRL zainstalowano
elektrownie o łącznej mocy 152 GW. Całkowita suma inwestycji w OZE wyniosła prawie
11 mld USD (ponad 90% wzrost wartości tego typu inwestycji w stosunku do roku 2006), bez
uwzględniania inwestycji w elektrownie wodne. Wszystkie inwestycje w OZE w 2007 r.
zsumowały się do 12 mld USD – jeśli potraktować je jako procent PKB, to w 2007 r. Chiny,
prowadzące inwestycje w OZE dopiero drugi rok, zrównały się z inwestycjami światowego
lidera – Niemiec173.
W 2008 r. Chiny zostały jednym z największych producentów energii wiatrowej na
świecie, zajmując czwarte miejsce za USA, Niemcami i Hiszpanią174. W tym czasie moce
przerobowe chińskich elektrowni wiatrowych wyniosły 12,2 GW, ale już w 2009 r. wzrosły
one do 26 GW175. Wzrost nastąpił nie tylko w produkcji energii, ale także w branżach z nią
związanych. Pod koniec 2008 r. co najmniej 15 chińskich korporacji produkowało turbiny
wiatrowe, a kilkadziesiąt innych – komponenty do farm wiatrowych176. Produkcja turbin dla
wiatrów niskoskalowych wzrosła w 2008 r. do 80 tys. sztuk (80 MW), a produkcja turbin
w rozmiarze 1,5 MW oraz 2 MW stała się bardzo popularna.
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Dobra stroną rozwoju sektora przemysłu energii wiatrowej jest fakt, że dzięki
wzmożonym inwestycjom, nie ucierpiał on wskutek światowego kryzysu finansowego177.
Chiny dobrze rozpoznały rynek i w odpowiednim czasie zorientowały się, że energia
wiatrowa jest dla nich kluczowym komponentem zapewniającym wzrost gospodarczy kraju.
W związku z tym, rząd chiński zaplanował, aby do końca roku 2010 w kraju zainstalowano
elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 GW. Jednak w rzeczywistości, inwestycje w ten
sektor wyniosły do ponad 25 GW w 2009 r. W okresie 2006 – 2009, chiński rynek energii
wiatrowej podwoił się (szczegółowe dane przedstawia rysunek nr 1)178.
Rysunek nr 1
Procentowe i ilościowe zmiany na rynku energii wiatrowej
w Chinach w latach 2006 – 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.ren21.net/.

Od 2010 r. ChRL jest największym rynkiem energii wiatrowej na świecie. Właśnie w
2010 r. udało się Chinom prześcignąć USA, dzięki inwestycji w kolejne, nowe elektrownie
wiatrowe o łącznej mocy16 500 MW179. W 2010 r. łączna skumulowana pojemność
elektrowni wiatrowych była bliska 42,3 GW (patrz rysunek nr 1)180.
Taki wzrost pojemności chińskiego rynku energetyki odnawialnej był spowodowany
rekordowymi inwestycjami w elektrownie. Łączna wartość inwestycji w 2009 r. przekroczyła
20 mln USD, a w 2010 r. chińskie inwestycje w energię wiatrową wyniosły ponad połowę
ogólnoświatowych inwestycji w ten sektor. Jednocześnie w 2010 r. rząd chiński przedstawił
raport „Plan rozwoju nowego przemysłu energetycznego181”, w którym zakłada, że
177

http://www.ren21.net/.
Ibid.
179
Oznaczało to wzrost pojemności energetycznej rynku o prawie 64%.
180
http://www.ren21.net/.
181
Ang. Development planning of new energy industry
178

104

możliwości produkcyjne farm wiatrowych wyniosą co najmniej 200 GW w 2020 r. i będą
wytwarzały

44TWh

elektryczności

rocznie.

Działalność

tego

sektora

przemysłu

energetycznego ma przynieść 38 mld USD zysku rocznie182.Z tego powodu zarówno rząd
chiński, jak i korporacje zachęcają zagraniczne firmy (ze szczególnym uwzględnieniem USA)
do inwestycji w energię nowej generacji183.
Rok 2011 był dobrym rokiem nie tylko dla chińskiego przemysłu energii odnawialnej,
ale także dla produkcji powiązanych z tą dziedziną, a szczególnie dla produkcji turbin
wiatrowych. Firmy Goldwind, UnitedPower i Dongfang Electric dołączyły do grona
dziesięciu największych światowych producentów turbin wiatrowych. Wszystkie te firmy
rozpoczęły eksport do USA i UE184. Takie firmy jak Sinovel, Goldwin, XEMEC, Shanghai
Electric Gruop oraz Mingyang od niedawna produkują i eksportują turbiny o mocy 5 MW i
więcej.Obecnie chiński rynek energii wiatrowej jest podzielony głównie między „Wielką
Piątkę” – pięciu największych prywatnych producentów energii oraz parę mniejszych
przedsiębiorstw państwowych. Do najważniejszych producentów energii wiatrowej należy
80% rynku. Największe firmy – Goudian, Datang i Huaneng zwiększają swoją produkcję
o 1–2 GW rocznie.

4. Plany rozwoju chińskiego rynku energii wiatrowej

W celu zapewnienia dalszego rozwoju energii wiatrowej, Chińska Narodowa
Administracja Energii wybrała, z pośród prowincji z najlepszymi zasobami wiatru,
odpowiednie lokacje dla osiągnięcia nowych celów do 2020 r.
Zgodnie z planem rozwoju energetyki wiatrowej, wydajność elektrowni wiatrowych
wzrośnie do 138 GW do 2020 r. Jednocześnie ma powstawać nowa sieć energetyczna
przystosowana do łączenia energii z elektrowni tradycyjnych z energią z odnawialnych. Jak
do tej pory, rząd chiński zatwierdził siedem nowych lokalizacji pod elektrownie gigawatowe.
W 2010 r. elektrownia wiatrowa Gandu Juiquan zanotowała najszybszy wzrost –osiągnęła
pojemność 5 GW, podczas gdy moc pozostałych największych elektrowni wahała się między
1,8 a 4,2 GW (patrz rysunek nr 2).
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Rysunek nr 2
Planowany rozwój elektrowni wiatrowych w poszczególnych
chińskich prowincjach w latach 2010 – 2020

Źródło: http://www.chinawindpower.com.hk/English/index.html

Jeśli chodzi o rozwój elektrowni wiatrowych, to Gandu Juiquan nie jest liderem, jako
że zapowiada podniesienie wydajności do 8 GW w 2015 r. i 12,7 GW w 2020 r. Największy
wzrost wydajności zapowiadają elektrownie Środkowa Mongolia Zachód (wzrost do 18 GW
w 2015 r. i 38,3 w 2020 r.), Środkowa Mongolia Wschód (wzrost do 13,2 GW w 2015 r.
i 30,8 GW w 2020 r.) oraz elektrownia Jilin (wzrost do 10,1 GW w 2015 r. oraz do 21,3 GW
w 2020 r.). Szczegółowe dane na temat rozwoju istniejących elektrowni wiatrowych
przedstawia rysunek nr 2. Rząd chiński planuje także budowę nowej znaczącej elektrowni
wiatrowej, która w 2020 r. ma być szóstym co do wielkości przedsiębiorstwem tego typu z
łączną pojemnością do 10,8 GW185.
Łącznie rząd chiński przewiduje wzrost wydajności rynku energii z 23 GW w 2010 r.
do 69 GW w 2015 r. i 138 GW186 w 2020 r. Łączny wzrost pojemności energetycznej rynku
energii wiatrowej ma wynieść ponad 500% (rok 2020 do 2010)187.
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5. Rozwój elektrowni offshore’owych
Energia pozyskiwana z wiatrów morskich jest bardzo atrakcyjna, ponieważ jest mocno
wspierana przez rząd, ale przede wszystkim otwiera dostęp do rynków energii o dużym
potencjale. Pierwszy chiński projekt offshore’owy „Shanghai Donghai Bridge Offshore”188
został rozpoczęty po koniec 2009 r. i już w lipcu 2010 r. przyczynił się do produkcji
energii189.
W maju 2010 r., rząd chiński wprowadził pierwsze koncesje na prowadzenie morskich
elektrowni wiatrowych. Wszystkie koncesje zostały sprzedane do listopada 2010 r. Budowa
offshore’owych farm wiatrowych pozwoliła zwiększyć moc przypadającą na prowincje
Jiangsu o 1 GW w 2010 r. Cena energii pochodzącej z morskich farm wiatrowych waha się
między 9,4 a 11,2USD. Wszystkie projekty offshorepowinny zostać ukończone do 2013r.190
Rysunek nr 3
Potencjał rozwojowy morskich farm wiatrowych w Chinach

Źródło: http://nenmore.blogspot.com/.

Największe chińskie morskie farmy wiatrowe zostaną umieszczone na Morzu
Wschodniochińskim, u wybrzeży Fujian, Zhejiang, Guandong, Shandon, Jiangsu i Shangha.
Cechą charakterystyczną tego terenu są wiatry o dużych prędkościach, co sprzyja budowaniu
farm wiatrowych o mocach ponad 6 MW. Na Morzu Południowochińskim zostały także
rozpoczęteprojekty pilotażowe – zainstalowano farmy wiatrowe przeznaczone dla wiatrów
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o mniejszych prędkościach, ok. 6–7 m/s. Te elektrownie wiatrowe zostały zainstalowane
wzdłuż wybrzeży Jiangsu, Shanghai i Shandong191 (rysunek nr 3).
Łącznie w 2011 r. w Chinach rozpoczęto ponad 10 projektów budowy morskich farm
wiatrowych, które są prowadzone przez osiem największych chińskich korporacji
energetycznych. Wśród tych firm znalazły się Sinovel Wind Group, Goldwind Science and
Technology oraz Shanghai Electric, których farmy wiatrowe już dostarczają prąd dla
nabrzeżnych miejscowości. Łącznie w 2011 r. chińskie korporacje wybudowały 54 morskie
jednostki prądotwórcze – większość z nich to próbne projekty pilotażowe, mające na celu
zbadanie rzeczywistych możliwości produkcyjnych morskich farm wiatrowych192.
Specjaliści z Uniwersytetu Harvardu oraz Uniwersytetu Tsinghua przewidują, że
inwestycje w OZE w Chinach utrzymają się na podobnym poziomie do 2030 r. szacują także,
że w 2030 r., przy rosnącej produkcji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych oraz
spadkowi energochłonności gospodarki, CHRL będzie w stanie zaspokoić wszystkie swoje
potrzeby energetyczne korzystając wyłącznie z OZE193.

Zakończenie

Od 2006 r. Chiny powoli zwracały się w kierunku zrównoważonego rozwoju w
dziedzinie energetyki. W 2009 r. wprowadzono politykę energetyczną, mającą na celu
zmienienie gospodarki chińskiej z gospodarki opartej na węglu, na gospodarkę opartą na
odnawialnych źródłach energii.
Chińskie przedsiębiorstwa oraz rząd rozpoczęły potężne inwestycje w energetykę
wiatrową, które po dwóch lata były na tyle duże i owocne, że Chiny stały się światowym
liderem energetyki wiatrowej. Wraz z rozwojem farm wiatrowych, rozwijały się inne gałęzie
przemysłu, które dostarczały części do budowy tych farm. Wspomniane inwestycje stały się
podstawą rozwoju wielu prowincji, szczególną szansę stanowiły dla biednych prowincji
zachodnich. Obecnie Chiny planują oparcie całej gospodarki na OZE do 2030 r.
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Streszczenie

Chiny od 2006 r. zwracają się ku zrównoważonemu rozwojowi, szczególnie
w dziedzinie energetyki. W 2009 r. wprowadzono nową politykę energetyczną, która ma na
celu przestawienie chińskiej energetyki z węgla na odnawialne źródła energii. Jednocześnie
chińska sfera biznesowa i rząd zainwestowali w energetykę wiatrową. Milionowe inwestycje
sprawiły, że Chiny stały się światowym liderem energetyki wiatrowej. Wraz z rozwojem farm
wiatrowych, rozwijano także inne gałęzie przemysłu, które dostarczały części do budowy tych
farm. Inwestycje w OZE stały się podstawą rozwoju wielu prowincji, szczególnie prowincji
zachodnich. OZE stały się na tyle ważnym źródłem energii dla ChRL, że podjęto decyzję
o oparciu całej gospodarki o energię odnawialną najpóźniej do 2030 r.
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CHANGES IN WIND ENERGY SECTOR N CHINA IN 2006-2011
Summary
In 2006 China turned its economy into sustainable path. Especially the energy sector
has seen many transformations. In 2009, a new Energy Policy was established, which main
goal is to change Chinese economy from coal-based-economy into more renewable. At the
same time, the Chinese business sector and government have been investing millions of
dollars in wind energy sector. The result of those huge investments was a position of a leader
in the world’s wind energy sector. The development of wind plants was accompanied by the
development of other industries, which provide elements for wind farms. Investments in
renewable energy has lately become the core issue for development for the poorest provinces
of China. Nowadays, China plans to continue the development of renewable energy resources
and base all the industries, especially those energy – intensive, on the removable resources by
2030.
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RYNEK INWESTYCJI EMOCJONALNYCH W POLSCE
Wstęp
W II kwartale 2012 r. oszczędności, czyli nieskonsumowana cześć dochodu
rozporządzalnego194 polskich gospodarstw domowych wyniosły 1 bln PLN195. W dobie
spowolnienia gospodarczego główną formą ich alokacji były bezpieczne, jednak oferujące
niską stopę zwrotu, bankowe konta oszczędnościowe196. Najmniejszym zainteresowaniem
Polaków cieszą się opcje, kontrakty futures czy inwestycje alternatywne197. Warto jednak
zwrócić szczególną uwagę polskich inwestorów na te ostatnie, a zwłaszcza na należące do
nich inwestycje emocjonalne. Dlaczego? Nawet w dobie zawirowań gospodarczych
zapewniają one, cenione przez Polaków, bezpieczeństwo i często kilkunastokrotnie wyższe
zyski niż konta oszczędnościowe, a ponadto pozwalają na dywersyfikację portfela
inwestycyjnego. Czym więc są inwestycje emocjonalne i co sprawia, że są tak wyjątkowe? Są
to niefinansowe produkty alternatywne, których wartość zależy od ich unikalności,
dostępności i walorów: estetycznych, zapachowych czy smakowych, jest więc zazwyczaj
niezależna od bieżącej koniunktury makroekonomicznej czy sytuacji na rynkach
finansowych198. Do grupy inwestycji emocjonalnych zaliczają się inwestycje w sztukę,
whisky, wino i przedmioty kolekcjonerskie (m.in. stare samochody, stare książki czy
pocztówki). Słowo „emocjonalne” w nazwie wiąże się z tym, iż o wartości tych aktywów
decydują indywidualne odczucia. Choć same inwestycje powinny być emocjonalnie obojętne,
to jednak wielu zaawansowanych w temacie inwestorów wiąże z nimi swoje hobby,
zainteresowania i uczucia. Ta tendencja dotyczy przede wszystkim inwestycji w wino, whisky
i sztukę – są to tzw. inwestycje w pasje (investments of passion). Celem niniejszego artykułu
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jest przybliżenie inwestycji emocjonalnych polskim inwestorom, jak i udowodnienie, że są to
inwestycje z wysokim potencjałem osiągania zysków.
1. Inwestycje w sztukę
Inwestowanie w sztukę oznacza zamierzone połączenie walorów estetycznych z
ryzykiem w tworzeniu dochodu. Sztuka obejmuje wiele obszarów, inwestować można więc w
nie tylko w malarstwo, ale też w rysunek, grafikę, rzeźbę, czy fotografię, samodzielnie lub za
pośrednictwem instytucji zajmujących się inwestowaniem na rynku sztuki. Przedmioty
będące obiektem inwestycji odznaczają się najczęściej niską płynnością. Inwestowanie na
rynku sztuki ma charakter długoterminowy, co oznacza okres 5-7 lat. Wymaga ono
profesjonalnej, interdyscyplinarnej wiedzy, chociaż nawet inwestycje eksperta obarczone są
ryzykiem straty ze względu na trudności w uzyskaniu informacji na temat historycznych stóp
zwrotu, nieprzewidywalność zmian mody, gustów, a przez to trudności z prognozowaniem
stóp zwrotu oraz brak uniwersalnych regulacji dotyczących kształtowania się cen
przedmiotów obrotu. Na wartość danego dzieła wpływają bowiem głównie jego jakość,
autentyczność, popularność artysty, który je stworzył, zmiana gustów kupujących i wycena
ekspertów.
Polski rynek sztuki jest rynkiem stosunkowo małym i młodym, funkcjonującym
właściwie od 1991 r. Wykształcił się on po transformacji ustrojowej i znajduje się we
wczesnej fazie rozwoju. Krajowy rynek sztuki jest równocześnie rynkiem dynamicznie się
rozwijającym – tempo wzrostu jego wartości w 2011 r. wyniosło 16,8%, a w pierwszej
połowie 2012 r. rynek osiągnął bezprecedensowy 90% wzrost w porównaniu do I półrocza
poprzedniego roku199. W związku z tym prognozuje się, że obroty na tym rynku łącznie w
2012r. wyniosą około 70-80 mln PLN200. Systematycznie rośnie też liczba zawieranych
transakcji, która w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosła 2480 wobec 2024 w pierwszej
połowie 2011 r.201 Wzrosty te tłumaczyć można przede wszystkim zwiększeniem
zainteresowania polskiego społeczeństwa nabywaniem dzieł sztuki202. W 2011 r. obroty na
polskich aukcjach wahały się w granicach 40-60 mln PLN203. To jednak bardzo niewiele w
porównaniu do wartości obrotów na rynku światowym, która w 2011 r. osiągnęła rekordową
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wysokość 36,6 mld PLN204. Cały polski rynek sztuki wart jest około 300 mln PLN205,a
światowy – 55 mld USD206. Najwięcej dzieł w Polsce jest sprzedawanych w Warszawie –
około 95% wartości obrotu na całym rynku207.
Rozpowszechnianiem sztuki w Polsce zajmują się przede wszystkim domy aukcyjne i
to głównie na podstawie ich kondycji finansowej i obrotów ocenia się rynek sztuki.
Największe z nich to Desa Unicum, Rempex i Agra-Art208. Inwestycji można dokonywać
także kupując dzieła w galerii sztuki czy na aukcji internetowej lub korzystając z
pośrednictwa funduszu inwestycyjnego czy banku. Różnorodne możliwości inwestycyjne na
rynku sztuki w Polsce oferują obecnie takie spółki, jak: Stilnovisti, Wealth Solutions i Dom
Aukcyjny Abbey House SA. Ten ostatni jest współwłaścicielem pierwszego w Polsce
funduszu zamkniętego Abbey Art Fund. W 2012 r. miało w nim udział łącznie 45
inwestorów, którzy złożyli do funduszu łącznie 4 mln PLN209. W porównaniu z funduszami
zagranicznymi Abbey Art Fund jest funduszem niewielkim, np. amerykański fundusz
Collectors Fund jest wart 20 mln USD i osiąga przeciętnie 28,5% zysku rocznie210. Ciekawą
ofertę inwestycji na rynku sztuki proponuje też Wealth Solutions. Za minimum 50 tys. PLN
(plus prowizje) można kupić udziały w pięcioletnim funduszu celowym, który 70-80%
środków inwestuje w zagraniczne dzieła uznanych klasyków, a pozostałe 20-30% w dzieła
polskich malarzy współczesnych211. Spółka zachęca do inwestycji faktem, iż średnia stopa
zwrotudla sześcioletnich inwestycji w światowy indeks sztuki Mei Moses All Art Index
wyniosła w okresie 60 lat 111,8%. Jeżeli chodzi o inwestycje na rynku sztuki za
pośrednictwem banków to oferują one usługi dla najbogatszych (z majątkiem co najmniej 1
mln PLN), w ramach bankowości prywatnej (tzw. art banking). Te oferty, wciąż we
wczesnym stadium rozwoju w porównaniu z zagranicą, znaleźć można m.in. w ofercie
banków Noble Bank, Pekao SA, czy w Banku Zachodnim WBK. Usługi art banking polegają
na stworzeniu dla klienta strategii inwestycyjnej na rynku sztuki w oparciu o jego preferencje
(decyzje inwestycyjne podejmuje ostatecznie klient), czy ubezpieczaniu, przechowywaniui
obsłudze logistycznej zakupu i sprzedaży dzieł.
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Najpopularniejszym i najbardziej rozwiniętym segmentem polskiego rynku sztuki jest
malarstwo (analogicznie jak na światowym rynku sztuki) i rysunek, stanowiące odpowiednio
72% i 19,6% obrotów polskiego rynku aukcyjnego212. Pozostałe dziedziny sztuki odgrywają
marginalne znaczenie na polskim rynku – grafika stanowi 2,2% jego wartości, a rzeźba
zaledwie 1%213. Rynek grafiki jest rynkiem niewielkim, ale stabilnym. Co roku na aukcjach
sprzedawanych jest w granicach 520-590 grafik za łączną sumę od 0,9 do 1,3 mln PLN.
Rzeźba pozostaje na naszym rynku sztuki segmentem niedocenionym, chociaż na
rynku światowym odgrywa równie ważną rolę co malarstwo i rysunek. Być może wynika to z
faktu, iż na krajowych aukcjach rzadko pojawiają się cenne obiekty. Na aukcjach sprzedaje
się średnio 80-120 dzieł rzeźbiarskich rocznie, a suma sprzedaży oscyluje w granicach 0,7-1,3
mln PLN. Najpopularniejsi artyści na polskim rynku aukcyjnym to przedstawiciele malarstwa
współczesnego: Nikifor Krynicki, Wlastimil Hofman i Jerzy Nowosielski (wg danych za 1.
półrocze 2012) . Na potrzeby polskiego rynku można podzielić rynek sztuk pięknych na rynek
sztuki dawnej (powstałej do 1945 r.), rynek sztuki współczesnej (powstałej w latach 19451989) oraz rynek sztuki najnowszej (powstałej po 1989 r.).
Inwestycje w sztukę powszechnie uważane są w naszym kraju za inwestycje
zarezerwowane wyłącznie dla osób zamożnych. Tymczasem według danych opracowanych
przez Dom Aukcyjny Abbey House214 od 2011 r. ponad 45% zawieranych na polskim rynku
sztuki transakcji aukcyjnych to zakupy prac artystów nie przekraczających kwoty 2 tys. PLN
(dotyczy to prac malarskich i prac na papierze). Do 2009 r. Polacy najczęściej licytowali
jednak droższe prace, których cena wahała się między 2 tys. a 10 tys. PLN215. Najważniejszą
przyczyną zmiany struktury przedziałów cenowych kupowanych przez inwestorów dzieł
sztuki jest fakt, iż Polacy najchętniej kupują dzieła młodych artystów (43% liczby wszystkich
transakcji216), czyli sztukę najnowszą, a przy tym tańszą i bardziej dostępną. Być może ta
popularność wynika z faktu, iż choć obarczona wysokim ryzykiem (nieukształtowana i
niepewna pozycja rynkowa młodego twórcy) sztuka ta daje perspektywę osiągnięcia
stosunkowo szybkiego i nawet kilkusetkrotnego zysku. Przeciętna cena dzieł z tego segmentu
wynosi obecnie ok. 1500 PLN (dynamicznie rośnie jednak odsetek prac sprzedanych za ponad
5 tys. PLN), podczas gdy ogólna przeciętna cena malarstwa wynosi ok. 13,5 tys. PLN217. Dla
porównania, jeszcze w I połowie 2008 r. średnia cena obrazu w Polsce wynosiła około 31,5
212

Polski rynek aukcyjny…, op. cit.
Ibid.
214
J. Kozak, Ile kosztuje sztuka?, inwestycje.pl, 11.09.2012.
215
Polski rynek aukcyjny…, op. cit.
216
Ibid.
217
Ibid.
213

117

tys. PLN, a dominującym segmentem rynku (60% liczby wszystkich transakcji na rynku)
była, gwarantująca bezpieczeństwo lokaty kapitału i pewny zysk, sztuka dawna218.
W I połowie 2012 r. średnia cena prac w tym segmencie wynosiła 40,9 tys. PLN, z
czego wynika, iż dzieła z tej grupy są przeciętnie 26 razy droższe niż dzieła
z najpopularniejszego segmentu sztuki młodej219. W przypadku sztuki powojennej średnia
cena dzieła wyniosła 17,1 tys. PLN220. Chociaż zmieniła się struktura sprzedaży sztuki i jej
dostępność, to najwyższe transakcje i rekordy cenowe padają za prace artystów doskonale
znanych, należących do dawnej sztuki polskiej, przede wszystkim w malarstwie i to ten
segment rynku ma największy udział w jego obrotach (63%)221. Najdroższym wylicytowanym
obiektem na polskich aukcjach był XIX wieczny obraz „Rozbitek” Henryka Siemiradzkiego
(2,13 mln PLN)222. Nieporównywalnie więcej trzeba było zapłacić za najdroższy
wylicytowany obraz na rynku światowym – blisko 120 mln USD kosztował „Krzyk” Edwarda
Muncha223. Jednak takie dzieła oraz koszty ich utrzymania są wysoce kapitałochłonne, więc
na te inwestycje mogą pozwolić sobie tylko najbogatsi. Mimo, iż zmniejszyła się bariera
wejścia na najpopularniejszy rynek malarstwa, to w innych segmentach sztuki się zwiększyła
– ceny rysunków są najwyższe od 1992 r. i wynoszą średnio 12,5 tys. PLN224. Jednak ceny
tych dzieł, stworzonych przez znanych artystów, są często kilkukrotnie niższe niż ceny
obrazów, np. aby stać się właścicielem szkicu Jacka Malczewskiego wystarczy około 2 tys.
PLN225.
Nie ulega wątpliwości, że zarówno na światowym, jak i na polskim rynku sztuki
można osiągnąć duże zyski. Średnia roczna stopa zwrotu na tym rynku w Polsce w pierwszym
półroczu 2012 r. wyniosła 9,4%226. Taki dochód można było uzyskać z prac, które inwestorzy
trzymali powyżej roku od zakupu. Jeszcze wyższe zyski przyniosła inwestycja o horyzoncie
czasowym powyżej 2 lat - około 11%227. Inwestycje średnioterminowe są jednak najbardziej
ryzykowne – jest to grupa, gdzie występuje najwięcej strat. Najwyższe zyski przynosi
najstabilniejsza inwestycja długoterminowa. Przechowując zakupione dzieła sztuki powyżej
15 lat można było zarobić średnio 47% rocznie228. Najwyższe stopy zwrotu przyniosło
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malarstwo (11,7%) oraz sztuka dawna (13,6%)229. Jednak są dzieła, które przynoszą zyski
kilkukrotnie i kilkunastokrotnie wyższe – najbardziej dochodowa w ciągu ostatnich lat
okazuje się być sztuka współczesna. Obrazy klasyków XX wieku, takich jak Kazimierz
Mikulski, Adam Marczyński, czy Wojciech Fangor wykazywały się wzrostem wartości na
poziomie około 40% rocznie230. Najlepsze inwestycje zakończone na polskim rynku
aukcyjnym w pierwszej połowie 2012 r. przyniosły stopy zwrotu 83,9%, 81,7% i 39%231.
Były to odpowiednio pastel Władysława Podkowińskiego, olej Meli Muter i portret Józefa
Brandta. Dzieła te zostały wylicytowane w latach 1992 – 1993 (były to więc inwestycje
długoterminowe) w okazyjnych cenach (rynek sztuki dopiero się formował) poniżej 10 tys.
PLN. Do 2012 r. ich wartość wzrosła kilkunastokrotnie lub kilkukrotnie i wynosiła
odpowiednio 110, 165 i 41 tys. PLN. Dla porównania, na rynku światowym w analogicznym
okresie najwyższa stopa zwrotu wyniosła „zaledwie” 46,21%232. Z przytoczonych wyżej
przykładów wynika, że dzieła sztuki dawnej i współczesnej autorstwa uznanego artysty
stanowią szczególnie wartościową inwestycję. Zasób wybitnych prac sztuki dawnej na rynku
powoli się wyczerpuje (zasilają one kolekcje prywatne i muzealne), jednak nie brakuje dzieł
uznanych klasyków sztuki współczesnej, których wartość rynkowa systematycznie rośnie.
2. Inwestycje w wino i whisky
Whisky i wino inwestycyjne to luksusowe, najwyższej klasy alkohole, cieszące się
dużą renomą i poszukiwane przez koneserów i kolekcjonerów. Cechują się wysoką jakością,
pochodzą od uznanych producentów, są doceniane przez uznanych znawców, najczęściej to
stare, dobrze zachowane roczniki, produkowane w ograniczonych ilościach – często to edycje
limitowane i unikalne. Im więcej powyższych cech, tym droższy trunek. Inwestycja w wino i
whisky może być dokonywana na rynku pierwotnym (w trunek leżakujący w beczkach i
oczekujący na rozlanie do butelek, nieoceniony i niesklasyfikowany – En Primeur), na rynku
wtórnym (alkohol w skrzynkach sprzedawany na aukcjach i giełdach), poprzez zakup
udziałów wybranych winnicach i destylarniach whisky oraz za pośrednictwem funduszy
inwestycyjnych. Jest to inwestycja mogąca generować wysokie stopy zwrotu dzięki malejącej
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Jest to jednak inwestycja kosztowna, zależna w pewnym stopniu od sytuacji gospodarczej na
świecie, wymagająca znajomości przedmiotu lokaty kapitału i wiążąca się z ryzykiem (utrata
kapitału, zmiany wyceny alkoholi, brak regulacji rynkowych).
Najdroższe i najpopularniejsze wina to te francuskie, pochodzące z winnic Bordeaux
(95% win inwestycyjnych pochodzi z tych winnic), Burgundii i Szampanii233. Obecnie bardzo
ważnym elementem oceny trunków są oceny krytyków, przede wszystkim Roberta M.
Parkera, który jest twórcą stustopniowej skali oceny win234. Wina inwestycyjne mają
zazwyczaj min. 95 punktów w jego rankingu. Wina najwyższej klasy (zwane Premier Crus
lub First Growths), cieszące się szczególnym zainteresowaniem inwestorów, produkują m.in.
winnice: Lataour, Margaux, czy Mouton Rothschild235. Podaż win First Growths jest ściśle
określona i nie przekracza 90 000 skrzynek rocznie236. Ich ceny wahają się w przedziale 2203300 i więcej tys. GBP i od 30 lat (z okresowymi spadkami cen w latach 1998 i 2008 oraz na
przełomie lat 2011 i 2012) rosną, przynosząc najwyższe stopy zwrotu237.Przykładowo, wino
Carruades de Lafite osiągnęło 633% zwrotu w ciągu pięciu lat inwestycji (06.2007-06.2012),
a wino Château Beychevelle zyskało 128% w analogicznym okresie238. Oba wina należą do
rocznika 2005, cieszącego się w ostatnich latach największą popularnością. Najdroższym
bordoskim winem sprzedanym na aukcji jest sześciolitrowa butelka Cheval Blanc 1947, którą
zlicytowano w 2010 r. za 304 tys. USD239. Wysokie ceny sprawiają, że pomimo niewielkiego
wolumenu wartość rocznej produkcji winnic First Growths jest znaczna – w 2010 r. wyniosła
około 510 mln GBP, a roczna podaż win inwestycyjnych jest szacowana na poziomie około
800 mln GBP-1 mld GBP240.
Polski rynek wina jest rynkiem małym i młodym, stanowi około 3% rynku
europejskiego241. Dynamicznie wzrasta jednak liczba inwestorów w wino – w 2011 r. było ich
1900 (o 1000 więcej niż w roku poprzednim), a kwota funduszy zainwestowanych przez
Polaków w wino przekroczyła 120 mln PLN242. Inwestycjami w wino w Polsce, w ramach
zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych, zajmują się firmy: Stilnovisti, Wealth
Solutions, Logicinvest, Finare Group i Wine Advisors. Przykładowo, Wine Advisors oferuje
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co najmniej 20% stopę zwrotu przy wkładzie własnym minimum2 000 GBP w fundusz
zamknięty243 Ipopema Fine Wine Fizan. Strategia funduszu to inwestycje głównie w wina
First Growths i uzupełniająco w wina najmłodszego rocznika (En Primeur). Światowym
centrum obrotu winem jest londyńska giełda Liv-ex. W latach 2004-2009 była ona giełdą,
która dała swoim inwestorom największe zyski, osiągając skumulowaną stopę zwrotu na
poziomie około 120%244. Dobrze zdywersyfikowany portfel win oparty o wiodący indeks tej
giełdy, będący zbiorem 100 najbardziej uznanych win – Fine Wine 100 – przynosi roczną
stopę zwrotu w wysokości 10-20%245. Optymalny czas inwestycji w wina to 5 lat – w tym
okresie ryzyko strat jest znikome, a stopy zwrotu wysokie.
Najlepsze gatunki whisky produkowane są z kolei w Szkocji, w 100 działających tam
destylarniach. Jedne z najdroższych 30-letnich marek whisky z tego regionu o cenie powyżej
30 tys. USD za butelkę to: Laphroaig, The Macallan, czy Highland Park246. Największą rolę
dla inwestorów odgrywa rynek ekskluzywnych, najwyższej jakości whisky typu single malt.
Za kilkudziesięcioletnie egzemplarze trzeba zapłacić kilkadziesiąt tysięcy funtów jednak dają
często dają one stopę zwrotu w wysokości kilkuset procent, np. Black Bowmore, rocznik
1964 osiąga wzrost ceny średnio o 144% rocznie247. Najdroższą butelką whisky w historii,
wpisaną do księgi rekordów Guinnessa, jest 64-letni Macallan, sprzedany za kwotę 460 tys.
USD (ok. 291 tys. GBP). Zgodnie z opinią Whisky Exchange większość zapasów znanych
marek whisky takich jak np. Brora, Killyloch, czy Lochside zostanie wyczerpana w ciągu
najbliższych 3-4 lat, w związku z czym ich cena będzie rosnąć248. W Polsce inwestować w
whisky można za pośrednictwem firm: Stilnovisti, Wealth Solutions i Finare Group. Oferują
one zakup udziału w funduszu lub pośrednictwo w obrocie whisky na platformie World
Whisky Index. Perspektywa tych inwestycji to 3-5 lat.
3. Inwestycje w wybrane przedmioty kolekcjonerskie
Rynek kolekcjonerski jest rynkiem pasjonatów i hobbystów, na którym może
inwestować praktycznie każdy. Wartość przedmiotów kolekcjonerskich zazwyczaj wzrasta
wraz ze wzrostem inflacji, a nieefektywność rynku – zwłaszcza w Polsce, gdzie rynek ten jest
we wczesnej fazie rozwoju – daje możliwość skorzystania z licznych okazji rynkowych
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(zakup przedmiotu na aukcji, giełdzie staroci, w antykwariacie po cenie niższej niż jego
wartość rynkowa) i osiągnięcia satysfakcjonujących stóp zwrotu. Rynek kolekcjonerski
charakteryzuje się też negatywną korelacją ze stopami zwrotu z aktywów finansowych. Z
drugiej strony jest on rynkiem mało płynnym, gdzie trudno ustalić rzeczywistą wartość
przedmiotów i sprzedać je po oczekiwanej cenie.
Jedną z możliwości inwestycji na rynku kolekcjonerskim jest zakup znaczków.
Inwestycja powinna trwać od 5 do 10 lat i przynieść stopę zwrotu na poziomie średnio 6-7%
w skali

roku.

Podaż

znaczków

inwestycyjnych,

najbardziej

wartościowych

czyli

wydrukowanych w niewielkich nakładach, ostemplowanych czy z błędami, jest ograniczona,
więc ich ceny rosną. W Polsce najcenniejsze egzemplarze osiągają ceny nawet powyżej 20
tys. PLN, np. „Orzeł w wieńcu” z 1929 r. z błędnym nominałem kosztuje 70 tys. PLN249.
Uznaniem cieszą się znaczki z okresu Polski międzywojennej i z okresu PRL-u, a najdroższe
są te ze stemplem warszawskim. Co ciekawe, zarobić można też na znaczkach
współczesnych. Seria znaczków „Ocaleni” emitowana z błędem w 2011 r. za 35 PLN obecnie
kosztuje 70-80 PLN250. Inwestować w znaczki można głównie na aukcjach internetowych, np.
spółki Interfil.
Inwestować można także w pocztówki. Kartki można nabyć już od kilku złotych za
sztukę, jednak za najbardziej unikatowe pocztówki, np. z zapiskami J. Piłsudzkiego trzeba
zapłacić kilka tysięcy złotych. Cena kartek wydanych do 1905 r. to co najmniej 40 PLN.
Czynniki wpływające na cenę pocztówek to m.in. rzadkość, wiek, technika wykonania, błędy
drukarskie jak również temat. Szczególnie cenne są pocztówki namalowane przez Kossaka
czy Witkacego. Najpopularniejsze tematy kartek to Kresy, tematyka przemysłowa czy
judaica. Zakupu pocztówek można dokonać na aukcjach katalogowych np. krakowskiego
antykwariatu Rara Avis czy serwisu filokartysta.pl lub aukcjach internetowych, np.Oficyny
Wydawniczej M-C. Liczba polskich kolekcjonerów to ok. 4 tys. osób.
Ciekawy jest również polski rynek plakatu – przeważają na nim zagraniczni kupujący.
Zagranicą polski plakat cieszy się dużym uznaniem, zwłaszcza plakaty socrealistyczne, z
okresu międzywojennego, okolicznościowe i przygotowane do filmów amerykańskich. Ich
ceny dochodzą nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Plakaty kolekcjonerskie można zakupić
w polskich domach aukcyjnych, takich jak Desa Unicum.
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Zakończenie
Uważam, iż polski rynek inwestycji emocjonalnych, wraz ze wzrostem podaży
aktywów jak również popytu kreowanego coraz zamożniejszą klasę średnią oraz
upowszechnieniem dostępu do rynku, będzie dalej dynamicznie się rozwijał. Wzrostowi jego
wartości sprzyjać będzie doszacowanie obracanych na nim aktywów. Obecnie ceny polskiej
sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich są średnio kilka razy niższe od podobnych
(jakościowo, gatunkowo) aktywów zagranicznych. Na wzrost popularności inwestycji
emocjonalnych wpłynie z kolei zwiększenie się, w dobie niepewności na rynkach
finansowych, wymagań inwestorów dotyczących bliskiej korelacji bezpieczeństwa i wysokiej
stopy zwrotu z inwestycji. Nie bez znaczenia będzie też upowszechnienie wiedzy o
inwestowaniu alternatywnym, a zwłaszcza tezy, że to, co jest dobre dla kolekcjonerów i
konsumentów, może być również dobrą inwestycją.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia możliwości alternatywnego inwestowania w Polsce. Skupia się na
opisie dostępności, cech charakterystycznych i uwarunkowań inwestycji w sztukę, wino,
whisky i w przedmioty kolekcjonerskie. Autorka przeprowadziła także analizę zyskowności
wybranych decyzji inwestycyjnych oraz przedstawiła perspektywy rozwoju rynku inwestycji
emocjonalnych w Polsce.

THE MARKET OF EMOTIONAL INVESTMENTS IN POLAND

Summary

This article describes an alternative investment opportunities in Poland. It focuses on
the description of the characteristics, availability and determinants of investment in art, wine
and collectibles. The author has also carried out an analysis of the profitability of selected
investment decisions and presented market prospects of emotional investments in Poland.
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ISLAMIC ALTERNATIVE INVESTMENTS IN WESTERN EUROPE
Introduction
The article covers the issue of conventional and Islamic investments. The goal of the
article is to present theoretical foundations for both types of investments and highlight the
differences between investment interests of conventional and Islamic customers. First part of
the article relates to foundations for Islamic investments, than further part covers whole issue
of conventional alternative investment available for Islamic customers which are
characterized by Islamic, Sharia’a based rules.
1.

Conventional and Islamic investments
In the previous times, Islamic products and investments were dedicated to Muslim

customers, but currently, more and more customers use them as more ethical or alternative
products in comparison to products of conventional banks. The situation is supported by
characteristics of the Islamic investments, what differs them from conventional products:
Lack of interest (riba) – according to Islamic economic thoughmoney does not mean
value only a means of exchange good. Law prohibits banks and financial institutions to create
money, prohibits payment or receiving the interest rate.
Speculations are strongly prohibited and products based on speculations are treated as
gambling.
Lack of uncertainty (gharar) – the structures of the contracts and agreements are
certain of subject, time and price. All of those structural elements are agreed mutually.
Lack of contacts causing unjustified enrichment and unfair exploration.
Products must be based on ethical purposes and ought to benefit for the whole, local
society.
In general, main characteristic of the products or investments for non-Muslim
customers is lower risk in comparison to conventional investments.
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2. Islamic alternative investments
Islamic banking customers as far as conventional ones are interested in non-financial
investment products as a complement to financial products. Main reason for the situation is
need for diversification of customer’s portfolio and risk hedging. The products are not strictly
connected with securities markets and stock exchange, what makes them ideal in the role.
Basic classification of non-financial products shows 12 basic groups: art, antiques, classic
cars, stamps, coins, banknotes, scripophily, gold, oil, ecological investments and real estate251.
According to some sources, group products such as antiques, art, classic cars, books,
stamps, gold, coins, banknotes and scripophily are called passion investments. Conventional
banks are offering investment in wine as well. There is additionally classification of passion
investment, shown in the Graph 1.
Graph 1
Classification of passion investments

Source: author’s compilation based on World Wealth 2010, Capgemini & Merrill Lynch Wealth Management
Report, source: http://www.capgemini.com/resources/world-wealth-report-2010 [18.08.2012].
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Passion investments group is the newest and most innovative group of products and
services in banking industry, both Islamic and conventional ones. Most of them are treated as
a form of portfolio diversification, because the assets are not strictly connected with financial
markets. On the other hand, passion investment are characterized by collectible and esthetics
values. There are many products’ groups, which can be enclosed in the passion investment
group. The basic distribution includes eight groups: antiques, art, classic cars, books, stamps,
coins, banknotes and scripophily.
2.1.

Art investment
Art investment, something called art banking is the most known group from passion

investments. It has both collectible and investing character. From investment point of view, is
treated as long term investment with low-correlation to other markets. Both conventional and
Islamic investors treat it as alternative to securities market and real estate market. Art market
has four-tier character. It consists of primary market, secondary alpha market, secondary beta
market and tertiary market. The basic one is primary market, where the prices of pieces of art
are the lowest and it concerns directs selling transaction between artists and investors.
Generally, it is dominated by contemporary art. Secondary alpha market representatives are
huge and well-known art dealers, like The Arab Art Gallery in case of Islamic art market.
Their role is to organize displays and art shows to resell artworks to galleries. Secondary beta
market is strictly connected with art fairs like Art Dubai. The goal of the market events is to
create cooperation opportunities to galleries, find new galleries’ customers, improve the
reputation and finally display artworks. Tertiary market is the biggest one and the prices are
the highest. It is related to auction houses like the most prestigious ones – Bonhams,
Christie’s and Sotheby’s. The main activity on the market is to organize auctions for investors
for sell artworks252.
Islamic investors do not have many possibilities to invest in art. Generally, they are
interested in local, Islamic art or classical art works. The example of investment in Islamic art
was auction of Mahmoud Said artwork called “The Whirling Dervishes”, which was sold by
2,5 million American Dollars in Christie’s auction house253. Islamic financial institutions have
just started to offer art-related investment products, which are Sharia’a complaint. There are
only two investment products: Daman Investment Art Fund and still not issued fund or
252
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portfolio, which will be based on art market offered by The Fine Art Fund Group in
cooperation with Emirates NBD254. Unfortunately, neither HSBC Amanah not Kuwait
Finance House are offering art-related products to Islamic customers. HSBC Amanah is
offering only art advisory for its’ conventional customers.
2.2 Antiques investments
Antiques investments are quite popular among Islamic HNWI or UHNWI customers.
Antiques market is almost as much diversified as the art market. General classification shows
6 subgroups for antiques: antiques, ceramics, crafts, silver, furniture and clocks.255
Islamic investors divide antiques market into totally different groups: Quran, swords,
amber jewellery, Bohemian glass and furniture256. So, their investments concentrate on the
mentioned groups, but conventional antiques are popular in their portfolios as well. For
instance, the most expensive antique bought by Islamic investor was prayer rug, which price
was 7,8 million British pounds257. Both conventional and Islamic antiques markets are divided
into similar institutions as art market like dealers, fairs and auction houses258. Unfortunately,
there are no financial instruments related to antiques market. HSBC Amanah and Kuwait
Finance House are offering only advisory in antiques transactions.
2.3. Classic cars investment
Classic cars investments are new in the Islamic market. Markets classification is
shows 4 classes of cars: vintage (produced before year 1930), post-vintage (produced during
the period 1930-1945), classics (produced between 1945-1973) and modern classics
(produced during the period 1973 to 2001)259.
There is an additional classification of classic cars, shown on Graph 2. Both Islamic
and conventional customers are interested in whole group of classic cars, but investment in
classic cars is innovation in the Islamic and Middle East market. From investors point of
view, there is a tendency to posses one or more cars dedicated to the certain type of activity
such as vintage Bentley for elegance and representative events, Jaguar G-type for historic
races and Old Rolls Royce to “be seen in”. Middle East and Islamic market is in early stages
of development in classic cars investing.
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Graph 2
Types of classic cars

Source: author’s compilation based on P. Temple, op. cit., pp. 109-125.

Current trend on the market is to invest in European and old/vintage cars260 plus the cars
from the group of post–II World War times261. Last auction results show interest in cars from
the period from 1930s to 1970s262. Similarly to the situation of antique investments, financial
institutions in Islamic world are not offering any types of products related to investment in
classic cars. As a part of concierge services, both HSBC Amanah and Kuwait Finance House,
are offering advisory and tickets for car-related events.
2.4.Books investment
Investing in books is quite popular type of investment in the group of Islamic private
banking customers263. From the technical point of view, books are worth to invest are
classified into eight groups: science fiction, fantasy & horror, sport, crime, military, children’s
book, travel, modern 1st editions and religious.
Most of the copies from every book group are described as written by classical
authors. In case of the group “Science fiction, fantasy & horror”, the most worthy books are
those from 19th or 20th century, written by Dean Koontz and Stephen King. Sport books
related to the classic sports like hunting, shooting, motor sport, golf and fishing are the most
valuable. In group “Crime” authors like Ian Fleming and Agatha Christie are the best to invest
in. From the “Military” group, books about World War II and American Civil War are the
most wanted. The most popular authors in the group of “Children books” are JM Barrie,
Roald Dahl and JK Rowling. Investors, who decide to concentrate on the “Travel” group,
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prefer classic book full of maps, photos and graphics. In the group “Modern 1st editions”, the
precious ones are books published in the early part of 20th century. “Religious” group is
mainly important among the Islamic investors, so books such as Koran, Koranic prayers and
Musbah Kahfami are the most popular and precious ones264.
According to the information from auction houses, the most expensive Islamic book,
which was sold on the last Islamic auctions was group of Ottoman calligraphy from 19th
century in the price of 38 450 British Pounds265 and Ottoman prayerbook signed by Husseit
Sakin from 17th century sold by 15 000 British Pounds266. Both were sold by Christie’s
auction house. Similarly to other passion investments, investing in books is treated as a long
term investment. Because of the fact, that books are not strictly connected with financial
market, the investment can play the role of hedge against the economic downturns or
inflation267. Unfortunately, neither conventional banks nor Islamic one offer any related
financial products, except from advisory services and regular takaful products.
2.5. Investing in stamps
Investing in stamps is not as popular among Islamic investors as books’ investing. Its’
characteristics are almost the same as in case of other passion investments. In sum, stamps’
investing is treated as medium- or long term one, market is quite liquid and it has no strict
connection with financial market, so it is a kind of security for investors in time of economic
downturn. Technically, there are four basic differentiations of worthy stamps’ investment
approaches: geographical, used, unused and other268.
Investors with geographical approach focus on the stamps related to historical events,
history of Great Britain, Commonwealth, North America, France and China. Other approach
is described as focusing on stamps relate to space travelling, development of air
transportation, postal history and animals, especially ornithology stamps. Additionally, there
are two opposite approaches – investment in used stamps and unused ones. Practically, the
most expensive stamp related to Islamic calligraphy was sold by Sotheby’s auction house by
around 60 000 British Pounds269. Banks and financial institutions, both conventional and
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Islamic ones are not offering any forms of stamps’ market related products, except for
advisory in the group of concierge services.
2.6. Investment in coins and banknotes
Investment and coins’ collecting are popular among the Islamic investors, mainly
because of the ancient history of Arabic regions. Investing in coins has long term character. It
is hedging against the economic downturn and inflation alike other passion investments.
There are two basic approaches of coins’ investment:
investing in ancient, hammered coins,
investing in modern, milled coins.
In addition, it is essential for investor to focus on one issue like investment in coins’
from country or region. The most recommended is investing in coins’ from investors’ life
country. Plus focus on one historical era270. In accordance to the data from auction houses,
latest most expensive Islamic coin was bronze one sold by 352 American Dollars by
Christie’s auction house271 and collection of Ancient and Islamic coins priced to 2420 British
Pounds by Sotheby’s auction house272. Banks and financial institutions are not offering
special financial products related to coins. Only advisory for the wealthiest clients is available
in the group of concierge services.
Banknotes are not as popular among Islamic investors as coins, but because of the
similar characteristics like protection from economic downturn, and strong diversification
role, are worth to mention. From technical point of view, there are three types of investment
approaches: geographical, historical and based on errors.273The most common approach is
historical one, where investors focus on the banknotes with lower than 1 American Dollar or 1
British Pound face value, mainly from Colonial areas and Confederate states. As far as
banknotes printed in early 1800s. Geographical approach is quite popular and shows focus on
the banknotes only from investors’ life country. Errors approach brings together investment in
banknotes with errors made during printing process like missing signature, cutting or paper
mistakes and non-matching serial number274. Practically, banknotes are much more expensive
than coins. For instance, latest auctions in Sotheby’s and Christie’s auction houses show sale
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of Dinar for 3 520 British Pounds275 and Silver Dirhem for 2 310 American Dollars276. The
wealthiest Islamic customers, as well as conventional ones, can benefit only from concierge
services in relation to banknotes investment.
2.7. Scripophily investment
Scripophily investment in the other words means investment in historically issued
securities like bonds or shares. Characteristics of scripophily are the same as banknotes’ ones.
Generally, there are ten valuable types of historical securities. Classification is shown in the
Graph 3.
Graph 3
Types of precious scripophily investments

Source: author’s compilation based on P. Temple, op. cit., pp. 67-85.

In addition to the types of valuable scripophily investments mentioned on the Figure 3,
Islamic investors are interested in their local historical bonds. The most popular group are
Ottoman shares277. As far as, investment in banknotes or coins, scripophily investment is not
offered by banks in any form, except from regular concierge advisory for private banking
customers.
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2.8. Investment in gold
Investment in gold is another type of long term investment, which is popular both
among Islamic and conventional customers. Gold investment is described as safe, especially
in times of economic downturn, when it still keeps value. In addition, it is negatively
correlated to other financial assets, so it is treated as a hedging instrument. Technically, there
are three possible form of investment in gold: physical, ETFs and investment funds
Those mentioned methods are available for both types of investors and some of them
are recognized as Sharia’a complaint. Physical investment method is simply purchasing bars
of gold and keeping them in secured place, what is connected with additional financial
instrument – takaful or insurance278. Exchange Traded Fund (ETF) is another type of Sharia’a
complaint investment connected with gold. In the case, investor purchase shares of the
company, which is responsible for purchasing and storing gold on behalf of investor. Islamic
example of it, is Gold ETF established by Al Bogari Islamic Gold in cooperation with Dubai
Gold Securities279. Investors, who are interested in investment funds and want to be engaged
in gold related industries can invest in the companies related to gold exploration280.
Sometimes is possible to invest in the equity funds, which cover sectors related to gold like
HSBC Amanah Global Emerging Markets Equity Fund, where portfolio is covered in 8% by
gold-related companies281.
Conclusions
Article turns to the questions of significant differences between Islamic
andconventional investments. The whole article discusses and proves that the strongest
differences are notnoticeable in the group of alternative investment as opposed to banking
products. Alldata shows that Islamic investment sector is constantly evaluating to offer even
moresophisticated products, than conventional ones. As the Islamic private banking history
started50 years ago by Dubai Islamic Bank, financial institutions continually widen its
offer.What emerges from discussion led in article – from conventional customer pointview, it
is possible to differentiate between Islamic and conventional investment products.
Additionally, Islamic investments be treated as ethical and less risky alternative for
conventional customers.As a conclusion, as the result of the financial crisis investors and
wealthy customersfor more secure instruments with comparable rates of return. This is exactly
278
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what is done by Islamic financial institutions and what can be a factor for further success of
Islamicproducts and services in the group of conventional customers.
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Summary
Islamic finance in the world of conventional finance is shown as specified type of
finance dedicated to certain group of customers – Muslims. That is one of the reasons why the
level of information covered the field is so limited. Overall goal of the article is to present the
specified part of the Islamic finance – alternative investment, which are both in conventional
and Islamic form, the newest parts of the whole area of investment. Going through eight
groups of alternative investments with the introduction about the characteristics of the Islamic
(Sharia’ah based) products, foundations with empirical combination of examples of Islamic
investments are presented.Data for the research was collected in the HSBC Amanah and
Kuwait Finance House. Its’ character is not quantitative, the method of data collection is
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interview with representatives of the institutions and analysis of internal financial documents.
Research resulted in presentation of various types of the investments, which are similar to the
alternative investments dedicated to conventional customers. In addition, study arose to fact
that Muslim investors had almost the same number of investment products available as
conventional once. The situation developed the conclusion that Islamic investments are the
same attractive to both conventional and Muslim investors. What is more, the products are
available in more and more financial institutions. Examples used for the research are both
applicable for conventional customers, but for Muslim once only Kuwait Finance House is
fully Sharia’ah complaint institution.

ISLAMSKIE INWESTYCJE ALTERNATYWNE W EUROPIE
ZACHODNIEJ
Streszczenie
Finanse islamskie przestawiane są jako mała, dedykowana tylko inwestorom
muzułmańskim grupa produktów. Jest to jedna z przyczyn, które powodują, że wiedza na ten
temat jest bardzo ograniczona. Głównym celem artykułu jest przedstawienie najbardziej
wyszukanej grupy produktów, tj. inwestycji alternatywnych, które zarówno w formie
islamskiej, jak i konwencjonalnej traktowane są jako nisza. Artykuł rozpoczyna się od
przedstawienia podstaw finansów islamskich, która pozwalają na zrozumienie różnic
pomiędzy produktami konwencjonalnymi a Islamskimi. Następnie przedstawione jest osiem
podstawowych grup produktów w formie teoretycznej, wsparte empirycznymi przykładami.
Informacja do przygotowana artykułu opierają się o wywiady z przedstawicielami instytucji
finansowych, gałęzią bankowości muzułmańskiej w konwencjonalnym banku HSBC Amanah
i drugiej instytucji finansowej – Kuwait Finance House. Uzyskane informacje mają charakter
opisowy, nie liczbowy. Uzupełnieniem do wywiadów była analiza wewnętrznych
dokumentów instytucji.
Badania umożliwiły wyodrębnienie grup produktów inwestycyjnych, podobnych w
swoim

charakterze

do

produktów

konwencjonalnych.

Dodatkowym

wnioskiem

wypływającym z badań jest fakt, iż stosunkowo taka sama liczba produktów jest dostępna dla
klientów muzułmańskich i zwykłych, konwencjonalnych klientów instytucji finansowych.
Dodatkowo, atrakcyjność alternatywnych islamskich produktów inwestycyjnych wydaje się
być porównywalna dla klientów konwencjonalnych.
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Mateusz Cyrzan
III rok SSL, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Finanse międzynarodowe i bankowość
Słowa kluczowe: system bankowy, kryzys finansowy, bank centralny, Republika Korei

SYSTEM BANKOWY REPUBLIKI KOREI
Wstęp

Republika Korei to państwo powstałe po zakończeniu II wojny światowej na
terytorium Korei okupowanym przez armię Stanów Zjednoczonych282. Na początku swej
niepodległości kraj znajdował się w opłakanym stanie. Koreańczykom na co dzień
towarzyszyły korupcja, bieda i czarny rynek. W okresie od początku lat 60. XX wieku do dnia
dzisiejszego Korea Południowa może pochwalić się bardzo wysokim tempem wzrostu
gospodarczego rzędu 7,1% rocznie283. Jest ona zaliczana, obok Tajwanu, Singapuru i
Hongkongu, do grona azjatyckich tygrysów.W 1997 r. gospodarka Korei Południowej, jak też
kilku innych krajów azjatyckich, doświadczyła ataku spekulacyjnego. Wskutek kryzysu
wywołanego tym atakiem kurs wona koreańskiego spadł o 32,1%, natomiast PKB per capita
zmniejszył się o 7,4%284. Azjatycki kryzys finansowy unaocznił problemy całej gospodarki.
Były nimi: nadmierna rola czeboli (południowokoreańska forma konglomeratu), które były
wspierane przez rząd, moral hazard, słabość systemu bankowego oraz błędna polityka
kredytowa banków. System bankowy Republiki Korei ma charakter dwuszczeblowy. Funkcje
banku centralnego pełni Bank Korei, natomiast instytucjami bankowymi są banki komercyjne
oraz wyspecjalizowane. Celem jest przybliżenie charakterystyki południowokoreańskiego
systemu bankowego.
1. Korea Południowa wobec azjatyckiego kryzysu finansowego
W drugiej połowie lat 90. XX wieku Azja doświadczyła największego kryzysu
finansowego w swojej historii. Kryzys, który rozpoczął się w Tajlandii, szybko rozlał się na
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Republika Korei zajmuje południową część Półwyspu Koreańskiego, jednak oficjalnie rości sobie pretensje
do całego półwyspu. Północną część półwyspu zajmuje Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna.
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Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Seulu, http://www.seoul.trade.gov.pl, 25.10.2012.
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A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2006, s. 429.
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inne kraje Dalekiego Wschodu, włączając w to Republikę Korei. Wśród przyczyn kryzysu
wymienia się:
• zbyt szybki proces liberalizacji rynków finansowych w latach poprzedzających kryzys,
• słabość systemu bankowego i nadzoru bankowego,
• nadpłynność w sektorze finansowym wywołaną nadmiernym napływem kapitału
zagranicznego,
• zbyt duży wzrost akcji kredytowej skutkujący powstaniem wielu złych kredytów,
• bardzo bliskie związki między sektorem finansowym a politykami285.
W samej Korei bardzo istotnym czynnikiem kryzysogennym był znaczący udział
konglomeratów (czeboli) w gospodarce krajowej. Czebole były ogromnymi konglomeratami,
które powstały w latach 70. XX wieku z małych firm prywatnych286. Były wspierane przez
autorytarne władze, którym zależało na szybkim rozwoju gospodarczym kraju. Po okresie
demokratycznej transformacji czebole nadal mogły liczyć na wsparcie państwa. Bardzo często
projekty konglomeratów były nierentowne. Ich zapotrzebowanie na kapitał bezustannie
rosło287. Znaczący wpływ miała również słabość południowokoreańskiego nadzoru
bankowego. Nadzór nad bankami sprawowały Bank Korei oraz Ministerstwo Finansów i
Gospodarki.

Zezwalały

one

na

udzielanie

kredytów

podmiotom

zagrożonym

niewypłacalnością, koncentrację dużej części kredytów w sektorach gospodarki, często
obarczonych znacznym ryzykiem.
Problemy czeboli spotęgowały kryzys finansowy. W lipcu 1997 r. Kia Motors
poprosiła rząd o nagłą pożyczkę288.W wyniku pogorszenia sytuacji na rynku azjatyckim w
dniu 28 listopada 1997 r. Moody's obniżył rating Republiki Korei z A1 do A3 , a następnie do
B2 11 grudnia 1997 r289. Notowania giełdowe w Seulu spadły o 4% 7 listopada 1997 r., dzień
później o kolejne 7%. W obawie, że MFW zażąda od władz kraju drastycznych reform, w
dniu 24 listopada 1997 r. notowania spadły o 7,2%. W grudniu 1997 r. MFW zatwierdził
pożyczkę dla rządu Republiki w wysokości 21 mld $. W 1998 r. Kia Motors została przejęta
Hyundai Motors, a rok później Daewoo ogłosiło upadłość. Rząd również odczuł skutki
kryzysu – jego zadłużenie w stosunku do PKB zwiększyło się z 13 do 30%. Dopiero w
grudniu 1999 r. Prezydent Republiki ogłosił koniec kryzysu.
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2. Bank Korei

Bank Korei (Bank of Korea, BOK) jest bankiem centralnym Korei Południowej.
Został on założony 12 czerwca 1950 r., a więc dwa lata po ogłoszeniu niepodległości, na
mocy ustawy o Banku Korei. Jego siedziba mieści się w Seulu w dystrykcie Jung.
W 2012 r. gubernatorem BOK był Choongsoo Kim, powszechnie szanowany
ekonomista. Jego kandydatura spotkała się jednak z krytyką części ekspertów ze względu na
jego bliskie związki z Lee Myung-bakiem, prezydentem Republiki Korei, które mogły
zagrozić niezależności banku centralnego.
Zgodnie z artykułem 1 ustawy o Banku Korei290 podstawowym celem BOK jest
dążenie do stabilności cen, która ma przyczynić się do zdrowego rozwoju gospodarki. Bank
ustala oraz ogłasza cel inflacyjny na pewien okres czasu oraz usiłuje go osiągnąć. Celem
wyznaczonym na lata 2010-2012 była stopa inflacji na poziomie 3,0 ± 1%.
We wrześniu 2012 r. inflacja w Korei Południowej wynosiła 1,32%, a więc
znajdowała się zdecydowanie poniżej celu inflacyjnego banku centralnego (dla porównania,
w analogicznym okresie2011 r. –4,252 %; a w 2010 r.- 3,612 %)

291

. Lipiec był pierwszym

miesiącem, kiedy stopa inflacji znalazła się poza wyznaczonym celem. Po październikowej
obniżce bazowa stopa oprocentowania kredytu wynosiła 2,75%.
2.1. Funkcje Banku Korei292
Bank Korei posiada szeroki zakres funkcji w dziedzinie polityki monetarnej, nadzoru
bankowego,

prowadzenia

badań

nad

gospodarką

oraz

regulowania

kursu

wona.

BOK ma wyłączne prawo emitowania banknotów i monet w Republice Korei. Posiadają one
status prawny środków prawniczych dla wszystkich transakcji, zarówno publicznych, jak
i prywatnych. Bank nie ma limitu na emisję pieniądza oraz nie jest zobowiązany do
zachowania jakiegokolwiek parytetu wobec złota czy innej waluty. Emisja banknotów
i monet zależy tylko i wyłącznie od decyzji banku centralnego, który realizuje niezależną
politykę monetarną. W obiegu znajdują się banknoty o nominałach 1000, 5000, 10 000
i 50 000 KRW293 oraz monety o nominałach 1, 5, 10, 50, 100 i 500 KRW294.
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Ustawa o Banku Korei z dnia 31.12.1997.
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2.2. Zmiany bazowej stopy oprocentowania kredytu w Korei Południowej w latach 20072012
Kolejną funkcją Banku Korei jest formułowanie i realizowanie polityki pieniężnej
i kredytowej. Bank prowadzi politykę, której celem jest zapewnienie stabilności cen, jednakże
pod uwagę brane są także wzrost gospodarczy oraz sytuacja na rynku finansowym. BOK
wprowadził strategię bezpośredniego celu inflacyjnego po roku 1997. Wtedy też zmienił
strategię działania z orientacji agregatowej na operowanie zmianami stopy procentowej.
Najważniejszą z nich jest bazowa stopa oprocentowania kredytu (od października 2012 r.
wynosi ona 2,75%), która jest referencyjną stawką stosowaną w transakcjach między bankiem
centralnym a instytucjami finansowymi (rysunek nr 1). Polityka pieniężna i kredytowa jest
realizowana przede wszystkim poprzez trzy instrumenty: operacje otwartego rynku, politykę
ustalania stóp procentowych oraz rezerwy obowiązkowe. Poza tymi trzema podstawowymi
instrumentami BOK ma także prawo ustalić maksymalne oprocentowanie depozytów oraz
kredytów bankowych, a także może bezpośrednio kontrolować wielkość kredytów
bankowych w okresach wyraźnej ekspansji monetarnej.
Rysunek nr 1
Zmiany bazowej stopy oprocentowania kredytu w Korei Południowej
w latach 2007-2012

Źródło: http://www.tradingeconomics.com/, 19.10.2012

Bank Korei pełni także funkcję banku banków - udziela bankom pożyczek oraz
przechowuje ich depozyty. Od grudnia 1994 r. Bank zarządzaBOK-Wire (przemianowanym
na BOK-Wire+ w kwietniu 2009 r.), czyli systemem rozliczeń transferów międzybankowych.
Bank Korei przeprowadza operacje kredytowe z instytucjami bankowymi poprzez sprzedaż
z dyskontem papierów komercyjnych przedsiębiorstw oraz udzielanie pożyczek pod zastaw
zabezpieczeń o terminie zapadalności do jednego roku. Jako pożyczkodawca ostatniej
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instancji BOK może udzielać pożyczek bankom w okresie realnego zagrożenia
niewypłacalnością.
Bank centralny, na mocy ustawy o Banku Korei oraz innych przepisów
okołobankowych, jest zobowiązany do zapewnienia rządowi Republiki pewnych usług. Bank
jest depozytariuszem rządu, przyjmuje depozyty od agencji rządowych oraz udziela im
pożyczek. Ponadto, Bank wykonuje zadania związane z emisją, rejestracją oraz wykupem
papierów rządowych. Może on także zapewnić rządowi usługi powiernicze. BOK ma
możliwość udzielenia kredytu rządowi poprzez przyznanie limitu na jego rachunku bieżącym
lub w innej formie, może też bezpośrednio zakupić obligacje rządowe, jednak suma pożyczek
oraz zakupionych obligacji nie może przekraczać poziomu ustalonego przez Zgromadzenie
Narodowe. Oprocentowanie oraz inne warunki kredytów dla rządu są ustalane przez Radę
Polityki Pieniężnej. BOK ma też prawo bezpośrednio zapisać się na emisję papierów
wartościowych, których wykup i odsetki są gwarantowane przez rząd295.
Na Banku Korei spoczywa ciężar zarządzania oraz nadzoru krajowym systemem
płatniczym. Sprowadza się to do wyboru systemów płatniczych objętych nadzorem, ocenę
tych systemów oraz propozycje zmian, które mają poprawić ich jakość. Bank sprawuje nadzór
nad systemem płatności w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa oraz wydajności.
Bank Korei jest posiadaczem oraz zarządcą krajowych rezerw walutowych. Republika
Korei jest na 8. miejscuna świecie pod względemwielkości rezerw walutowych, które w
sierpniu 2012 r. wynosiły 316,89 mld USD296. Jego głównym zadaniem w kwestii zarządzania
jest ochrona wartości rezerw. Bank dokłada wszelkich starań w celu ustabilizowania rynku
FX (międzynarodowy rynek walutowy) w porozumieniu z rządem. Kursy wymiany są
generalnie determinowane przez dane fundamentalne gospodarki oraz popyt i podaż, jednakże
BOK może zastosować instrumenty stabilizujące kurs w czasie chaosu na rynkach oraz
krótkoterminowych gwałtownych zmian kursów.
Bank centralny monitoruje oraz ocenia stabilność systemu finansowego. Ocenia on
również wewnętrzne oraz zewnętrzne warunki gospodarcze, analizuje sytuację na rynku
finansowym oraz bada zdolność gospodarstw domowych oraz sektora prywatnego do obsługi
zadłużenia w celu zidentyfikowania potencjalnych źródeł ryzyka. Ma także obowiązek
zapobiegać niepokojom na rynku finansowym. BOK analizuje stan zarządzania instytucji
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Artykuł 76 ustawy o Banku Korei z dnia 31.12.1997.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, http://www.imf.org, 27.10.2012.
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finansowych i ocenia ich solidność, w oparciu o informacje zebrane z raportów okresowych,
a jeśli to konieczne prowadzi wspólne badania z Urzędem Nadzoru Finansowego297.
Ponadto Bank Korei gromadzi oraz opracowuje dane statystyczne, prowadzi własne
badania nad stanem systemu finansowego oraz całej gospodarki, a także zajmuje się
działalnością edukacyjną.
2.3. Organizacja Banku Korei 298
Władza wykonawcza w Banku Korei sprawowana jest przez Prezesa, Pierwszego
Zastępcę Prezesa oraz pięciu Zastępców Prezesa. Prezes, mianowany przez Prezydenta
Republiki po zatwierdzeniu kandydatury przez Radę Państwa, zarządza działaniami Banku
oraz wprowadza w życie politykę sformułowaną przez Radę Polityki Pieniężnej. Kadencja
Prezesa trwa cztery lata, istnieje jednak możliwość sprawowania tego urzędu przez dwie
kadencje z rzędu. Pierwszy Zastępca Prezesa jest mianowany przez Prezydenta po
rekomendacji uzyskanej od Prezesa, Zastępcy Prezesa są mianowani przez Prezesa. Kadencja
Pierwszego Zastępcy oraz Zastępców trwa trzy lata.
BOK posiada 16 departamentów (w tym Departament Audytu) oraz 16 oddziałów w
największych miastach. Bank posiada także pięć przedstawicielstw zagranicznych w
największych centrach finansowych - Londynie, Nowym Yorku, Frankfurcie nad Menem,
Tokio oraz Pekinie.
Audytor jest mianowany przez Prezydenta po otrzymaniu rekomendacji Ministra
Strategii i Finansów na trzy letnią kadencję. Audytor kontroluje działalność Banku oraz
przedstawia wyniki swojej pracy Radzie Polityki Pieniężnej oraz rządowi Korei Południowej.
Rada Polityki Pieniężnej jest ciałem odpowiedzialnym za ustalanie założeń polityki
pieniężnej Banku Korei. W jej skład wchodzą Prezes BOK (ex officio), Pierwszy Zastępca
Prezesa BOK (ex officio) oraz pięciu członków wyznaczonych przez Prezydenta Republiki
Korei(po

jednym

członku

rekomendują

Prezes,

Minister

Strategii

i

Finansów,

Przewodniczący Urzędu Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Koreańskiej Izby Handlu
i Przemysłu oraz Przewodniczący Koreańskiej Federacji Banków). Członkowie Rady
mianowani są na czteroletnie kadencje, za wyjątkiem Pierwszego Zastępcy Prezesa, którego
kadencja trwa trzy lata. Żaden członek Rady nie może zostać zwolniony z urzędu wbrew swej
woli. Obecnie przewodniczącym Rady jest Prezes Banku Korei.
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Rozdziały 2 i 3 ustawy o Banku Korei z dnia 31.12.1997.
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3. Instytucje bankowe
3.1. Banki komercyjne
W 1997 r. w Republice Korei działały 33 instytucje bankowe, a w 2011 r. tylko 18299.
Wiele z nich zostało zlikwidowanych lub stały się obiektami fuzji i przejęć. Według stanu na
koniec czerwca 2011 r. w Korei Południowej działało 7 banków krajowych, 6 banków
lokalnych oraz 37 banków zagranicznych. Średnio na jeden bank ogólnokrajowy przypadało
około 604 odziały, natomiast bank lokalny – 126 oddziałów. Banki zagraniczne posiadały 57
oddziałów.
Pomimo szerokiej liberalizacji zapoczątkowanej w latach 90. minionego stulecia
działalność banków jest nadal dosyć restrykcyjnie regulowana przez rząd. Inwestycje banków
komercyjnych w poszczególne grupy papierów wartościowych nie mogą przekroczyć 100%
kapitałów własnych. Banki mogą angażować się w działalność ubezpieczeniową dopiero od
2003 r. Od lipca 2010 r. przyznawanie kredytów walutowych zostało ograniczone (otrzymać
je mogą tylko podmioty prowadzące działalność zagraniczną).
Prawo do posiadania akcji banków jest ściśle ograniczone w celu uniknięcia przejęcia
banków komercyjnych przez wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe. Od 2002 r. jeden
podmiot może posiadać maksymalnie 10% akcji banku (15% w przypadku banku lokalnego
lub lokalnego holdingu bankowego). Istnieje możliwość przekroczenia poziomu 10% (lub
w wyżej wymienionych przypadkach 15%), jednak wymagana jest zgoda regulatora
(podobnie przy przekroczeniu progu 25% i 33%), którym jest Komisja Usług Finansowych.
Na koniec 2010 r. banki komercyjne posiadały depozyty w wysokości 466,743 mld
KRW (30,73% PKB Korei Południowej), z czego banki krajowe kontrolowały 88,58%
depozytów, banki lokalne 10,21%, a oddziały banków zagranicznych 1,21%. Znaczącą część
wszystkich depozytów stanowiły lokaty terminowe (56,0%), natomiast depozyty na żądanie
wynosiły 8,6% 300.
W tym samym okresie pożyczki udzielone przez banki komercyjne kształtowały się na
poziomie 698,737 mld KRW (46% PKB Korei Południowej). Podobnie jak w kwestii
depozytów, tak i tutaj banki krajowe były liderem. Ich pożyczki stanowiły aż 89,28% ogółu
pożyczek, pożyczki banków lokalny 9,85%, a pożyczki oddziałów banków zagranicznych
0,87%301. Powyższe dane, świadczą o bardzo dużym potencjale wzrostu dla banków
komercyjnych.
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Wliczając banki krajowe, lokalne i wyspecjalizowane z pominięciem oddziałów banków zagranicznych.
Financial Institutions in Korea, 2011, Bank Korei, s. 66, http://www.bok.or.kr/eng.
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Do najważniejszych banków komercyjnych należą Korea Exchange Bank, Kookmin
Bank, Woori Bank, Daegu Bank, Busan Bank.

3.2. Banki wyspecjalizowane
W 2012 r. w Korei Południowej działało pięć banków wyspecjalizowanych:
Korea Development Bank, który finansuje strategiczne branże przemysłu, niezbędne
dla właściwego funkcjonowania gospodarki,
Export-Import Bank of Korea zapewniający wsparcie finansowe dla transakcji handlu
zagranicznego oraz inwestycji zagranicznych,
Industrial Bank of Korea finansujący małe i średnie przedsiębiorstwa,
National Agricultural Cooperative Federation – bank

spółdzielczy zapewniający

usługi bankowe rolnictwu i leśnictwu,
National Federation of Fisheries Cooperatives – bank spółdzielczy sektora rybackiego.

Wszystkie wymienione wyżej banki łączy fakt, że zostały założone w celu
zapewnienia środków finansowych dla poszczególnych sektorów, dla których podaż funduszy
banków komercyjnych była niewystarczająca z powodu ograniczonej dostępności lub niskiej
rentowności. Banki wyspecjalizowane są w dużym stopniu zależne od depozytów ludności
(konkurują z bankami komercyjnymi w pozyskiwaniu depozytów), pomocy rządowej oraz
emisji obligacji.
4. Prognoza dla systemu bankowego Republiki Korei
Przed koreańskim systemem bankowym stoi kilka zagrożeń. Jednym z nich są
koreańskie uwarunkowania kulturowe302. Sytuacja, w której ktoś traktowany jest ulgowo,
tylko dlatego, że dobrze zna prezesa banku lub oddziału ciągle nie jest niczym
nadzwyczajnym. Korea była, i nadal jest krajem, w którym więzy rodzinne i społeczne mają
bardzo duże znaczenie. Należy też pamiętać, że osoby z wyższych sfer to bardzo często
znajomi z czasów uniwersyteckich (głównie z Uniwersytetu Korei i Uniwersytetu Seulskiego,
które kształcą elitę intelektualną, biznesową i polityczną Korei Południowej), którym nie
wypada odmówić przyjacielowi w potrzebie, nawet jeśli wiąże się to ze stratą dla samego
siebie czy instytucji, dla których pracują. W związku z tym, że zmiany kulturowe w Korei
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A. Szołtun, Systemy bankowe w Azji Południowo-Wschodniej, http://www.nbp.pl/, 15.09.2012, s. 71.
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zachodzą bardzo powoli, problemy z czasów sprzed kryzysu azjatyckiego mogą wrócić,
jednakże w znacznie mniejszym stopniu ze względu na lepiej działający nadzór bankowy.
Kolejnym ważnym ryzykiem stojącym przed Koreą i jej systemem bankowym są
niepokoje na światowych rynkach finansowych, których źródeł należy szukać w kryzysie
zadłużenia państw strefy euro oraz amerykańskich problemach z limitami długu publicznego
w stosunku do PKB. Korea, jako gospodarka otwarta, jest narażona na wszelkie
niedogodności jakie wiążą się z faktem, że jest częścią gospodarki światowej, która jest
bardzo czuło na wszelkie impulsy kryzysowe. Ponadto potencjalne pogorszenie wyników
ekonomicznych zachodnich gospodarek (kolejna faza kryzysu gospodarczego), negatywnie
odbiłoby się na sferze realnej gospodarki południowokoreańskiej, co oczywiście znalazłoby
swoje odbicie w problemach sektora bankowego.
Problemem, na który trzeba zwrócić uwagę analizując sytuację Korei Południowej,
jest ciągłe zagrożenie ze strony północnokoreańskiego reżimu komunistycznego. O ile ryzyko
wznowienia działań wojennych303 na wielką skalę należy uznać za minimalne, niestety nie
można wykluczyć małych incydentów i prowokacji, których może dopuścić się Korea
Północna w celu zwrócenia na siebie uwagi światowej opinii publicznej.
Są oczywiście także przesłanki dla rozwoju sektora bankowego w Korei.
Najważniejszą z nich jest fakt, że gospodarka kraju rozwija się bardzo dynamicznie (wzrosty
rzędu 6,3% w 2010 r. i 3,6% rok później304), co sprzyja budowaniu dobrego środowiska dla
banków. Nie bez znaczenia pozostaje niska stopa bezrobocia (3,4 % w 2011 r.305), dodatni
bilans handlu zagranicznego oraz dobra sytuacja budżetowa państwa.
Bardzo ważnym czynnikiem, który będzie sprzyjał rozwojowi południowokoreańskiej
bankowości są wysokie rezerwy walutowe, które udało się zgromadzić Republice Korei306.
Rząd będzie mógł użyć ich w razie problemów z płynnością w sektorze bankowym, co może
okazać się ogromnym wsparciem na wypadek kryzysu. Na korzyść przemawia także fakt, że
rząd Republiki jest jednym z niewielu, który mógłby sobie ewentualnie pozwolić na taką
interwencję307.
Analizując wagę i ryzyko wystąpienia poszczególnych szans i zagrożeń należy dojść
do wniosku, że przed południowokoreańskim systemem bankowym rysuje się dobra
przyszłość. Władze Korei, bankowcy i nadzór bankowy powinny jednak czuwać nad sytuacją
303

Państwa koreańskie nigdy nie podpisały układu pokojowego, obecnie obowiązuje rozejm, który w każdej
chwili może zostać złamany.
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i nie bać się podejmować zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie stabilności
działalności banków.
Zakończenie
W czasie kryzysu azjatyckiego na światło dzienne wyszły wszystkie problemy
gospodarcze Republiki Korei, od nadmiernego uzależnienia gospodarki od czeboli po brak
odpowiedniego nadzoru bankowego. W kulturze koreańskiej bardzo duże znaczenie ma
często bezzasadne zaufanie, jakim darzą się potencjalni kontrahenci. Fakt, że nierzadko
znajomości mają większy wpływ na podejmowanie decyzji niż twarde dane ekonomiczne, nie
ma pozytywnego wpływu na system finansowy.
Południowokoreańscy decydenci oraz bankierzy wyciągnęli lekcję z kryzysu z końca
lat 90. XX wieku. Świadczy o tym sposób, w jaki gospodarka poradziła sobie z kryzysem
finansowym lat 2007-2011. Co prawda miały miejsce negatywne zdarzenia, takie jak spadek
inwestycji w latach 2008-2009 czy też spadek eksportu, jednak gospodarka Korei
Południowej była jedną z niewielu gospodarek OECD, której udało się uniknąć recesji.
Dobrze poradził sobie także sektor bankowy, w którym obeszło się bez upadłości oraz
wsparcia ze strony rządu.308
Można jednak spodziewać się dalszego rozwoju południowokoreańskiego systemu
bankowego. Korea Południowa jest 3. największą gospodarką Azji (po Chińskiej Republice
Ludowej i Japonii) oraz 15. na świecie pod względem nominalnego PKB309. Do dalszego
harmonijnego rozwoju gospodarce potrzebny będzie zdrowy system finansowy. Należy
jednak mieć na uwadze pewne zagrożenia, zarówno dla systemu bankowego, jak i dla całej
gospodarki, którymi są specyficzna koreańska kultura oraz ciągła niepewność (związana
z problem zadłużenia państw strefy euro) na światowych rynkach finansowych.
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Streszczenie

Artykuł opisuje system bankowy Republiki Korei, w skład którego wchodzą Bank
Korei oraz instytucje bankowe – banki komercyjne i wyspecjalizowane. W pierwszej części
opisane

są

południowokoreańskie

doświadczenia

z

czasów

azjatyckiego

kryzysu

finansowego. Następnie artykuł skupia się na funkcjach oraz strukturze organizacyjnej Banku
Korei oraz w skrócie przedstawia instytucje bankowe. Na zakończenie przedstawiona jest
prognoza dla systemu bankowego Republiki Korei.

THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KOREA
Summary
This article describes the banking system of the Republic of Korea, which includes
Bank of Korea and banking institutions - commercial and specialized banks. In the first part
of the article it is briefly described the South Korean experience from the time of the Asian
financial crisis. Then the article focuses on the Bank of Korea, its functions, organizational
structure and the other banking institutions existing in the banking sector. Later it is presented
the forecast for the banking system of the Republic of Korea.
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LOJALNOŚĆ STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
WOBEC BANKÓW
Wstęp

Każda kampania reklamowa przeprowadzona przez bank związana jest z olbrzymimi
nakładami czasu i pieniędzy. Ma przyciągnąć nowe osoby, chcące skorzystać z usług
instytucji finansowej. Celem artykułu jest zbadanie, czy studenci korzystający z usług
finansowych są segmentem rynku, który łatwo jest przekonać do przeniesienia konta
osobistego do innego banku, czy też w ich przypadku próba zachęcenia korzystniejszą ofertą
jest bezcelowa.

1.

Czym jest lojalność?

O lojalności klientów można mówić w sytuacji, gdy występują dwa rodzaje zachowań
konsumenckich310:
• przywiązanie do firmy;
• fakt dokonywania powtarzających się zakupów.
Oprócz tego na lojalność danej osoby wskazują rozpowszechnianie pozytywnych
informacji o danym przedsiębiorstwie oraz odporność na działania promocyjne podmiotów
konkurencyjnych, a nawet przekazywanie instytucji finansowej rad i akceptowanie drobnych
problemów z jej strony. Tacy klienci są również bardziej otwarci na nowe usługi oferowane
przez dane przedsiębiorstwo. Sprawia to, iż wprowadzanie kolejnych produktów bankowych
na rynek wymaga mniejszych nakładów. W wypadku, gdy konsument nie przejawia
pozytywnej postawy, a jedynie powiela wcześniejsze decyzje dotyczące zakupów, może
łatwo zmienić zachowania, gdy tylko pojawią się sprzyjające warunki, na przykład wzrost
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Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach, praca zbiorowa pod redakcją
K. Śliwińskiej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 17.
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jakości oferty przedsiębiorstwa konkurencyjnego. Lojalność decyduje o wartości klienta
rozumianej jako gotowość do kolejnych zakupów w przyszłości311.
2. Badanie lojalności studentów Uniwersytetu Gdańskiego wobec banków – studium
przypadku
Studenci są bardzo interesującym dla banków segmentem rynku. Instytucje finansowe
spodziewają się, iż dzięki zdobytemu wykształceniu absolwenci w przyszłości będą osiągać
dochody pozwalające na korzystanie z szerszego zakresu usług bankowych. W związku z tym
wiele banków oferuje im możliwość korzystania z usług na preferencyjnych warunkach
(np. darmowe prowadzenie konta). Liczą one na to, iż nierentowni obecnie klienci za kilka lat
zaczną przynosić zysk.
Czy jednak można liczyć na to, że młody człowiek pozostanie klientem danej
instytucji finansowej po tym, jak zostanie pozbawiony możliwości korzystania z darmowego
konta? W celu ocenienia lojalności osób uczących się na Uniwersytecie Gdańskim zostało
przeprowadzone badanie ankietowe. Wzięło w nim udział po 100 studentów z każdego
z następujących wydziałów312:
• Wydział Prawa i Administracji (WPiA);
• Wydział Ekonomiczny (WE);
• Wydział Oceanografii i Geografii (WOiG);
• Wydział Nauk Społecznych (WNS).
Badanie przeprowadzone było w okresie od 15.11.2011 r. do 06.12.2011 r. Zostali nim
objęci studenci stacjonarnych magisterskich studiów uzupełniających (w wypadku kierunku
Prawo IV i V roku studiów). Jego uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania zawarte
w formularzach papierowych, które rozdawane były podczas zajęć dydaktycznych na
Uniwersytecie Gdańskim za zgodą prowadzących. Jedynie niecałe 2% ankietowanych
studentów odmówiło wypełnienia formularza313. Zdecydowana większość chętnie udzieliła
odpowiedzi, które, zdaniem autora, były rzetelne (gdyż studenci odpowiadali na pytania
zgodnie z poleceniami do nich).
311

Szerzej na temat lojalności: W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów: modele, motywacja i pomiar,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 12, D. I. Hawkins, D. L. Motherbaugh, Consumer behavior:
building marketing strategy, McGraw-Hill Irwin, Boston 2010, s. 642., M. Denoue, J. N. Saykiewicz, Brand
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wartością klienta. Pomiar i strategie, praca zbiorowa pod redakcją B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego,
Poltext, Warszawa 2010, s. 87.
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Liczba 100 wynika z założeń badania przyjętych przez autora.
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W celu osiągnięcia na każdym z badanych wydziałów 100 wypełnionych ankiet zwrócone puste formularze
zostały przekazane kolejnym osobom.
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Na rysunku nr 1 zaprezentowano banki, w których studenci poszczególnych
wydziałów posiadają główne konto osobiste (takie, z którego korzystają najczęściej).
Największą popularnością cieszy się PKO BP, który pozyskał najwięcej klientów spośród
studentów każdego z wydziałów. Na drugim miejscu znalazł się mBank, zaś na trzecim
Millennium. Nieco mniejszy udział mają BZ WBK, Pekao SA oraz ING BŚ. Pozostałe
instytucje finansowe pojawiały się w odpowiedziach sporadycznie i w związku z tym w
dalszej części artykułu nie zostały poddane dokładniejszej analizie.
Rysunek nr 1
Banki, w których studenci poszczególnych wydziałów UG
posiadają główne konta osobiste

Źródło: Badanie własne.

Rysunek nr 2
Przyczyny nieposiadania konta osobistego

Źródło: Jak w rysunku nr 1.
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Jak widać na rysunku nr 2, ponad 6% mężczyzn oraz 9% kobiet przyznało się do
nieposiadania konta osobistego. Panowie jako powód nieposiadania konta podawali
przeważnie brak takiej potrzeby, panie zaś częściej korzystały z usług banku za
pośrednictwem rachunku osoby bliskiej. Autor badania przypuszcza, iż studenci odczuwają
dyskomfort psychiczny, prosząc rodzinę, znajomych bądź partnerkę o udostępnienie konta i
dlatego wykazują większą niż studentki skłonność do zakładania rachunków.
Jak widać na rysunku nr 3, konta studenckie cieszą się wśród osób uczących się na
Uniwersytecie Gdańskim dużą popularnością. Jedynie w wypadku Wydziału Nauk
Społecznych ich udział w całkowitej liczbie kont nie przekroczył 50%. Znajdują się one
w ofercie każdej spośród sześciu najpopularniejszych wśród uczestników tego badania
instytucji finansowych. Z drugiej strony, 40% ankietowanych zaznaczyło, iż nie korzysta
z usług na preferencyjnych warunkach. Może to być spowodowane rozpoczęciem korzystania
z usług danego banku przed wprowadzeniem do oferty kont dla studentów/osób młodych,
posiadaniem rachunku w instytucji finansowej, która nie różnicuje warunków w zależności od
wieku klientów (jak np. Alior Bank). Możliwe jest również, iż część badanych osób nie
wiedziała nawet, iż korzystają ze specjalnego typu konta osobistego.
Rysunek nr 3
Rodzaje kont osobistych, z których korzystają studenci poszczególnych wydziałów

Źródło: Jak w rysunku nr 1.

Po zakończeniu nauki bądź ukończeniu określonego roku życia osoby korzystające ze
specjalnych kont osobistych będą zmuszone do zmiany rodzaju rachunku, a zwykle
w związku z tym do ponoszenia wyższych opłat. Rysunek nr 4 przedstawia oczekiwane
zachowanie konsumentów, gdy dojdzie do takiej sytuacji. Przy konstruowaniu tego pytania
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zrezygnowano z odpowiedzi „trudno powiedzieć”, gdyż chciano w ten sposób zachęcić
ankietowanych do zastanowienia się nad tym problemem. Jak można zauważyć, jedynie
niewielka część (najwięcej w wypadku WGiO – 29%) studentów potrafiła zdecydowanie
określić, czy w przyszłości zmieni bank, czy też w nim pozostanie. Pozostała część osób była
nastawiona do dalszej współpracy z instytucją finansową raczej pozytywnie bądź raczej
negatywnie. To o zadowolenie tych właśnie klientów banki muszą zabiegać najbardziej, gdyż
w zależności od poziomu satysfakcji będą oni dalej współpracować z obecnym dostawcą
usług finansowych bądź przejdą do konkurencji. Do tej grupy należy blisko ¾ posiadaczy
rachunków – przyszła pozycja rynkowa banków będzie zależała od tego, jak wielu z nich uda
się utrzymać.
Rysunek nr 4
Planowane zachowanie studentów poszczególnych wydziałów UG po tym, jak
niemożliwe stanie się korzystanie ze specjalnego konta osobistego

Źródło: Jak w rysunku nr 1.

Rysunek nr 5 przedstawia, jak długo studenci Uniwersytetu Gdańskiego korzystają ze
swojego głównego konta osobistego. Jedynie niewiele ponad 30% osób zaznaczyło, iż od
czasu rozpoczęcia współpracy z danym bankiem nie minęły jeszcze trzy lata. Wynika z tego,
iż decyzję o wyborze instytucji finansowej towarzyszącej im przez czas studiów młodzi
ludzie podejmują z reguły jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni wyższej bądź podczas
pierwszego roku studiów. W związku z tym akcje promocyjne banków skierowane do
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studentów i skłaniające do zmiany dostawcy usług finansowych mogą nie przynosić
oczekiwanych rezultatów.
Rysunek nr 5
Czas posiadania konta osobistego w jednym banku

Źródło: Jak w rysunku 1.

Rysunek nr 6
Posiadanie przez studentów różnych wydziałów UG we wcześniejszym okresie głównego
konta osobistego w banku innym niż obecnie

Źródło: Jak w rysunku nr 1.

Odpowiedzi na pytanie „Czy wcześniej posiadałeś/aś główne konto osobiste w innym
banku?”, zaprezentowane na rysunku nr 6, potwierdzają tę tezę. Ponad 76% studentów przez
cały czas korzystania z usług finansowych nie zdecydowała się na przeniesienie głównego
rachunku do innej instytucji finansowej. Pomimo rosnącej konkurencji na rynku usług
finansowych oraz powszechnego dostępu do informacji na ich temat studenci pozostają lojalni
wobec raz wybranego banku. Nawet osoby uczące się na Wydziale Ekonomicznym niezbyt
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często decydowały się na dokonanie takiej zmiany. Choć ze względu na program kształcenia
dysponują one ponadprzeciętną wiedzą na temat finansów, to jedynie 28% spośród nich
(niewiele więcej, niż w przypadku WGiO i WNS) choć raz podjęło decyzję o zmianie banku.
Na rysunku nr 7 zaprezentowano czynniki skłaniające do zmiany konta.
Zdecydowanie największe znaczenie ma tutaj atrakcyjniejsza cenowo oferta. Oznacza to, że
najpewniejszym, ale i najkosztowniejszym sposobem pozyskania klientów należących do
konkurencji jest zaproponowanie im korzystniejszych warunków. Duże znaczenie mają
również szerszy zakres usług, lepsza lokalizacja oraz wyższa jakość obsługi. Osoby
zmieniające miejsce zamieszkania na okres studiów decydują się na korzystanie z usług
instytucji finansowej, która zlokalizowana jest blisko uczelni wyższej. Tracą na tym
zwłaszcza banki spółdzielcze, posiadające swoje placówki w co najwyżej kilku
miejscowościach. Wiarygodność i wizerunek banku miały niewielkie znaczenie, co oznacza,
że studenci UG kierują się rzeczywistymi korzyściami wynikającymi z przynależności do
danego banku.
Rysunek nr 7
Czynniki skłaniające do zmiany banku

Źródło: Jak w rysunku nr 1.

Studenci biorący udział w badaniu zostali poproszeni o ocenę, jak dużą rolę przy
wyborze banku odgrywają wymienione czynniki. Posługiwali się skalą od 1 do 5, gdzie
1 oznaczało, że jest on zdecydowanie nieistotny, zaś 5, że zdecydowanie istotny. Jak można
zauważyć w tabeli nr 1, różnice między poszczególnymi wydziałami były bardzo niewielkie.
Kategoria „wygląd banku, wyposażenie, atmosfera” w żadnym wypadku nie uzyskała średniej
ocen powyżej 3,0, co oznacza, że jej wpływ na wybór instytucji finansowej jest niezbyt duży.
Najważniejsza dla studentów WPiA oraz WE była cena usług, zaś dla WOiG oraz WNS
dostęp do usług banku. Dla całej próby różnica między tymi czynnikami wyniosła zaledwie
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jedną setną punktu. Wynika z tego, że w celu przyciągania klientów banki muszą oferować
zarówno korzystną pod względem kosztów ofertę, jak również zapewniać wygodny dostęp do
usług.
Tabela nr 1
Czynniki kluczowe dla studentów poszczególnych wydziałów przy wyborze banku
fachowość,

Wydział

sprawność oraz

/czynnik

zachowanie
personelu

wygląd banku,
wyposażenie,
atmosfera

wiarygodność i
wizerunek banku

organizacja
obsługi oraz
informacja

cena
usług

dostęp do
usług
banku

WPiA

4,11

2,75

4,36

4,44

4,71

4,55

WE

3,76

2,51

4,07

4,17

4,67

4,55

WOiG

3,87

2,95

4,31

4,36

4,65

4,85

WNS

3,77

2,78

4,35

4,34

4,47

4,52

3,88

2,74

4,27

4,33

4,63

4,62

ogółem
wszystkie
wydziały
Źródło: Jak w rysunku nr 1.

Na rysunku nr 8 przedstawiono średnią ogólnych ocen, jakie studenci wystawili
poszczególnym bankom, posługując się do tego skalą ocen od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało
„zdecydowanie negatywnie”, zaś 5 „zdecydowanie pozytywnie”. Banki PKO BP
i Millennium cieszą się dużą popularnością wśród studentów, pomimo mniejszego
zadowolenia z usług, z czego wynika, że w trakcie edukacji wyższej rzadko podejmowane są
decyzje dotyczące zmiany raz wybranego banku, nawet w przypadku, gdy narzeka się na jego
ofertę.
W badaniu zapytano bezpośrednio o to, czy ankietowany zachęca bliskich do
korzystania z usług swojego banku. Odpowiedzi przedstawiono w tabeli nr 2. Połowa
klientów ING BŚ i 44% osób posiadających rachunki w mBanku przekonywała znajomych
i rodzinę o wyższości tych instytucji finansowej nad konkurencją. W przypadku PKO BP
odsetek ten wyniósł tylko 17,5%, najgorzej zaś wypadł Pekao SA, w przypadku którego
zaledwie 6,45% klientów podjęło tego typu działanie. Co ciekawe, mało osób zachęcało do
skorzystania z usług danego banku w celu osiągnięcia korzyści (na przykład nagrody za
skłanianie znajomych do założenia rachunku w mBanku). Większość rekomendacji związana
była z pozytywnym nastawieniem wobec danego podmiotu i zadowoleniem z jakości oferty.
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Rysunek nr 8
Ogólne oceny banków

Źródło: Jak w rysunku nr 1.

Tabela nr 2
Zachęcanie znajomych i rodziny do korzystania z usług banku, w którym ma się główne konto
osobiste
zachęcam, bo bank jest zachęcam, gdy mam dzięki zachęcam z innego

łącznie

lepszy od innych (%)

temu korzyść (%)

powodu (%)

(%)

PKO BP

15,00

0,00

2,50

17,50

mBank

35,59

1,69

6,78

44,07

Millennium

10,20

4,08

6,12

20,41

BZ WBK

24,39

4,88

2,44

31,71

Pekao SA

0,00

3,23

3,23

6,45

ING BŚ

41,67

4,17

4,17

50,00

21,25

2,72

3,54

27,52

ogółem
wszystkie banki
Źródło: Jak w rysunku nr 1.

Zakończenie

Przeprowadzone badanie wykazało, iż większość osób w trakcie studiów pozostaje
lojalnymi wobec jednego banku. Istotnym czynnikiem, który wpływa na takie zachowanie jest
lenistwo – czas niezbędny na zamknięcie starego rachunku, otworzenie nowego oraz
poinformowanie o zmianie numeru konta wszystkich zainteresowanych stron (np. rodzina,
pracodawca) z reguły przewyższają korzyści związane z niższymi opłatami za korzystanie
z usług bądź lepszym do nich dostępem. Można przypuszczać, iż osoby młode, uzależnione
finansowo od rodziców i studiujące w obcej miejscowości, wolą posiadać konto w tym
samym banku, co rodzina, aby zmniejszyć koszty związane z przelewami oraz szybciej
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otrzymywać pieniądze. Na decyzję o zmianie banku wpływają przede wszystkim niższe ceny
usług u konkurencji. Wynika z tego, iż kampania marketingowa skierowana do studentów
i skłaniająca do przeniesienia rachunku będzie miała niewielką skuteczność, a towarzyszące
jej koszty będą dotyczyły nie tylko samych działań promocyjnych, lecz również zaoferowania
korzystniejszych niż inne podmioty warunków.
Kolejny problem związany jest z tym, iż studenci korzystający z kont preferencyjnych
nie są przekonani, czy po zakończeniu edukacji wyższej pozostaną klientami danego banku.
Oznacza to, że choć przez wiele lat korzystają z usług, płacąc przy tym niewielkie opłaty bądź
nie uiszczając ich wcale, to nie wykształci się lojalność realna. W momencie zmiany sytuacji
życiowej (np. gdy przelewy od rodziców zostaną zastąpione wypłatami z miejsca pracy)
koszty związane z rezygnacją z usług obecnego banku spadną i zwiększy się skłonność do
poszukiwania lepszej oferty u konkurencji.
W związku z tym racjonalniejsze od inwestowania pieniędzy w studentów może dla
banków okazać się skupienie działań promocyjnych na osobach, które idą do pracy na etat
i będą otrzymywały regularnie wynagrodzenie (przykładem takiej oferty jest obecne już
w niektórych instytucjach finansowych zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku, jeżeli co
miesiąc będzie na niego trafiała określone kwota).
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Streszczenie

Budowanie lojalności klientów jest jednym z najistotniejszych elementów działalności
banków. W niniejszym artykule wskazano, jak zachowują się osoby lojalne wobec danego
przedsiębiorstwa. Przedstawiono analizę badania własnego autora, przeprowadzonego na
próbie 400 studentów Uniwersytetu Gdańskiego, mającego wykazać, jakimi postawami
wobec banków cechują się osoby pobierające naukę na uczelni wyższej. Zaobserwowano, że
do tej pory pozostawały one lojalne wobec instytucji finansowych, lecz nie są przekonane,
czy w przyszłości w dalszym ciągu będą korzystać z ich usług . Wskazano cenę i dostęp do
usług jako czynniki kluczowe przy wyborze usługodawcy oraz skłaniające do dokonania jego
zmiany. Wyciągnięto wniosek, iż ze względu na niską skłonność studentów do przenoszenia
konta osobistego do innego banku nie są oni atrakcyjnymi adresatami kampanii reklamowych.

LOYALTY OF THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF GDANSK
TO THE BANKS

Summary

Building loyalty of the consumers is one of the most important aspects of the activity
of banks. In this paper behaviour of the loyal customers was described. Author’s own
research, conducted on the sample of 400 students of the Gdansk University, was presented. It
was observed that the respondents were loyal to the banks, but they are not sure if they will be
clients of the same financial institutions in the future. The price and the access to the services
were pointed out as the key factors affecting selection of financial institution and encouraging
to changing it. The conclusion that Polish students are not eager to move bank accounts to
another company and thus they are not attractive targets of the marketing campaigns was
drawn.
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UNIE KREDYTOWE JAKO NIEBANKOWE INSTYTUCJE
OSZCZĘDNOŚCIOWE W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Wstęp

Celem artykułu jest prezentacja specyficznego rodzaju amerykańskiej działalności
oszczędnościowo- pożyczkowej jaką stanowią unie kredytowe. Artykuł prezentuje zarówno
finansowy, jak i społeczny wymiar działalności unii.W amerykańskim systemie finansowym
obok banków komercyjnych, działają również niebankowe instytucje depozytowe, określane
mianem instytucji oszczędnościowych (the thrift institution). Jedną z form takiej działalności
są unie/związki kredytowe (credit unions).
1. Unie kredytowe
Unie kredytowe w Stanach Zjednoczonych są organizowane jako spółdzielnie, a ich
działalność nie jest nastawiona na zysk, lecz na pomoc finansową dla jej członków. Źródłem
kapitału unii kredytowych są depozyty (wkłady oszczędnościowe) uczestników314. Unie nie są
spółdzielniami typu non-profit (not-for-profit cooperatives), ale własnością zarządzaną przez
jej członków. Przynależność do nich jest ograniczona. Pomiędzy osobami korzystającymi z
usług unii musi zaistnieć swoisty rodzaj więzi np.: religia315, miejsce zamieszkania, miejsce
pracy, przynależność do uniwersytetu etc., aby partycypować w usługach unii należy również
wykupić co najmniej jeden udział, zwykle o wartości 1 USD. Unie kredytowe zapewniają
niższe koszty inwestycji oszczędnościowych, oferując jednocześnie konkurencyjne stopy
procentowe, jak również szeroki wybór usług finansowych dla swoich członków. Zapewniają
314

L.S. Ritter, Principles of Money Banking & Financial Market, Addison Wesley Longman, Nowy Jork 1997,
s. 222.
315
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one dostęp do preferencyjnych kredytów, bankomatów, certyfikatów depozytowych, kart
kredytowych, przekazów pieniężnych, rachunków rynku pieniężnego i indywidualnych kont
emerytalnych. Motto unii kredytowych brzmi: „nie dla osiągania zysku, nie dla celów
charytatywnych, ale dla świadczenia usług”(not for profit, not for charity, but for service)316.

2. Typologia unii kredytowych w USA

Unie Kredytowe w Stanach działają na podstawie jednej z dwóch licencji, tj. licencji
stanowej, bądź federalnej. Wśród stanowych unii federalnych istnieje podział na unie objęte
ubezpieczeniem federalnym (federaly insured state chartered credit unions) przez Narodowy
Fundusz Ubezpieczeń Unii Kredytowych (The National Credit Union Share Insurance Fund)
(NCUSIF) oraz na takie, które nie posiadają ubezpieczenia federalnego (non-federally insured
chartered credit unions), przez co podlegają prawu stanowemu. Na amerykańskim rynku
finansowym istnieją również inne typy unii kredytowych, jednak doktryna, nie pozwala na ich
jednoznaczne zakwalifikowanie.
Pierwszym takim przykładem są unie kredytowe powszechnego rozwoju, określane
również mianem unii kredytowych rozwoju lokalnych społeczności (community development
credit unions), drugim zaś zbiorowe unie kredytowe wyrażone w centralnych uniach
kredytowych (corporate credit unions).
Unie kredytowe rozwoju lokalnych społeczności317 powstały jako instytucje, którym
przyświeca społeczna, utylitarna misja. Zasięgiem działania obejmują biedne regiony kraju,
gdzie obsługują osoby o niskich dochodach, które w zasadzie nie mogą stać się klientami
banków komercyjnych. Wśród nich są pracownicy najemni, nowi imigranci, osoby starsze
i osoby niepełnosprawne, reasumując, wszystkie grupy społeczne dotknięte problemem
wykluczenia.
CDCU są instytucjami prawnie uregulowanymi, zabezpieczonymi, zwolnionymi
z podatku, typu non-profit. CDCU zapewniają pożyczki dla swoich członków o niedoskonałej
historii kredytowej. Są one miejscem do prowadzenia transakcji finansowych za rozsądną
cenę. Zajmują się edukacją finansową i doradztwem. W swojej ofercie posiadają również
szereg usług, które mogą pomóc członkom CDCU uwolnić się od zaciągniętych wcześniej
zobowiązań oraz przejąć kontrolę nad finansami osobistymi i osiągnąć niezależność
ekonomiczną. CDCU oferuje „ekonomiczne koło ratunkowe” dla gmin o niskich dochodach,
316
317

The UFCU Difference, University Federal Credit Union, Austin 2012, https://www.ufcu.org/, 10.05.2012.
Ang. CDCU.
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które utraciły zdolność pozyskania kredytu bankowego. CDCU stoi na stanowisku, że ci,
którzy ciężko pracują zasługują na możliwość osiągnięcia bezpieczeństwa finansowego318.
NCUA(National Credit Union Administration) stworzyła Fundusz Kredytów
Odnawialnych (Revolving Loans Fund) oraz system dotacji dla tego rodzaju unii
kredytowych. Kredyty udzielane w ramach programu Funduszu Kredytów Odnawialnych są
oprocentowane poniżej rynkowych stóp procentowych. Aby uzyskać możliwość udzielania
tego rodzaju kredytów, związek kredytowy musi przedstawić dokumenty potwierdzające, iż
większość jego członków zarabia mniej niż 80% średniej krajowej319.
NCUA skupione są wokół Krajowej Federacji Rozwoju Społeczności Związków
Kredytowych. Centralne Unie Kredytowe (Corporate Credit Union) świadczą usługi
finansowe uniom, w tym usługi inwestycyjne oraz prowadzą system rozliczeń
finansowych.320 Określane są często mianem „unii kredytowej unii kredytowych”("the credit
unions’ credit union”). CDU działają na podstawie koncesji NCUA lub też w oparciu o
stanowe regulacje prawne. Największymi centralnymi uniami w USA są: US Central Credit
Union oraz Western Corporate Federal Credit Union321.

3. Struktura organizacyjna unii kredytowych
Nadzór nad federalnymi uniami kredytowymi pełni niezależna agencja rządowa –
Narodowa Administracja Unii Kredytowych (National Credit Union Administration –
NCUA), a stanowe unie kredytowe podlegają zaś władzom danego stanu. Podmiotem, który
jest uprawniony do nadania unii kredytowej statusu unii federalnej jest NCUA. NCUA
wydaje regulacje wiążące unie o charakterze federalnym, ma uprawnienia do dokonywania
inspekcji na miejscu w podlegających jego nadzorowi uniach oraz do nakładania kar za
łamanie przepisów regulujących działalność unii i umów zawartych przez unie. Na czele
Narodowej Administracji Unii Kredytowych stoi trzyosobowy Zarząd. Członkowie Zarządu
są mianowani przez Prezydenta USA, po zatwierdzeniu ich kandydatur przez Senat. Nie
więcej niż dwóch członków może pochodzić z tej samej partii politycznej. Narodowa

318

What is a CDCU?, http://www.cdcu.coop/, 10.05.2012.
A.Stasiewicz, Unie kredytowe jako niebankowe instytucje depozytowe amerykańskiego systemu bankowego –
ze wskazaniem na stan Illinois, „Bank i Kredyt” 2001, nr 10, s. 56.
320
Ibid., s. 56.
321
C.R. Marx, NCUA Places U.S. Central and Wescorp Into Conservatorship, Credit Union Times, 20 marzec
2009.
319
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Schemat nr 1
Podział unii kredytowych w USA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie National Credit Unions Administration.

Administracja Unii Kredytowych nadzoruje działalność Funduszu Gwarancyjnego
(National Credit Union Share Insurance Fund), którego zadaniem jest ubezpieczanie wkładów
członkówunii kredytowych do wysokości 100 tys. USD. Ubezpieczeniu federalnemu mogą
podlegać zarówno wkłady zgromadzone w uniach federalnych, jak i w uniach
stanowych322.Funkcje wykonawcze pełni dyrektor wykonawczy. Kieruje i nadzoruje on Biura
Centralne i Regionalne, które bezpośrednio do niego składają raporty ze swojej działalności.
Dyrektor wykonawczy składa sprawozdania i odpowiada przed NCUA323.
Biura Regionalne pełnią funkcję jednostek administracyjnych NCUA w danym
regionie. Stany Zjednoczone zostały podzielone na sześć takich regionów kierowanych przez
Biura. Wyróżnia się:
Region I- Biuro Regionalne- Alabamy, NY,
Region II- Biuro Regionalne- Alexandria, VA,
Region III- Biuro Regionalne- Atlanta, GA,
Region IV- Biuro Regionalne- Chicago, IL,
322

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas
oszczędnościowo – kredytowych w Polsce, Październik 2008, http://www.knf.gov.pl, 10.05.2012, s. 7.
323
A.Stasiewicz, op.cit., s. 57.
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Region V Biuro Regionalne- Austin, TX,
Region VI Biuro Regionalne Concord, CA324

Schemat nr 2
Biura regionalne wraz z obszarem działania

Źródło: National Credit Union Administration, Department of Regional Offices.

Istnieje 11 Biur Regionalnych i każde ma określony zakres zadań: 1. Biuro
Zbiorowych Unii Kredytowych (Office of Corporate Credit Unions); 2. Biuro Szkolenia
i Rozwoju (Office of Training & Development); 3. Biuro ds. Administracyjnych (Office of
Administration); 4. Biuro Szefa Finansów (Office of Chief FinancialOfficer); 5. Biuro ds.
Analizy i Ubezpieczenia (Office ofExamination & Insure); 6. Naczelne Biuro Doradcze
(Office of General Counsel); 7. Biuro Szefa ds. Informacji (Office of Chief
InformationOfficer); 8. Biuro Zasobów Ludzkich (Office of Human Resource); 9. Biuro ds.
Społecznych i Kongresowych (Officeof Public & Congresional Affairs); 10. Biuro ds.
Programów Równych Szans (Equal Opportunity Programs); 11. Biuro Usług Inwestycyjnych
(Office of Investment Services)325.
Ponadto pod auspicjami NCUA działa Biuro Inspektora Generalnego (Officeof
Inspector General) oraz Biuro Unii Kredytowych Społecznego Rozwoju (Office of
Community Development Credit Unions).

324
325

Ibid., s. 57.
Ibid..
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Schemat nr 3
Struktura organizacyjno- zarządcza NCUA

Źródło: Opracowane na podstawie- http://www.ncua.gov/, 10.05.2012.

Zaprezentowana wyżej struktura wynika z doświadczeń i tradycji amerykańskich, nie
pozostając bez wpływu na dynamikę, rozwój i społecznie ważną rolę, jaką spełniają unie
kredytowe.

4. The Polish & Slavic Federal Credit Union (Polsko– Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa)
Dobrym przykładem działalności unii kredytowych jest Polsko–Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa (P-SFUK), która, została utworzona w 1976 r. przez założycieli Centrum
Polsko-Słowiańskiego skupionych wokół księdza Longina Tołczyka. Celem działalności PSFUK była pomoc emigrantom, którzy po przyjeździe do Nowego Jorku nie mieli jeszcze
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historii kredytowej i którym amerykańskie banki nie chciały udzielać pożyczek na kupno i
remonty nieruchomości w zaniedbanej wówczas dzielnicy Greenpoint.
27 grudnia 1976 r. władze federalne National Credit Union Administration
zarejestrowały „Przemysłowo-Handlową Federalną Unię Kredytową” (Industrial and
Commercial Federal Credit Union). Dokument założycielski został podpisany przez siedem
osób związanych z polską emigracją. Dwa i pół roku później zmieniono dotychczasową
nazwę na „Polish & Slavic Federal Credit Union”, czyli na „Polsko-Słowiańską Federalną
Unię Kredytową”. Pierwsze biuro P-SFUK znajdowało się przy 940 Manhattan Ave., w
którym mieściła się stołówka Centrum Polsko-Słowiańskiego326.
Członkostwo w unii jest możliwe dla członków organizacji sponsorujących
tj.:Centrum Polsko-Słowiańskie, Polska Fundacja Kulturalna, Polonia of Long Island, Inc.,
Centrala Polskich Szkół Dokształcających, Komitet Organizacyjny Parady Pułaskiego,
Związek Klubów Polskich w USA, Związek Podhalan w Północnej Ameryce, Fundacja
Kościuszkowska. Warunkiem koniecznym przystąpienia do unii jest polskie, bądź
słowiańskie pochodzenie.
Związek posiada piętnaście oddziałów oraz 76 tys. członków. Aktywa unii wynoszą
ponad mld USD. Oszczędności ubezpieczone są do 250,000 USD przez NCUSIF
P-SFUK jest obecnie największą etniczną unią kredytową w Stanach Zjednoczonych i jedną
ze stu największych unii kredytowych w USA327.
Unia angażuje się również w działania społeczne. Od kilku lat organizują programy
stypendialne dla uczniów szkół średnich i studentów. Dodatkowo dofinansowują działanie
kilkudziesięciu polonijnych organizacji.
P-SFUK oferuje również program „Astronomiczna Przygoda z Kopernikiem”,
w ramach którego pokryje koszty tygodniowego obozu w Obserwatorium Astronomicznym
im. Kopernika dla kwalifikujących się dzieci, uczęszczających do polskich szkół
dokształcających328.
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Zakończenie

Podsumowując, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe wykazują unikatowy charakter.
Opierają swoją działalność na ideałach demokracji, samoodpowiedzialności, równości,
samopomocy, solidarności oraz sprawiedliwości, co jest zgodne z tradycjami, do których
nawiązywali protoplaści ruchu spółdzielczego. Unie kredytowe to jedyne na świecie
instytucje finansowe opierające się na zasadzie: jeden członek- jeden głos, co stoi w
przeciwwadze wobec komercyjnych podmiotów, gdzie waga głosów uzależniona jest od
posiadanych udziałów. Unie kredytowe cieszą się niezmiennie wysokim poziomem zaufania,
mimo zapaści finansowej banków podczas amerykańskiego kryzysu finansowego w latach
2007-2010.
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Streszczenie

Artykuł prezentuje specyficzny rodzaj amerykańskiej działalności oszczędnościowopożyczkowej jaką stanowią unie kredytowe, zwracając uwagę na finansowy, strukturalny, jak
i społeczny wymiar działalności unii. Autor dokonuje kompleksowego opisu uwarunkowań
strukturalnych, prawnych oraz funkcjonalnych związanych z działaniem unii kredytowych w
USA, wskazując jednocześnie na wpływ i dynamikę oraz społeczną rolę owych instytucji w
amerykańskim systemie finansowym. W końcowej części autor odwołuje się do
empirycznego przykładu tj. Polsko–Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Biorąc pod
uwagę złożoność zagadnienia, autor konkluduje, że unie kredytowe cieszą się niezmiennie
wysokim poziomem zaufania mimo zapaści finansowej banków podczas kryzysu
finansowego w latach 2007-2010.

CREDIT UNIONS AS NON-BANK SAVING INSTITUTIONS
IN THE UNITED STATES

Summary

The article presents a specific type of U.S. savings and loan activities which are credit
unions, paying attention to financial, structural, and social aspect of the unions. The author is
doing a comprehensive description of the structural, legal, and functional operation of the
credit union in the U.S. and points to the influence of social dynamics and the role of these
institutions in the U.S. financial system. In the final section the author refers to an empirical
example which is the Polish & Slavic Federal Credit Union. Considering the complexity of
the issue, the author concludes that credit unions

enjoy a invariably to high level of

confidence despite the financial collapse of banks during financial crisis in 2007-2010.
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ZASTOSOWANIE SCORINGU KREDYTOWEGO W BANKOWOŚCI
Wstęp
Większość banków w Polsce, oceniając wiarygodność kredytową swoich klientów,
stosuje modele scoringowe. Sukces metod scoringowych na rynku amerykańskim przyczynił
się do szybkiego ich upowszechnienia w innych krajach.Pod koniec lat 70. XX wieku scoring
zaczęto stosować w Anglii, a potem w innych krajach Europy Zachodniej oraz Australii329.
W Polsce pierwsze modele scoringowe pojawiły się w bankach w drugiej połowie lat 90. XX
wieku. Prekursorami były PKO BP, Pekao S.A. i Citibank. Wraz z przejmowaniem polskich
banków przez kapitał zagraniczny, wprowadzano w nich światowe standardy zarządzania
ryzykiem, tym również zaimplementowano systemy scoringowe330. Banki w Polsce mają
możliwość stosowania własnych modeli scoringowych oraz wykorzystywania raportów
kredytowych, dostarczanych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Ilościowa ocena ryzyka odgrywa coraz większą rolę w złożonym procesie zarządzania
bankiem, a zasadniczym przejawem jej skuteczności jest jakość portfela kredytowego, która
jest syntetycznym celem wprowadzenia scoringu. Jednakże na jakość działania modelu ma
wpływ wiele czynników, z których gros jest niezależnych od banku. Celem niniejszego
artykułu jest ukazanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących jakość
stosowanych metod scoringowych oraz identyfikacja korzyści dla banku wynikających
z implementacji modelu.
1. Pojęcie scoringu kredytowego
Scoring kredytowy można zdefiniować jako zespół statystycznych (ilościowych)
metod, które są używane w celu przewidywania prawdopodobieństwa, iż wnioskodawca
kredytu nie wywiąże się w terminie z zaciągniętych zobowiązań. Pomaga to ustalić, czy
kredyt powinien być przyznany kredytobiorcy. Scoring kredytowy jest jedną z metod
329
330

M. Pieczkowski, Credit scoring przy masowej emisji kart kredytowych, „Bank” 1999, nr 3.
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systematycznej oceny ryzyka kredytowego, która została uznana za istotnie wpływającą na
obniżenie poziomu ryzyka kredytowego w banku331. W literaturze można znaleźć wiele
różnych definicji scoringu. Wynika to z faktu, że jest to pojęcie w znacznym stopniu
subiektywne, a banki mają dużą swobodę w stosowaniu technik punktowych. Ważne jest, aby
model scoringowy charakteryzował się wysoką skutecznością w oddzielaniu klientów
dobrych od złych332.
Celem punktowej oceny ryzyka kredytowego jest pomoc pracownikom banku
w kwantyfikacji i zarządzaniu ryzykiem związanym z ekspozycją kredytową podmiotu, tak
aby umożliwić podejmowanie lepszych decyzji kredytowych szybko i obiektywnie. Badania
prowadzone na modelach scoringowych w Stanach Zjednoczonych wykazały, że historia
kredytowa jest dobrym predyktorem ryzyka niewywiązania się kredytobiorcy z kolejnego
zobowiązania333.
Modele scoringowe stały się standardowym narzędziem wykorzystywanym do oceny
wiarygodności kredytowej klientów indywidualnych oraz mikro- i małych przedsiębiorstw.
Pierwsze raporty na temat efektywności ocen punktowych w USA wykazywały, iż po
implementacji modeli scoringowych udział złych kredytów w portfelach kredytowych
banków spadł o 50%334. Z biegiem lat koncepcja założeń punktowej oceny ulegała zmianom,
a technikę tę zaczęto wykorzystywać w różnych dziedzinach życia, nie tylko w bankowości
i finansach335.
2. Rodzaje scoringu kredytowego
Ze względu na funkcję, do której wykorzystywane są modele, możemy wyróżnić
scoring aplikacyjny (nazywany też użytkowym) i scoring behawioralny. Scoring aplikacyjny
jest wykorzystywany w procesie udzielania nowych zaangażowań kredytowych. Najczęściej
modele te budowane są w oparciu o dane opisujące charakterystyki klienta, cechy transakcji
kredytowej oraz zabezpieczenia kredytu. Scoring behawioralny wykorzystuje się w procesie
monitorowania ekspozycji kredytowych i/lub udzielania nowych zaangażowań dla klientów
posiadających utrwalone relacje z bankiem tzn. posiadających np. kredyty lub rachunki
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H.C, Koh, W. C. Tan, C. P. Goh, A Two-step Method to Construct Credit Scoring Models with Data Mining
Techniques, “International Journal of Business and Information” 2006, nr 1.
332
Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s 242.
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medycynie.
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bieżące. Zazwyczaj przyjmuje się, że do wyznaczenia oceny behawioralnej wymagana jest
historia minimum 6–12 miesięcy336.
Wybór rodzaju modelu scoringowego ma wpływ na jakość otrzymanych wyników. Banki
mają możliwość implementacji własnych – indywidualnych modeli scoringowych, co jednak
wiąże się z koniecznością posiadania danych historycznych o kredytobiorcach, przez co ten
rodzaj scoringu jest niedostępny dla nowopowstających instytucji337. Zarówno rozwój,
wdrożenie oraz walidacja modelu wymagają znacznych nakładów czasu i kapitału,
zwiększających się wraz ze wzrostem liczebności próby i liczby uwzględnionych
zmiennych338. Banki, które nie są w stanie we własnym zakresie zbudować modelu, mogą
skorzystać z ogólnych modeli scoringowych,charakteryzujących się niskim kosztem,
uniwersalnym wykorzystaniem oraz powszechną dostępnością, jednak są mniej dokładne niż
modele indywidualne339.
Najczęściej modele ogólne są tworzone przez biura kredytowe340, które otrzymują
informacje od instytucji finansowych. W Polsce taką funkcję pełni Biuro Informacji
Kredytowej, powołane do istnienia z inicjatywy Związku Banków Polskich w 1997 r., jako
odpowiedź na wzrastającą liczbę kredytów zagrożonych, znajdujących się w portfelach
polskich banków341. W 2004 r. Biuro Informacji Kredytowej wprowadziło do swojej oferty
model oceny punktowej BIKSco (model pierwszej generacji). Gdy go budowano BIK
pozyskiwał dane od około 20 banków, w związku z czym model szybko stał się
niewystarczający. W 2007 r. Biuro Informacji Kredytowej zaproponowało bankom BIKSco
CreditRisk, model oceny punktowej drugiej generacji. Jest to model statystyczny
prognozujący prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której klient będzie miał co
najmniej jedno złe zobowiązanie. Model oceny punktowej BIKSco CreditRisk zbudowany
został w oparciu o losową próbę danych składającą się z 1 mln klientów. Baza BIK zawierała
wtedy informacje o 13 mln klientów indywidualnych sektora bankowego oraz o 17,5 mln
rachunków pochodzących z 33 różnych banków342.
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Tabela nr 1
Matryca łącząca zewnętrzną i wewnętrzną ocenę kredytową
BIK/BANK

100

120

130

140

150

600

Odrzuć

Odrzuć

Odrzuć

Odrzuć

Zaakceptuj

620

Odrzuć

Odrzuć

Odrzuć

Zaakceptuj

Zaakceptuj

640

Odrzuć

Odrzuć

Zaakceptuj

Zaakceptuj

Zaakceptuj

660

Odrzuć

Zaakceptuj

Zaakceptuj

Zaakceptuj

Zaakceptuj

680

Zaakceptuj

Zaakceptuj

Zaakceptuj

Zaakceptuj

Zaakceptuj

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Pałczyński, Proces zarządzania ryzykiem kredytowym kredytów
detalicznych i mieszkaniowych, Biuro Informacji Kredytowej, www.bik.pl, 12.10.2012.

Banki mają możliwość stosowania modeli łączących ocenę scoringową banku,
oszacowaną na podstawie modelu indywidualnego, z oceną na podstawie modelu
ogólnegoBIK. Dzięki temu bank, z jednej strony identyfikuje profil ryzyka kredytobiorców w
oparciu o swoje wewnętrzne dane, z drugiej – ma możliwość porównania ich z profilami
ryzyka zawartymi w ocenach punktowych BIK. Modele te są często nazywane modelami
hybrydowymi343. Przykładem łączenia oceny biura kredytowego z oceną wewnętrzną banku
jest zastosowanie matrycy, której fragment przedstawiono w tabeli nr 1.
3. Zastosowanie modeli scoringowych
Implementacja scoringu kredytowego ma bezpośredni wpływ na poprawę oceny
ryzyka kredytowego w banku. Wynika to przede wszystkim z prostoty, obiektywizmu,
transparentności i kompleksowości tej metody. Metoda tradycyjna daje jedynie binarną
odpowiedź na pytanie, czy można udzielić kredytu podmiotowi, który się o niego ubiega, czy
też

nie.

Mankamentem

tej

metody

jest

brak

dokładnego

określenia

poziomu

prawdopodobieństwa spłaty kredytu, jak to ma miejsce w scoringu kredytowym, dzięki
możliwości klasyfikacji klienta do określonej grupy ryzyka. Wyodrębnienie grup ryzyka
pozwala na różnicowanie warunków kredytowych344.
W ramach końcowej oceny klienta, ubiegającego się produkt kredytowy, funkcjonują
tzw. klasy ryzyka. Są one kategorią, do której klasyfikowany jest potencjalny klient,
o ustalonym na podstawie modelu scoringowego prawdopodobieństwie niespłacenia
zadłużenia. Każda z klas charakteryzuje się pewnym poziomem ryzyka, który jest pokrywany
343
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M. Kraska, Credit scoring i credit rating. Zastosowanie w banku komercyjnym, Wydawnictwo Biznes
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344
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ceną produktu oraz zabezpieczeniem. Poszczególne klasy ryzyka wyznaczane są w oparciu
o ocenę punktową (scoringową), którą klient uzyskał z modelu. Wyodrębnienie klas ryzyka
pozwala również na określenie maksymalnej kwoty kredytu, wyznaczenie zakresu oraz
częstotliwości monitoringu kredytowego oraz zidentyfikowanie dobrych klientów, którym
można zaoferować inne produkty345.
Celem polityki kredytowej banku jest zwykle znacząca poprawa jakości portfela
kredytowego. Zmienny charakter ryzyka wpływa zarówno na

system jego pomiaru,

wymagany zestaw zabezpieczeń, wyznaczanie limitów kredytowania, jak i na stosowany
przez bank mechanizm pokrywania strat346.
Modele scoringowe nie są pozbawione wad. Do najczęściej podnoszonych zarzutów
należy przyznanie przez model negatywnej decyzji kredytowej osobie, która ma
przeterminowany dług w wysokości nawet kilku groszy. Kolejną niedoskonałością działania
modelu może być dyskryminowanie niektórych grup społecznych np. biorąc pod uwagę cechę
„staż pracy” (przyjmując założenie, iż im dłuższy tym lepiej), dyskryminowane mogą być
kobiety, które mają krótszy staż pracy, ze względu na odbyty urlop macierzyński. Nie zawsze
logiczny i obiektywny jest dobór cech i charakterystyk, np. duża liczba złożonych zapytań
kredytowych w bankach przez tego samego klienta, nie musi świadczyć braku zdolności
kredytowej347. Należy pamiętać, że model scoringowy jest narzędziem wspomagającym
decyzje kredytowe, jednak samych decyzji jednoznacznie nie wskazuje. Każdy model
jednoznacznie oddziela klientów bardzo złych od bardzo dobrych, jednak nie jest w stanie
ocenić „miękkich” kryteriów, które są ważące w aplikacjach na pograniczu punktacji348.
Zastosowanie

modeli

scoringowych

powinno

zwiększyć

wolumen

aplikacji

przeanalizowanych w jednostce czasu, ale nie powinno zwiększyć odsetka zaakceptowanych
klientów, gdyż wiązałoby się to ze zmianą w podejściu do ryzyka kredytodawcy w momencie
korzystania z modelu349.
4. Monitoring modelu scoringowego
Obowiązek okresowego monitorowania modelu wynika ze specyfiki scoringu.
Zależności zdefiniowane w karcie scoringowej powinny być dostosowywane do

345
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zmieniających się warunków społeczno–ekonomicznych. W przeciwnym razie karta nie
będzie odzwierciedlała bieżących zależności, a przyrastający odsetek złych kredytów będzie
powiększał straty banku. Wyniki z monitoringu karty punktacyjnej (scoringowej) są zawsze
szczegółowo analizowane, gdyż sposób przeprowadzania analizy pozwala na sporządzanie
bardzo szczegółowych raportów o całym portfelu kredytowym banku. Szczególnie przydatne
są statystyki skumulowane oraz wskaźniki szkodowości, które umożliwiają analizę udziału
procentowego klientów dobrych i złych oraz odpowiadającą im szkodowość, zarówno
w przekroju jednostkowym, jak i dla odpowiednich klas ryzyka. Na ich podstawie istnieje
możliwość ustalenia punktu odcięcia350, który odpowiada aktualnej strategii banku. Jeśli
istnieje system scoringowy obsługiwany centralnie dla wszystkich placówek, to decyzja
o zaostrzeniu lub złagodzeniu polityki kredytowej banku może zostać wdrożona w ciągu
jednego dnia351.
Kolejnym instrumentem monitoringu jest analiza Vintage, ukazująca zmiany
szkodowości określonego produktu kredytowego oraz liczbę i wartość kwotową kredytów
udzielonych z odstępstwem, czyli produktów udzielonych kredytobiorcom wstępnie
zaklasyfikowanym jako „źli klienci”. Raport Vintage pozwala dokonać analizy czy kredyty
wypłacone w ostatnich miesiącach są bardziej (lub mniej) szkodowe, w porównaniu do tych
wypłaconych w poprzednim okresie352.
Podstawowym założeniem monitoringu modeli jest identyfikacja takich elementów,
które mogą powodować trwałą i znaczącą zmianę działania modelu. Czynniki te można
podzielić na uwarunkowania zewnętrzne - niezależne od banku oraz wewnętrzne, wynikające
z tego, w jaki sposób model jest tworzony, stosowany i monitorowany353.
Do najważniejszych czynników zewnętrznych należą czynniki ogólnogospodarcze, do
których zaliczamy m.in. politykę gospodarczą państwa, politykę banku centralnego, stopę
inflacji, czynniki polityczne, czynniki demograficzne, czynniki związane z rozwojem
nowoczesnych technologii, czynniki środowiska naturalnego, np. susze, powodzie, zmiany
w przepisach prawa, zmiany w branży oraz zjawiska socjologiczne, np. zmiany stylu życia354.
Przy ocenie efektywności banku dokonuje się pewnego uproszczenia, sprowadzając tę
ocenę do analizy struktury kredytów od strony ich spłacalności. W ten sposób kształtowanie
portfela kredytowego staje się weryfikatorem skuteczności zarządzania ryzykiem bankowym
350

Punktem odcięcia nazywamy minimalną liczbę punktów scoringowych, która jest wymagana do otrzymania
pozytywnej rekomendacji modelu scoringowego.
351
M. Kraska, op. cit., s. 67 – 68.
352
K. Cioch, K. Karnowska, Ocena modeli scoringowych w SKOK Stefczyka, www.statsoft.pl, 10.10.2012.
353
A. Matuszyk, Credit scoring, op. cit., 171.
354
Ibidem, s. 159 – 160.

172

jako całości. Właściwa ocena zmian w tym zakresie wymaga jednak uwzględnienia wpływu
konkretnych czynników realnych, instytucjonalnych i systemowych na działalność kredytową
całego sektora bankowego (rysunek nr 1). Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi
portfel kredytowy banku jest determinowany przez politykę kredytową i określony w niej
apetyt na ryzyko, profil kredytobiorców, strukturę oferty kredytowej, stosowane narzędzia w
zakresie pomiaru i kontroli ryzyka oraz rygorystyczność wprowadzanych procedur
wewnątrzbankowych. W wyniku działania tych czynników należy wystrzegać się prostych
porównań międzybankowych, gdyż mogą być zawodne, chociażby ze względu na
niewystarczającą transparentność danych355.
Rysunek nr 1
Relacje między udziałem należności zagrożonych w portfelu kredytowym a wzrostem
PKB i stopą bezrobocia
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.pl,
Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.

Do podstawowych wewnętrznych uwarunkowań jakości modelu zaliczamy dane, na
podstawie których model jest zbudowany. W celu stworzenia skutecznego modelu niezbędne
są duże ilości356 danych o wysokiej jakości, czyli takich, które nie zawierają błędów.
Niezbędne jest również odpowiednie zdefiniowanie dobrych i złych klientów oraz
uwzględnienie w próbie odrzuconych wniosków, gdyż wśród klientów odrzuconych jest
355

A. Krysiak, A. Staniszewska, M. S. Wiatr, op. cit., s. 311 – 312.
Za minimum przy tworzeniu modelu indywidualnego przyjmuje się historie kredytowe 1000 dobrych i 1000
złych klientów.
356
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pewna grupa osób, które byłyby w stanie spłacić przyznany kredyt357. Niezwykle ważne jest,
aby zmienne zastosowane w modelu były istotne statystycznie, łatwe do zinterpretowania, ale
trudne do manipulowania. Zmienne powinny być dobrymi predykatorami, niezależnymi od
innych zmiennych, gdyż zmienne skorelowane ze sobą zaburzają zdolność właściwego
oszacowania, czy klient jest dobry czy zły. W zależności od celu modelu scoringowego
(rodzaju produktu kredytowego, dla którego jest definiowany) różne zmienne są stosowane
przez twórców do jego budowy358.
5. Model scoringowy zastosowany w Millennium Bank S.A.
Bank Millennium wprowadził system scoringowy w 2001 r., kiedy to gospodarka
Polski zmagała się z problemami makroekonomicznymi, które dodatkowo negatywnie
wpływały na jakość portfela kredytowego. Spowolnienie gospodarki oraz wysokie stopy
procentowe zmniejszyły popyt na kredyt, zarówno ze strony sektora przedsiębiorstw, jak
i gospodarstw domowych. Jedynie potrzeby pożyczkowe rządu nie pozwoliły na zbytnie
obniżenie popytu na pieniądz359. Słabnąca dynamika wzrostu kredytów powoduje, iż tempo
odnawiania portfela spada, a to wpływa negatywnie (w krótkim okresie) na jakość
prowadzonej przez bank działalności kredytowej360.
Reorganizacja, centralizacja i automatyzacja działań pozwoliły bankowi na
rozpoczęcie racjonalizacji zatrudnienia, na co zgodziły się związki zawodowe. Proces oceny
zdolności kredytowej został scentralizowany i oddzielony od zadań handlowych w celu
uniknięcia konfliktu interesów. Znacznie rozbudowano strukturę informatyczną i zaplecze
operacyjne. Nastąpiła poprawa jakości podjętych decyzji kredytowych oraz wprowadzono
system

wczesnego

ostrzegania

o

kredytach

potencjalnie

zagrożonych.

Wynikiem

implementacji modelu scoringowego była także poprawa szybkości i jakości obsługi klientów
indywidualnych. W wyniku implementacji systemu scoringowego udział należności
zagrożonych w należnościach ogółem zmniejszył się, co należy uznać za przejaw
skuteczności działania systemu scoringowego (rysunek nr 2). Zmiana nie nastąpiła od razu,
tendencja pogarszania się portfela kredytowego została zatrzymana w 2003 r., jednakże nie
należy upatrywać tutaj wyłącznej zasługi wewnętrznych systemów zarządzania ryzykiem.

357

A. Matuszyk, Credit scoring, op. cit., s. 164 – 165.
Ibidem, s. 165 – 167.
359
Komentarz Zarządu dotyczący działalności BIG Banku Gdańskiego S.A. w ciągu 12 miesięcy roku obrotowego
2001, www.bankmillennium.pl, 14.10.2012.
360
A. Krysiak, A. Staniszewska, M. S. Wiatr, op. cit., s. 313.
358

174

Było to również następstwo poprawy koniunktury gospodarczej oraz złagodzenia standardów
kwalifikacji do ekspozycji zagrożonych.
Rysunek nr 2
Udział należności zagrożonych w należnościach ogółem Banku Millennium S.A.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. za lata 2000 –
2011, www.bankmillennium.pl, 14.10.2012.

Wprowadzony w 2001 r. system scoringowy jest okresowo oceniany i aktualizowany.
W ramach stosowanego scoringu kredytowego bank wprowadził w 2005 r. nowy system
wspomagający podejmowanie decyzji i podpisywanie umów kredytu w przypadku klientów
będących osobami fizycznymi, a także wprowadzono nowe rozwiązania odnośnie do oceny
zdolności kredytowej osób fizycznych. W 2006 r. zarząd banku zdecydował o wprowadzeniu
regularnego monitoringu portfela kredytowego, zarówno na poziomie poszczególnych
transakcji, jak również na poziomie całego portfela oraz o całkowitym rozdzieleniu obszarów
sprzedaży produktów obciążonych ryzykiem od oceny i decyzji w zakresie przyznawania tych
produktów oraz od zarządzania i monitorowania ryzyka361.
Zakończenie
Modele scoringowe mogą być narzędziem, które ułatwia zarządzanie ryzykiem
kredytowym i prowadzi do polepszenia jakości portfela kredytowego banku, a przynajmniej
do zahamowania negatywnych tendencji wynikających z sytuacji makroekonomicznej.
Jednakże, w celu utrzymania właściwych możliwości predykcyjnych, należy dokonywać
ciągłego monitoringu modelu oraz w razie konieczności przeprowadzić niezbędne
361

Sprawozdanie zarządu z działalności Banku Millennium za lata 2005 – 2006, www.bankmillennium.pl,
14.10.2012.
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modyfikacje. Należy mieć też świadomość, iż właściwy dobór kredytobiorców pozostaje
kluczowym elementem mającym znaczenie dla jakości portfela kredytowego banku. Rola
scoringu w zarządzaniu ryzykiem kredytowym jest duża i niewątpliwie będzie wzrastać, za
sprawą nieustannie rozwijanych metod statystycznych i matematycznych, które umożliwiają
wydobycie z baz danych coraz więcej informacji o kredytobiorcach.
Bibliografia
1.

Cioch K., Karnowska K., Ocena modeli scoringowych w SKOK Stefczyka,
www.statsoft.pl.

2.

Garlińska G., Pożyteczny model, „Bank” 2010, nr 12.

3.

Gwizdała J., Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

4.

Koh H. C., Tan W. C., Goh C. P., A Two-step Method to Construct Credit Scoring
Models with Data Mining Techniques, “International Journal of Business and
Information” 2006, nr 1.

5.

Komentarz Zarządu dotyczący działalności BIG Banku Gdańskiego S.A. w ciągu 12
miesięcy roku obrotowego 2001.

6.

Kraska M., Credit scoring i credit rating. Zastosowanie w banku komercyjnym,
Wydawnictwo Biznes i Finanse, Warszawa 2004.

7.

Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M. S., Zarządzanie portfelem kredytowym banku,
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.

8.

Matuszyk A., Credit scoring, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.

9.

Matuszyk A., Credit scoring, metoda zarządzania ryzykiem kredytowym, CeDeWu,
Warszawa 2004.

10. Pałczyński D., Proces zarządzania ryzykiem kredytowym kredytów detalicznych
i mieszkaniowych, Biuro Informacji Kredytowej, www.bik.pl.
11. Pieczkowski M., Credit scoring przy masowej emisji kart kredytowych, „Bank” 1999,
nr 3.
12. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., red. P. Sobolewski, D. Tymoczko,
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
13. Sprawozdania

finansowe

www.bankmillennium.pl.

176

Banku

Millennium

za

lata

2000–2011,

14. Sprawozdanie zarządu z działalności Banku Millennium za lata 200 –2006,
www.bankmillennium.pl.
15. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
16. Strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.pl.
17. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Streszczenie

W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem scoringu kredytowego
w banku. Zdefiniowano pojęcie scoringu kredytowego oraz opisano jego podstawowe
rodzaje,

wyszczególniając

scoring

aplikacyjny

i

behawioralny.

Scharakteryzowano

indywidualne oraz ogólne modele scoringowe. Szczególną uwagę zwrócono na proces
monitorowania modelu oraz omówiono czynniki warunkujące jakość metod scoringowych.
Na przykładzie systemu scoringowego wdrożonego w Banku Millennium S.A. przedstawiono
wpływ scoringu na jakość portfela kredytowego banku.

THE IMPLEMENTATION OF CREDIT SCORING IN BANKING

Summary

The article presents issues related to the use of credit scoring in the bank. In this paper
has been defined the concept of credit scoring and described the basic types, detailing the
application and behavioural scoring. There have been also characterized individual and
generic scoring models. Particular attention was paid to the monitoring process, as well the
factors influencing the quality of scoring methods have been discussed. Analysis of influence
of credit scoring on credit portfolio quality was based on example from the scoring system
implemented at Bank Millennium SA.
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ROZWÓJ POLITYKI WSPIERANIA INNOWACJI UNII
EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE NOWEJ PERSPEKTYWY
FINANSOWEJ 2014-2020
Wstęp

Unia Europejska uznawana jest za jeden z najbogatszych regionów na świecie
i kluczowym priorytetem prowadzonej polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego
jest utrzymanie tego obszaru jako wiodącej gospodarki opartej na wiedzy. W związku z tym,
iż w dobie globalnej i rosnącej rywalizacji zrównoważony wzrost gospodarczy oraz dobrobyt
obywateli i ogółu społeczeństwa są zdeterminowane zdolnością gospodarek regionalnych do
zmian i innowacji to obecnie w ramach Unii planuje się zintensyfikować wysiłki w celu
stworzenia środowiska sprzyjającego innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej.
Innowacyjność jest czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej na rynku
europejskim. Innowacje wpływają na kierunki i tempo rozwoju ekonomicznego oraz na
kształt i zakres współpracy między krajami członkowskimi, regionami i przedsiębiorstwami
europejskimi. Gorzej rozwinięte regiony europejskie wymagają nadal wsparcia, nie tylko
w celu zmniejszenia ich bieżących problemów regionalnych, ale również zwiększenia
efektywności w zakresie wprowadzania i rozwijania innowacji. Unia Europejska za cel
główny polityki innowacyjnej w kontekście planowanej nowej perspektywy finansowej 2014
– 2020 uznaje fakt, iż Europa musi stać się bardziej innowacyjna, szybciej reagować na
zmieniające się warunki rynkowe, preferencje konsumentów oraz kształtować społeczeństwo
oraz gospodarkę przyjazne dla innowacji i tym samym umocnić działania wspierania
innowacji na poziomie regionalnym.
Celem artykułu jest przedstawienie genezy oraz ewolucji polityki innowacyjnej Unii
Europejskiej, zmieniające się tendencje w zakresie udostępnianych środków finansowych
w ramach unijnego budżetu oraz wyznaczenie przyszłych kierunków w obszarze
finansowania działalności naukowo – badawczej i innowacji w oparciu o perspektywę
finansową 2014 – 2020. Tym samym prześledzenie jej początków i rozwoju umożliwi
180

zrozumienie jej obecnego kształtu i prób zmierzających do udoskonalenia opisywanego
obszaru.

1. Kształtowanie się struktur zarządzania innowacjami w Unii Europejskiej

Ranking innowacyjności Komisji Europejskiej „Innovation Union Scoreboard
2013”362, który zamieszcza dane dotyczące średniej innowacyjności, wykazuje, iż istnieją
różnice w poziomie innowacyjności obszarów oraz utrzymująca się przepaść w porównaniu
z najważniejszymi konkurentami Unii na arenie światowej Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Analizowane państwa zostały podzielone na 4 grupy (tabela nr 1).Okazało się także, że
pomimo utrzymującego się kryzysu gospodarczego kraje najbardziej innowacyjne umocniły
swoją pozycję, jednakże pozostałe nie odnotowały takiego postępu. Prowadzi to do ogólnego
stwierdzenia, iż wyniki w dziedzinie inwestycji w innowacje w krajach UE uległy poprawie
przy jednoczesnym występowaniu pogłębiającego się zróżnicowania w tej materii między
państwami członkowskimi. Niewątpliwie jedną z naczelnych przyczyn występujących
nierówności jest poziom rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju, jego struktury
gospodarczej i realizowanych strategii.
Kwestia innowacyjności różnorodnie ujmowana w literaturze wpisuje się w definicję
szeroko rozumianej polityki innowacyjnej stanowiącej połączenie elementów polityki
naukowej i polityki technologicznej, której grupę odbiorców stanowią wszystkie podmioty
zaangażowane w tworzenie, rozpowszechnianie i stosowanie nowej wiedzy. Celem
nadrzędnym polityki innowacyjnej jest wspieranie innowacyjności gospodarki, tzn. niesienie
pomocy we wprowadzaniu nowych produktów, usług, procesów technologicznych i technik
zarządzania363. Dlatego polityka innowacyjna Unii Europejskiej skłania się ku tworzeniu
sprzyjających warunków wspierania rozwoju dziedzin wysokich technologii, a przez to
konkurencyjności gospodarki.
Do 1974 r. wsparcie na badania i rozwój we Wspólnotach Europejskich ograniczało
się jedynie do kilku obszarów B+R (sektorów: węgla i stali oraz energii atomowej). Później
powstało określenie wspólnej polityki w dziedzinie nauki i technologii, czy wspólnej polityki
badawczo–rozwojowej. Członkowie Wspólnot uczestniczyli też w programach typu

362
363

Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission, http://ec.europa.eu/.
E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 139 – 140.
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z krajami trzecimi364.
Tabela nr 1
Liderzy innowacji
Wskaźnik
wzrostu
20082012365

Liderzy wzrostu
poziomu
innowacyjności

Kraje o umiarkowanym
wzroście poziomu
innowacyjności

Kraje o niskiej dynamice
wzrostu poziomu
innowacyjności

1.8%

Dania (2.7%)

Finlandia (1.9%),
Niemcy (1.8%)

Szwecja (0.6%)

Kraje doganiające 1.9%
liderów

Estonia (7.1%)
Słowenia (4.1%)

Holandia(2.7%)
Francja (1.8%)
Wielka Brytania (1.2%)
Belgia (1.1%)
Luksemburg (0.7%)
Austria(0.7%)
Irlandia (0.7%)

Cypr (-0.7%)

Umiarkowani
innowatorzy

2.1%

Litwa (5.0%)

Malta (3.3%)
Słowacja (3.3%)
Włochy (2.7%)
Czechy (2.6%)
Portugalia (1.7%)
Węgry (1.4%)
Hiszpania (0.9%)

Grecja (-1.7%)

Kraje osiągające
skromne wyniki
w zakresie
innowacyjności

1.7%

Łotwa (4,4%)

Rumunia (1.2%)
Bułgaria(0.6%)

Polska (0.4%)

Grupa

Liderzy
innowacji

Źródło: Innovation Union Scoreboard 2013.

W Traktacie z Maastricht z 1992 r. zaakcentowano ścisłą koordynację badań
naukowych w państwach członkowskich i uznano je za priorytetowe w zakresie stosowania
instrumentów wspomagających konkurencyjność Unii jako całości. Pierwszym dokumentem
zmierzającym do ustalenia wspólnych ram dla koncepcji proinnowacyjnych w krajach
członkowskich był Pierwszy Plan Działań w zakresie Innowacji w Europie366 ogłoszony przez
Komisję Europejską w 1997 r. i wyznaczający obszary rozwijania kultury innowacyjnej,
stworzenia podstaw działań na rzecz innowacji i skuteczniejszych sposobów upowszechniania

364

Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracjaeuropejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE,
Warszawa 2004, s. 188.
365
Jest to wskaźnik złożony, na którego składają się dane dla 24 wskaźników – od minimalnego możliwego do
uzyskania wyniku równego 0 do wyniku maksymalnego 1, Ibid.
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innowacji367 oraz powstałą na jego fundamencie bazę danych i analiz polityk innowacyjnych
na poziomie wspólnotowym i narodowym tzw. Trend Chart on Innovation.
1.1. Strategia Lizbońska
Polityka wspierania badań i postępu technologicznego Unii ulegała kolejnym
przeobrażeniom. Mając na uwadze nasilającą się globalizację prowadzącą do wzrostu różnic
w rozwoju pomiędzy regionami bogatymi a peryferyjnymi, mniejszą zdolność do tworzenia
i przyswajania nowych rozwiązań technologicznych, a także rosnącą w siłę amerykańską
gospodarkę, Unia Europejska sformułowała w 2000 r. tzw. Strategię Lizbońską opartą na
koncepcji Europejskiego Obszaru Badawczego jako obszaru bez granic ukierunkowanego na
bliską współpracę ośrodków naukowych, także z USA368. Zgodnie z jej założeniami należy
przedsięwziąć środki zmierzające do uczynienia z Europy najbardziej dynamicznej
i konkurencyjnej gospodarki świata, opartej na wiedzy, oraz stworzenia w Europie
społeczeństwa informacyjnego do 2010 r. W tym celu proponowano znacząco zwiększyć
nakłady na naukę badania i rozwój (co najmniej 3% PKB do 2010 r., skąd 2/3 środków
pochodziłoby z sektora prywatnego), jak podkreślono podczas szczytu Rady Europejskiej w
Barcelonie w 2002 r.369.
Niewątpliwie bardzo użytecznym narzędziem finansowania polityki innowacyjnej
okazały się unijne programy pomocowe udostępnione w latach 2004-2006, gdzie środki
unijne były skierowane na formułowanie regionalnych strategii rozwojowych, czyli
wytycznych wskazujących na potrzeby i możliwości rozwojowe w zakresie innowacyjności,
a z drugiej strony formułujących narzędzie niezbędne do ich zaspokojenia. Zgodnie
z szacunkami Komisji Europejskiej poziom inwestycji innowacyjnych z funduszy
strukturalnych w latach 2000–2006 wyniósł około 11% całkowitej alokacji wyodrębnionej
w ramach Europejskiej Polityki Spójności, tj. 25,502 mln EUR370.
1.2. Innowacyjność po 2005 r.
Krytyka stopnia realizacji założeń strategii, zwłaszcza zbyt ogólnego potraktowania
działań innowacyjnych, doprowadziła do jej rewizji i opracowania jej nowej wersji: Strategii
Wzrostu i Zatrudnienia (2005 r.) W ramach odnowionego dokumentu zaakcentowano
367
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udzielenie pomocy na wsparcie innowacji na szczeblu regionalnym. Powołano także
Europejski

Instytut

Technologiczny,

którego

zadaniem

było

rozwijanie zdolności

innowacyjnych Unii oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań do gospodarki.
Zwiększoną pulę funduszy zagwarantowano w nowym okresie programowania 2007–2013371,
co świadczy o niezmiennie wzrastającej roli innowacyjności. Porównanie środków
przeznaczonych w perspektywach finansowych 2004-2006 i 2007-2013 obrazuje tabela nr 2.
Tabela nr 2
Wydatki na innowacyjność w okresach programowania 2007-2013 i 2000-2006
2007 – 2013
Kategorie budżetowe dotyczące innowacji
Wszystkie kategorie budżetowe
Ilość środków wspólnotowych
% całkowitej alokacji w ramach Ilość środków wspólnotowych w ramach
w ramach Funduszy
Europejskiej Polityki Spójności
Funduszy Strukturalnych (mln €)
Strukturalnych (mln €)
85 198 25
25
342 760
2000-2006
Ilość środków wspólnotowych
% całkowitej alokacji w ramach Ilość środków wspólnotowych w ramach
w ramach Funduszy
Europejskiej Polityki Spójności
Funduszy Strukturalnych (mln €)
Strukturalnych (mln €)
25 502
11
224 441
Źródło: Regions delivering innovation through cohesion policy, 2007.

Obok zwiększającego się zaangażowania polityki spójności w działania innowacyjne
europejską politykę innowacji umocniono jeszcze bardziej dzięki siedmioletnim programom:
Programowi Ramowemu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and
Innovation Programme, CIP)372 i Siódmego Programu Ramowego w zakresie Badań
i Rozwoju Technologicznego (7PR). Pierwszy z nich miał na celu wspieranie rozwoju
najbardziej konkurencyjnych badań rozwojowych, drugi z kolei ukierunkowany jest na
identyfikowanie i demonstrowanie najlepszych doświadczeń z zakresu innowacji. 7PR jest
największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie
europejskim o budżecie prawie 54 mld EUR373. Tworzą go cztery programy szczegółowe:
Współpraca, Idee, Ludzie, Możliwości. Uzupełnione one są dodatkowym programem
szczegółowym, tj. EURATOM, a także działaniami Wspólnotowego Centrum Badawczego
(JRC).
Europejska polityka innowacyjna zaczęła stanowić od momentu wprowadzenia
programów bardzo istotną sferę aktywności UE. Należy podkreślić, iż wdrażane od 2000 r.
instrumenty związane z nią bezpośrednio, jak również z polityką spójności, spowodowały, iż
371
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Więcej w K. Kozioł, Ewolucja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, [w:] W. Janasz (red.) Innowacje
w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 208-209.
373
Seventh Framework Programme (FP7), http://cordis.europa.eu/.
372

184

tym samym nadana została Wspólnocie nowa dynamika w tym obszarze. Jednakże w obliczu
problemu kryzysu gospodarczego zmodyfikowana Strategia Lizbońska okazała się
niewystarczająca, aby odpowiednio wcześniej zareagować na niektóre

jego przyczyny.

Odpowiedzią na nowe wyzwania i zarazem kolejnym krokiem na rzecz wzmocnienia sfery
innowacyjności jest nowy okres programowania 2014–2020.

2. Kierunki zmian w zakresie unijnego systemu wspierania
innowacyjności
w gospodarkach opartych na wiedzy w świetle Wieloletnich Ram Finansowych
2014–2020
Cele strategiczne Strategii Lizbońskiej nie zostały osiągnięte, co potwierdzono
ostatecznie w 2010 r. Okazało się, że wydatki na obszar badawczo–rozwojowy nie sięgają
nawet 2 % unijnego PKB (zakładano 3 %, a jedynie tylko w Szwecji i Finlandii odnotowano
przekroczenie tego pułapu), wydajność pracy rośnie wolniej, a zatrudnienie utrzymało się na
poziomie 64%, a nie 70%, tak jak zaplanowano374. Odpowiedzią na fiasko Strategii
Lizbońskiej, ale także pogłębienie się kryzysu gospodarczego oraz pojawienie się nowych
silnych konkurentów w zakresie inwestowania w nowoczesne technologie Chin i Indii ma być
nowa strategia rozwoju Unii Europejskiej – Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu375.
UE przyjęła nowe podejście strategiczne w zakresie innowacji. Inicjatywa
przedstawiona przez Komisję w ramach „Strategii Europa 2020” ma na celu poprawę
warunków innowacyjności we wszystkich fazach badań i rozwoju. Inicjatywa powinna mieć
również pozytywny wpływ na zatrudnienie, rozwój ekologiczny i postęp społeczny w Unii w
perspektywie 2014-2020376. Nowe podejście ma na celu przede wszystkim wsparcie
innowacji w dziedzinach stanowiących wyzwanie dla społeczeństwa europejskiego, takich jak
zmiany klimatu, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo żywności, zdrowie oraz starzenie
się społeczeństw europejskich. Europejski budżet finansowania badań i innowacji w latach
2014-2020 będzie rekordowy i wyniesie aż 80 mld EUR, co w porównaniu z poprzednią
perspektywą finansową oznacza wyższy poziom kwot o 46% w tej tematyce, co wskazuje się
w tabeli nr 3.
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Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
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Tabela nr 3
Zakładane kwoty na kluczowe obszary tematyczne w Unii Europejskiej (bln EUR)

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2007-2013
2014-2020

Badania i
innowacje
54,9
80,0

Edukacja ioraz
kultura

Finansowanie
infrastruktury

Bezpieczeństwo Globalna Europa
i obywatelstwo

9,1

12,9

11,5

58,9

15,2

50,0

18,5

70,0

Źródło: Komisja Europejska.

Nowy program strategiczny powinien umożliwić Unii Europejskiej osiągnięcie wzrostu:
inteligentnegopoprzez rozwój wiedzy i innowacji, zrównoważonego w oparciu o bardziej
ekologiczną, bardziej efektywną w zarządzaniu zasobami i bardziej konkurencyjną
gospodarkę oraz spójnego na rzecz wzrost zatrudnienia, spójności społecznej i terytorialnej.
Ponadto zaproponowano 5 celów, które należy osiągnąć najpóźniej do 2020 r.:
Osiągnięcie wzrostu stopy zatrudnienia z 69 % do 75% osób w wieku od 20 do 64 lat;
Inwestowanie 3% produktu krajowego brutto (PKB) w badania i rozwój377;
Zmniejszenie o 20% emisji dwutlenku węgla (o 30%, jeżeli warunki na to pozwolą),
wzrost o 20% udziału energii odnawialnej i wzrost o 20% efektywności energetycznej,
Zmniejszenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu
poniżej 10% i zwiększenie z 31 % do 40% liczby absolwentów szkół wyższych;
Ograniczenie o 25 % liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy
ubóstwa, co oznacza zmniejszenie o 20 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem.
W wykonaniu zamierzeń strategii ma pomóc zastosowanie 10 zintegrowanych
wytycznych „Europa 2020”, zaakceptowanych przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r.
i zastępujących 24 wcześniej istniejących wytycznych dotyczących zatrudnienia oraz ogólne
377

Dla porównania w USA wydatki na B+R wynoszą 2,6%, w Japonii 3,2%; W. Janasz (red.), op.cit., s. 94.
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wytyczne dotyczące polityki gospodarczej. Ponadto narzędziem monitorującym Rady będą
zalecenia polityczne wydawane krajom członkowskim w zakresie spraw gospodarczych oraz
budżetowych, a także we wszystkich dziedzinach tematycznych poruszanych przez strategię.
Cele strategiczne powinny być dostosowane do specyfiki i polityk krajowych każdego
państwa Unii. Intencją pomysłodawców strategii jest także zaangażowanie parlamentów
krajowych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w realizację programu.
Wśród obywateli Europy powinny być prowadzone działania mające na celu podnoszenie
świadomości. Nadzór nad postępem realizacji strategii i przedstawienie corocznych
sprawozdań, w tym sprawozdań z realizacji programów stabilności i konwergencji będzie
prowadzić Komisja Europejska.
2.1. Unia Innowacji
Jedną z siedmiu naczelnych inicjatyw przewodnich nowej unijnej strategii
gospodarczej 2020 (flagship initiatives), które mają przyczynić się osiągania postępu
w ramach wyznaczonych priorytetów jest Unia innowacji378. Zgodnie z tą koncepcją,
promowanie innowacji przełoży się na wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy,
a

skoordynowane

badania

naukowe

pozwolą

skuteczniej

walczyć

ze

zmianami

klimatycznymi, poprawią bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe oraz zdrowie
społeczeństw. Zakłada się też, że sektor publiczny ma stymulować sektor prywatny i usuwać
przeszkody uniemożliwiające wprowadzanie nowatorskich pomysłów na rynek. Te
przeszkody, to nie tylko brak funduszy, ale również zbyt duża liczba krajowych systemów
badawczych, niedostateczne korzystanie z zamówień publicznych i zbyt wolne ustanawianie
wspólnych norm.
W ramach projektu Komisja Europejska proponuje następujące działania:
wspieranie przedsiębiorstw innowacyjnych dzięki łatwiejszemu dostępowi do rynków
oraz instrumentów finansowania, a również do zdywersyfikowanych źródeł (poprzez
ustanowienie europejskiego funduszu typu venture capital), utworzenie jednolitego
patentu UE czy poprawę dostępności MŚP do praw własności intelektualnej i likwidację
niekorzystnych warunków podatkowych;
utworzenie Europejskich Partnerstw Innowacyjnych między podmiotami działającymi
na poziomie UE i państw członkowskich i zaangażowanymi w cały cykl badań i
innowacji;
378
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rozwój wiedzy i kompetencji poprzez modernizację systemu kształcenia i szkoleń,
w szczególności na rzecz doskonalenia poziomu nauczania, rozwijania uniwersyteckich
programów interdyscyplinarnych oraz kompetencji cyfrowych oraz współpracy
zewnętrznej poprzez współpracę naukową, przyjęcie międzynarodowych strategii
badawczych oraz tworzenie atrakcyjnych warunków dla działania dla uniwersytetów i w
efekcie ukończenie budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej do 2014r., tworzącą
ramy dla mobilności oraz współpracy badawczej;
wzmocnienie roli instrumentów unijnych wspierających innowacje (np. funduszy
strukturalnych, funduszy rozwoju obszarów wiejskich, badawczo – rozwojowych
programów ramowych itp.)379.
2.2. Inicjatywa „Horyzont 2020” na lata 2014-2020 nowym programem ramowym
w zakresie badań naukowych i innowacji
Jednym z filarów koncepcji Unii innowacji będzie program ramowy „Horyzont 2020”
na lata 2014-2020380, który ma po raz pierwszy w ramach jednego dokumentu skupić
wszystkie unijne środki na finansowanie badań naukowych i innowacji, łącząc trzy programy:
7PR, CIP i Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Fundusze programu „Horyzont
2020” zostaną przeznaczone na trzy główne cele. „Po pierwsze, ma wspierać czołową pozycję
UE w nauce dzięki budżetowi w wysokości 24,6 mld EUR (obejmującemu 77. proc.
zwiększenie środków na rzecz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która osiąga
doskonałe wyniki). Po drugie, zakłada zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej
pozycji w zakresie innowacji przemysłowych, na co przeznaczono 17,9 mld EUR. Obejmuje
to znaczącą inwestycję w wysokości 13,7 mld EUR w najważniejsze technologie, a także
lepszy dostęp do kapitału oraz wsparcie dla MŚP. Po trzecie, 31,7 mld EUR przeznaczono na
ważne kwestie dotyczące wszystkich Europejczyków, które podzielono na sześć głównych
zagadnień: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpieczeństwo żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna,
ekologiczna i efektywna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport;
działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami; integracyjne,
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Innovation Union, key initiatives: http://ec.europa.eu/; Europe 2020, Flagship initiative, http://ec.europa.eu/,
2010.
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innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa”381. Kwestiami priorytetowymi stały się: doskonała
baza naukowa, co oznacza wsparcie naukowców poprzez stworzenie min. właściwej
infrastruktury naukowej, wiodąca pozycja w przemyśle zapewniona poprzez inwestycje
innowacyjne w sektorze MSP i wyzwania społeczne poprzez ukierunkowanie programu na
problemy społeczne382. Założenia nowego programu są spójne ze Strategią Europa2020, gdyż
przyczyniają się do realizacji przewodniej inicjatywy, jaką jest Unia innowacji. Natomiast
proponowany szereg zmian ukierunkowuje program na jeszcze większe umacnianie roli
innowacji i badań technologicznych oraz ścisłe powiązanie nauki z gospodarką (dzięki
jednoczesnemu włączeniu naukowców i przedsiębiorców w działalność innowacyjną).
2.3. Polityka spójności w służbie innowacji
Unijna polityka proinnowacyjna zajmuje kluczowe miejsce i jest nierozerwalnie
związana z polityką spójności wdrażaną za pomocą funduszy strukturalnych. Do momentu
sformułowania w 2000 r. tzw. Strategii Lizbońskiej pomoc regionalna koncentrowała się na
bieżącej

redukcji

różnic

gospodarczych

i

społecznych

między

najbiedniejszymi

i najbogatszymi regionami Unii383. W wyniku globalizacji różnica w rozwoju pomiędzy
regionami bogatymi a peryferyjnymi wzrosła, a polityka regionalna Unii Europejskiej tylko
częściowo złagodziła powstałe w ten sposób różnice regionalne384. Obecnie polityka
spójności już dziś wspiera innowacyjność europejskiej gospodarki, a po 2014 r. preferencje
mogą zyskać szczególnie te inwestycje, które są związane z podnoszeniem poziomu
innowacyjności i konkurencyjności regionów. Obszar polityki innowacyjnej powinien
harmonijnie współdziałać z polityką regionalną. „Inteligentna spójność” („smart cohesion”)385
nie przeciwstawia się nowoczesnym technologiom. Rozwiązaniem może stać siętzw.
inteligentna specjalizacja, która zakłada że niekoniecznie każdy region musi mierzyć w
prowadzenie badań naukowych na europejskim czy światowym poziomie –czasem wystarczy,
że będzie rozwijał przemysł zdolny do skutecznego wdrażania do praktyki gospodarczej
pomysłów opracowanych w laboratoriach znajdujących się w innym regionie. Zwiększenie
spójności społecznej i terytorialnejto jeden z celów nadrzędnych projektu Unia Innowacji, w
381
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którym podkreślono, iż finansowanie bieżące i przyszłe z funduszy strukturalnych musi
uwzględnić obszar innowacyjności. Fundusze strukturalne powinny być wykorzystane w
szczególności na rzecz finansowania krajowych systemów innowacji, na strategie
inteligentnej specjalizacji, projekty transgraniczne oraz uwzględniające innowacje społeczne.
Zakończenie
Nowa perspektywa finansowa zakłada kompleksową zmianę przedstawienia innowacji
w Unii. Niewątpliwie środki w zaproponowanym w 2011r. budżecie powinny umożliwić
finansowanie celów strategii „Europa 2020”, zgodnie z którą wzrost gospodarczy ma być
min. inteligentny (smart), tzn. oparty na wiedzy i na innowacjach, a co za tym idzie Komisja
zamierza poprawić warunki dla prowadzenia działalności B+R poprzez zwiększenie poziomu
europejskich inwestycji do 3% PKB i do 2025 r. utworzyć 3,7 mln miejsc pracy oraz
podwyższyć roczny PKB nawet o 795 mld EUR. W tym celu przewiduje się przyznanie 80
mld EUR na lata 2014–2020386 w dziedzinie badań i innowacyjności, które będą także
uzupełnione przez fundusze strukturalne. Taką całościową reformę implikują nie tylko
wykluczające się problemy „nowych” i „starych” państw członkowskich, ale i wspólne
słabości: niechęć do ryzyka, niedoinwestowanie strefy B+R, brak koordynacji między
polityką innowacyjną a innymi politykami, niewystarczające fundusze na innowacje i brak
profesjonalnego przygotowania kadry firm, zwłaszcza w dziedzinach informatyki czy
nowoczesnych technologii. Planowane działania Unii, czyli objęcie wsparciem wybitnych
naukowców, słabszych regionów poprzez tworzenie partnerstwa i współpracy, ale i ułatwienie
małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwanie kredytów na badania i rozwój nowych
technologii, są odpowiedzią na te trudności i należy podkreślić, że środki przeznaczone na
B+R są zdecydowanie większe w porównaniu do lat poprzednich, a więc doszło do
zasadniczego zwrotu w polityce finansowania tego obszaru, co oznacza, iż jest w pełni
uznawany jako priorytetowa dziedzina działalności Wspólnoty. Głównymi przyczynami
działań ukierunkowanych na wsparcie dla innowacyjności Unii Europejskiej są: potrzeba
wspólnej polityki, lepsza koordynacja działań, wykorzystywanie zastosowań badań na rzecz
innych obszarów polityki oraz promowanie roli nauki w nowoczesnych społeczeństwach.Nie
bez znaczenia jest wzmocnienie regionalnego wymiaru polityki innowacyjnej poprzez szersze
zaangażowanie regionów w jej tworzenie, co zapowiada się w Strategii Europa 2020. Regułą
ma stać się współpraca regionów bardziej innowacyjnych (wymiany naukowców, partnerstwa
386
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nauki z przemysłem) z tymi, które w tym obszarze mają jeszcze sporo do nadrobienia, tak aby
tworzenie gospodarki opartej na wiedzy odbywało się w Unii w sposób bardziej
zrównoważony, a regiony mogły osiągnąć efekt synergii. W tej sytuacji kluczowe będzie
stworzenie właściwych warunków, w tym finansowych do współpracy przez Unię, a ze strony
wszystkich 27 członków wspólnej chęci włączenia się w te działania.
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Streszczenie
Treścią artykułu jest przedstawienie genezy i ewolucji polityki innowacyjnej Unii
Europejskiej. Omówiono kwestie rozwoju tego obszaru unijnego, Strategię Lizbońską,
politykę Unii po 2005 r. oraz planowane wsparcie wiedzy i innowacyjności w świetle nowej
perspektywy finansowej 2014 – 2020. Analiza początków i rozwoju aktywności Unii
w tej tematyce umożliwia zrozumienie jej obecnego kształtu, podejmowanych wysiłków na
rzecz wzmocnienia jej roli. Zdaniem autorki zaszły spore zmiany w zakresie udostępnianych
środków finansowych w ramach unijnego budżetu, jak i proponowanych instrumentów
wsparcia. Przeznaczenie znacznie większych funduszy w obecnym budżecie 2014 – 2020
w porównaniu do alokacji z poprzedniego okresu w celu finansowania działalności naukowo
– badawczej i innowacji oznacza, iż rozwijanie obszaru innowacyjności jest jednym
z priorytetów Unii Europejskiej, a jej znaczenie będzie wzrastać w najbliższych latach.

DEVELOPMENT OF INNOVATION SUPPORT POLICY OF EU
IN THE CONTEXT OF NEW PERSPECTIVE 2014-2020
Summary

The content of the article is an origin and development of the innovative policy in the
European Union. Development issues of this EU area, a Lisbon strategy, European Union
politics after 2005 and planned support for knowledge and innovation within new financial
framework 2014 – 2020 were presented. Analysis of beginnings and activity development in
this field enables to understand its current shape and efforts made to strengthen the role of this
area. According to the author of the article considerable changes have happened within
current frames of EU budget 2014 – 2020 concerning available funds, as well as offered
support instruments. Allocating much larger funds in the budget 2014 – 2020, in comparison
with allocation from previous period, in order to finance R+D activity and innovation means
that developing innovation area is one of the most priorities in the EU and its meaning will
be growing in the nearest years.
Tomasz Gutta
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I rok SS2 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Handel Zagraniczny
Słowa kluczowe:technologie teleinformatyczne, ICT, sektor publiczny, Public Sector
Network

WSPIERANIE USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY
POMOCY ROZWIĄZAŃ TELEINFORMATYCZNYCH NA
PRZYKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII I ESTONII
Wstęp
Celem artykułu jest wskazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii
teleinformatycznych stosowanych przez podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej
oraz ukazanie ich pozytywnego wpływu na funkcjonowanie sektora publicznego.
Teleinformatyka według Strategii Lizbońskiej bezpośrednio wpływa na budowanie
społeczeństwa informacyjnego, podnosząc przy tym komfort życia. Wspiera wzrost
gospodarczy oraz konkurencyjność, stwarzając jednocześnie potencjał rozwojowy w
kontekście innowacji. Efekty wprowadzanych zmian notuje się również w szybkości
przepływu informacji wśród administracji państwowej, wpływającej na rozwój współpracy
jednostek sektora publicznego.
Polski sektor usług użyteczności publicznej cechuje się zapóźnieniem w kontekście
informatyzacji387, przez co warto zwrócić uwagę na rozwiązania stosowane przez kraje
wprowadzające innowacyjne i efektywne zmiany w procesie wykorzystania technologii
teleinformatycznych.
1. Teleinformatyka w sektorze publicznym Wielkiej Brytanii
Na system ICT wspierający usługi użyteczności publicznej w Wielkiej Brytanii składa
się wiele części składowych. Całość wchodzi jednak w skład głównego systemu o nazwie
Public Sector Network, obejmującego swym zasięgiem cały krajowy sektor publiczny.
Poprzez zastąpienie indywidualnych sieci poszczególnych urzędów unika się kosztów
związanych z ich instalacją i utrzymaniem. Oszczędności z tego tytułu szacuje się na
500 mln GBP rocznie388. Dodatkowe korzyści uzyskuje się z znacznego ułatwienia

387
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współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi, gdzie rozdrobnienie świadczenia usług w
skali kraju przestało stanowić problem dla działań kooperacyjnych poszczególnych jednostek.
Trzonem systemu, czyli samym połączeniem sieciowym jest Government Conveyance
Network (GCN). Schemat jego działania prezentuje rysunek nr 1.
Rysunek nr 1
Konstrukcja sieci GCN

Źródło:Government
Conveyance
Network
www.buyingsolutions.gov.uk, 21.10.2012.

(GCN),

Government

Procurement

Service,

System GCN działa na zasadzie połączenia indywidualnych sieci, udostępnianych
przez komercyjnych dostawców w jedną główną sieć. Znacznie zwiększa to bezpieczeństwo
przesyłanych danych oraz zapewnia bardzo dobre warunki konkurencyjne dla dostawców
sieci. Usługi w ramach systemu może świadczyć dowolny dostawca spełniający odpowiednie
kryteria, dzięki czemu cały system publiczny objęty jest siecią cechującą się bardzo niskim
kosztem utrzymania, a rynek nie jest ograniczony jedynie do dostawców spełniających bardzo
rygorystyczne wymagania związane z specyfikacją przetargową.
Drugi element systemu stanowi Service Information Monitor (SIM), ułatwiający
usługodawcom sprawowanie kontroli nad stanem sieci. Umożliwia kontrolowanie sieci
w czasie rzeczywistym, co sprawia, że usterki wykrywane są jeszcze zanim wpłyną na
sprawną pracę użytkowników389. Kontrola obejmuje całą sieć i nie wymaga tworzenia
389
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osobnego stanowiska odpowiedzialnego za kontrolę nad nią (sprawują ją poszczególni
usługodawcy w zakresie świadczonych przez nich usług)390.
1.1.

Government Cloud (G-Cloud)
Zasada działania G-Cloud opiera się na chmurze obliczeniowej, dającej każdemu

z użytkowników sieci dostęp do tych samych zasobów, mieszczących się w odpowiednio
przygotowanych centrach danych. Dzięki temu, każdy z podmiotów objętych siecią nie musi
już

indywidualnie

zakupywać

interesującego

go

oprogramowania,

lecz

korzystać

z udostępnionego w „chmurze”. Stwarza to możliwość korzystania np. z wspólnych systemów
operacyjnych, poczty elektronicznej, aplikacji biurowych czy

też

systemu

zarządzania

informacją. Swoje aplikacje mogą oferować przedsiębiorstwa komercyjne, przez co system
wspiera zasady wolnorynkowe, skutkujące większą przejrzystością oraz umożliwiające
płatność jedynie za aktualnie wykorzystywane elementy oprogramowania (bez konieczności
kupowania całych pakietów programów). Dostawcy oprogramowania mają możliwość
wystawiania nowych, konkurencyjnych ofert, co aktywnie wspiera rozwój rozwiązań
innowacyjnych391, a poszczególni usługodawcy nie są już powiązani wieloletnimi
kontraktami wynikającymi z postępowań przetargowych (skutkujących dostarczaniem
przestarzałego oprogramowania dla jednostek sektora publicznego)392.
Użytkownicy dokonują zakupu interesujących ich programów przy pomocy
specjalnego sklepu internetowego CloudStore. Jest on stale ulepszany, poprzez stopniowe
wprowadzanie wymogów akredytacyjnych odnośnie do spełniania przez oprogramowanie
określonych standardów. Na samym początku wdrażania tego systemu zrezygnowano
z wymogu akredytacji, ze względu na tempo jego wprowadzania w życie (stawianie
rygorystycznych kryteriów wpłynęłoby na odsunięcie w czasie startu projektu). Szacowane
oszczędności wynikające z wprowadzenia tego elementu systemu mają wynieść do końca
2015 r. ok. 200 mln GBP393.
1.2.

Data Centre Consolidation
Idea konsolidacji centrów danych opiera się na chęci zredukowania zajmowanej przez nie

powierzchni oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo, dzięki zmniejszaniu
390
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ilości

centrów

danych

w

przesyłanych/przechowywanych

sektorze
danych

publicznym,

(ogranicza

się

wzrasta
ryzyko

bezpieczeństwo

wystąpienia

awarii,

skutkującej utratą danych). Konsolidacja przyniosła ze sobą również konieczność stosowania
podobnych standardów technicznych, przez co podmioty oferujące swoje oprogramowanie
w ramach systemu mają ułatwione zadanie w dostarczeniu swojego produktu do wszystkich
odbiorców394. Prócz oszczędności szacowanych na 300 mln GBP (dla 2020 r.), wskazuje się
również na korzystny wpływ na środowisko naturalne (redukcja zużycia energii elektrycznej
o 75%).
1.3.

The Common Desktop Strategy
Kolejny element usprawniający system informatyczny sektora publicznego stanowi

strategia ujednolicania standardów i specyfikacji sprzętu komputerowego. W jego ramach,
oprócz wspomnianego już wystandaryzowanego oprogramowania dostarczanego za pomocą
systemu G-Cloud, skupiono się również na unifikacji sprzętu hardware. W rezultacie,
poszczególne jednostki świadczące usługi użyteczności publicznej przestały zakupywać
sprzęt komputerowy wg własnych kryteriów (co stwarzało różnice, utrudniające współprace
pomiędzy podmiotami). Ujednolicenie specyfikacji sprzętu kupowanego w ramach sektora
pozwoliło na wykorzystanie efektów skali i uzyskanie dużych oszczędności z tego tytułu (ok.
400 mln GBP)395.
2. Rozwój teleinformatyki w sektorze publicznym Estonii
Estonia wprowadzając szereg innowacyjnych zmian w zakresie stosowania rozwiązań
teleinformatycznych w sektorze publicznym, stała się wzorcowym przykładem dla
pozostałych krajów Europy.
W służbie zdrowia wprowadzono Elektroniczny Rejestr Zdrowia (ang. Electronic
Health Registry). Przez konsolidację danych z medycznych baz danych stworzono główną
bazę, zawierającą dane odnośnie do każdego pacjenta w kraju. Dzięki temu, lekarze w prosty
sposób odczytują dane nt. leczonego pacjenta: wyniki przeprowadzonych badań, grupę krwi,
historię zabiegów czy np. przyjmowane leki. W kontekście celów statystycznych uzyskano
bieżące źródło informacji nt. kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Co więcej, każdy pacjent
może sprawdzić swój rejestr (oraz swoich dzieci), uzyskać informację na temat swojej historii
394
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zdrowotnej oraz otrzymać przydatne zalecenia396. Dodatkowe usprawnienie systemu stanowi
eRecepta (ePrescription), w ramach której lekarz przesyła receptę drogą elektroniczną
bezpośrednio do apteki. Pacjent realizuje ja poprzez podanie w aptece swojego numeru
dowodu osobistego. Poprzez to istnieje możliwość wykupienia leków dla członków swojej
rodziny
statusem

(z
397

zastrzeżeniem,

iż

recepta

musi

zostać

wystawiona

z

„publicznym”

.Schemat działania systemu został przedstawiony na rysunku nr 2.
Rysunek nr 2
Schemat systemu eRecepty

Źródło: Teleinformatyka w służbie usług użyteczności publicznej. Praktyczne przykłady zastosowań w Europie,
Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2012, s. 23.

Bezpośrednią korzyścią z działania opisywanego systemu jest oszczędność w czasie
dla lekarzy oraz dostarczanie im aktualnych informacji nt. wykupu leków przez pacjenta.
Sami pacjenci z kolei unikają niebezpieczeństwa zgubienia wystawionej recepty, a do
Estońskiego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych trafiają dane przydatne w celu
sporządzania raportów398.
Kolejne usprawnienia przypadły na sektor edukacji. W jego ramach wprowadzono
system o nazwie e-Szkoła, za pośrednictwem którego nauczyciele wprowadzają oceny
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uczniów, informacje o frekwencji oraz m.in. przekazują treść zadań domowych. Mają też
możliwość przesłania informacji bezpośrednio do danego ucznia bądź jego rodzica (którzy to
w ten sposób mogą aktywnie włączać się w proces edukacji swojego potomstwa). Również w
tym przypadku, skorzystały urzędy statystyczne, otrzymujące dane z sektora z
wyszczególnieniem na poszczególne regiony kraju399.
Zmiany wprowadzono także w innych gałęziach sektora usług użyteczności
publicznej. Warto przy tym zauważyć, że wszelkie e-systemy w Estonii połączone zostały
siecią informatyczną X-Road (eston. X-tee). Udostępnia ona 65 baz danych, notujących
miesięcznie ok. 2,5 mln zapytań400. Z systemem łączą się przedsiębiorstwa państwowe,
prywatne oraz państwowy system informacyjny. W ten sposób każdy podmiot może
korzystać z interesujących go baz danych w zakresie własnych potrzeb oraz zaoferować tą
drogą świadczenie swoich usług elektronicznych. Pracownicy sektora publicznego mogą
zrezygnować z papierowego obiegu dokumentów i usprawnić tym samym współpracę401.
Konstrukcja sieci umożliwia ciągłe dodawanie nowych elementów, stwarzając w ten sposób
dobre

warunki

do

rozwoju

i

wdrażania

innowacyjnych

rozwiązań

w

zakresie

teleinformatyki402. Na obecnym etapie wdrażania systemu, aktywnie korzysta z niego około
500 organizacji403.
Zakończenie
Obserwując działania krajów przodujących w wprowadzaniu innowacyjnych
rozwiązań teleinformatycznych w sektorze publicznym, można z łatwością zauważyć, że są
one w stanie usprawnić wiele obszarów prowadzonej działalności. Nowe rozwiązania
generują bardzo duże oszczędności, ułatwiają współpracę i wymianę danych. Wszelkie
opisane systemy zaczerpnięte zostały z sprawdzonych rozwiązań, z powodzeniem
wprowadzonych przez Wielką Brytanię i Estonię. Dzięki nim, kraje te stały się europejskimi
liderami w kontekście e-Administracji. Systemy w nich użyte często posiadają wspólne cechy
i mają za zadanie spełniać podobne funkcje. Nic więc nie stoi na przeszkodzie próby
wprowadzenia zmian w polskim sektorze usług użyteczności publicznej. Co więcej,
obserwowanie rozwiązań zagranicznych umożliwia również usprawnienie stosowanej
technologii pod względem wad tamtejszych rozwiązań.
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Streszczenie
Artykuł porusza tematykę usprawniania procesu świadczenia usług użyteczności
publicznej przy pomocy rozwiązań teleinformatycznych. Ze względu na zaległości polskiego
sektora publicznego w tym aspekcie, skupiono się na analizie systemów stosowanych w
innych krajach, odnoszących największe sukcesy w zakresie wprowadzania wydajnych
rozwiązań ICT. Zaprezentowane zostały zmiany wprowadzone na terenie Wielkiej Brytanii i
Estonii. Wybór ten podyktowany został sukcesami tamtejszych rządów w wprowadzaniu
zmian przynoszących wymierne korzyści, stając się jednocześnie pionierami w tej dziedzinie.
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Szczególnie ważnymi aspektami warunkującymi wprowadzanie innowacyjnych
systemów teleinformatycznych są generowane przez nie oszczędności oraz ułatwienie
wymiany danych między poszczególnymi jednostkami sektora publicznego, co w rezultacie
prowadzi do znacznego usprawnienia współpracy. Specyfika systemów teleinformatycznych
pozwala rewolucjonizować praktycznie każdą sferę działalności usług użyteczności
publicznej. Z tego względu, artykuł przedstawia szereg przykładowych rozwiązań,
zaimplementowanych w działalność usług o zróżnicowanym profilu (m.in. edukacja,
administracja,

służba

zdrowia).

Korzystną

cechą

teleinformatyki,

jest

możliwość

dostosowania bądź przekształcenia obecnie działających narzędzi w celu zastosowania ich w
innym sektorze działalności. Tym samym, ich analiza może pomóc w zbudowaniu wizji
rozwiązań mogących mieć zastosowanie w polskim sektorze usług użyteczności publicznej.

PUBLIC SERVICES SUPPORTED BY ICT SOLUTIONS ON THE EXAMPLEOF
GREATBRITAIN ANDESTONIA

Summary
The article discusses the theme of improving the public services by ICT solutions. Due
to the lack of progress in this regard in Poland, the article focuses on the analysis of the
systems used in other countries, the most successful in the implementation of efficient ICT
solutions. The article describes changes made in the UK and Estonia. This choice was dictated
by the success of the local governments in the implementation of changes, becoming the
pioneers in this field. Particularly important aspects that determine the implementation of
innovative IT systems are costs savings and facilitate the exchange of data between the
various units of the public sector, which in turn leads to a significant improvement of
cooperation. The ICT systems can revolutionize almost every sphere of public services. For
this reason, the article presents a number of examples of solutions implemented in the
activities of a diversified services (such as education, government and health care). The
advantageous feature of the ICT is the ability to adapt or transform the current operational
tools to apply them in a different sector. Thus, the analysis can be helpful in the completion of
a solutions which can be applied in the Polish public services.
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ULGA TECHNOLOGICZNA A KOSZTY PODATKOWE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest próba poddania analizie wykorzystania przez państwo
polskie potencjału instytucji ulgi technologicznej. Zauważa się bowiem, że instrument ten
poprzez obniżanie obciążeń fiskalnych działalności innowacyjnej przedsiębiorstw może
sprzyjać pobudzaniu tego typu aktywizmu, co w konsekwencji przyczynia się do podnoszenia
poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Zdobycie trwałej przewagi w toczącej się współcześnie światowej rywalizacji państw,
wzmaganej postępującym procesem globalizacji, w tym także internacjonalizacji krajowych
gospodarek, składających się na zwartą sieć międzynarodowych powiązań, wymaga od
poszczególnych rządów podejmowania kompleksowych, a zarazem jednoczesnych działań we
wszystkich

sferach

ich

aktywności.

Aktywności,

która

szczególnie

w

ramach

demokratycznych ustrojów państw ograniczona jest prawnie zakreślonymi granicami. Nie bez
znaczenia jest tu konsekwentne oddziaływanie na charakter, kierunki i intensywność
przedsięwzięć gospodarczych obywateli. Dziś nie ma wątpliwości, że jednym ze środków
realizacji tego celu jest zapewnienie wysokiego poziomu innowacyjności i konkurencyjności
krajowych gospodarek, co może zostać osiągnięte m.in. poprzez aktywną politykę wspierania
wdrażania innowacji przez przedsiębiorstwa.
1. Ogólna charakterystyka stopnia innowacyjności polskiej gospodarki
Specyfika systemu gospodarczego, ze względów oczywistych, kształtowana jest dla
każdego państwa w sposób niepowtarzalny. Analizie można poddawać gospodarkę danego
kraju w ujęciu globalnym, tj. jako całość, a także rozpatrywać jej stan pod kątem
poszczególnych elementów, składających się dopiero w ogólnym rozrachunku na jej
201

całościowy obraz. Jednakże rzeczywisty obraz sytuacji gospodarczej poszczególnych państw
uzyskać można dopiero poprzez analizę różnic w wielkościach ich wskaźników
ekonomicznych. Pomimo odmienności krajowych gospodarek, wynikających z różnorodnych
potrzeb, wyróżnić można zespół elementów niezbędnych obecnie dla każdej z nich.
Współcześnie strategicznym składnikiem państwowej polityki powinno być zwłaszcza
zagadnienie innowacyjności gospodarki.
Zbadanie tego, co kryje się pod wspomnianym pojęciem, determinuje realną
możliwość dokonywania oceny poziomu innowacyjności poszczególnych krajów. Stanowi to
zadanie trudne, gdyż wymaga ujednolicenia parametrów systemu analizy we wszystkich
państwach. Na gruncie europejskim dokonać tego można m.in. za pomocą miernika
innowacyjności – SII (tzw. Summary Innovation Index), wykorzystującego dane statystyczne
pozyskiwane przez poszczególne państwa Unii Europejskiej, europejski Urząd Statystyczny
Eurostat, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także inne europejskie
organizacje takie jak OECD404.
Według

opublikowanego

w

2011

r.

przez

Komisję

Europejską

rankingu

innowacyjności wśród krajów unijnych Polska, odnotowując stały spadek, uplasowała się
dopiero na 23 pozycji, wyprzedzając jedynie Rumunię, Litwę, Bułgarię i Łotwę405. Zajęcie
tak niskiego miejsca uwarunkowane jest przede wszystkim bardzo niskimi wydatkami
ponoszonymi przez polskich przedsiębiorców na badania i rozwój, które w skali roku nie
przekraczają w przeważającej części przypadków 2% osiąganych przychodów, co
w odniesieniu do PKB stanowi jedynie 20% średniej unijnej. Także większa część
pozostałych mierników wykorzystywanych w badaniu znajduje się znacznie poniżej średniej
właściwej dla całego ugrupowania406. Inne źródła podają z kolei, że w Polsce zauważalna jest
zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a skłonnością do podejmowania prac
w zakresie B+R. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez PARP w Polsce aktywność w tym
kierunku znacznie częściej podejmują duże podmioty, aniżeli MSP, które znacznie gorzej
wypadają w porównaniu z większymi strukturami407.
W szczególnie złej sytuacji są polskie małe przedsiębiorstwa, które zgodnie z danymi
opublikowanymi w 2011 r., zajmowały w tym czasie ostatnie miejsce w rankingu tych
404
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jednostek408. W tym roku Komisja Europejska podkreślała również, że zwiększenie poziomu
innowacyjności polskiej gospodarki stanowi jeden z najpoważniejszych i najbardziej
naglących problemów, z jakimi boryka się nasz kraj. Pogląd ten oparto na braku
wystarczających powiązań pomiędzy środowiskiem naukowym oraz przemysłem, niskich
nakładach na B+R (uwaga ta odnosiła się zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego)
oraz nieefektywności dotychczas stosowanych instrumentów, co z oczywistych względów
przekłada się na niskie wyniki i brak wyraźnej poprawy w kontekście podejmowania
działalności innowacyjnej przez polskie przedsiębiorstwa409.
Już dwa lata wcześniej eksperci KPMG w jednym ze swoich raportów stwierdzili, iż
Polska, poza głównymi aglomeracjami, takimi jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław,
Poznań, Łódź i Trójmiasto, stanowi pustynię w dziedzinie B+R410. Podstawowym problemem
w omawianej dziedzinie zdaje się być wąskie postrzeganie problematyki innowacyjności
przez polskich przedsiębiorców, co przekłada się z kolei na ograniczony zakres pozyskiwania,
tworzenia i wdrażania innowacji w ich działalności gospodarczej. Przejawem tego jest
podejmowanie głównie prac rozwojowych, zmierzających do rozwoju lub udoskonalenia
istniejących już zasobów, w tym głównie oferowanych produktów czy usług, a także
posiadanych systemów organizacyjnych czy procesów. Wyłącznie nieliczni przedsiębiorcy
widzą w innowacyjności kluczowy składnik strategii zdobywania przewagi konkurencyjnej na
rynku411. Dostrzegalny jest także brak skłonności do przedsięwzięć obarczonych ryzykiem
oraz do polegania przedsiębiorstw w przeważającej części na własnych środkach
finansowych412. Badania przeprowadzone przez Komisję Europejską wykazały, że
podstawowym motorem wzrostu polskiej gospodarki w dalszym ciągu jest kombinacja trzech
elementów, tj. środków pomocowych pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej,
konkurencyjnej pod względem cenowym sile roboczej, a także postępującej integracji
polskich podwykonawców i ośrodków przemysłowych z globalnym łańcuchem wartości413.
Niestety żaden z tych elementów nie jest ściśle powiązany z szeroko rozumianą
innowacyjnością.
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Istnieje szeroki wachlarz różnego rodzaju form wsparcia działalności innowacyjnej
kierowanych

do

przedsiębiorstw,

które

z

większą

lub

mniejszą

skutecznością

wykorzystywane są również w warunkach polskiej gospodarki. Można przypisać im różne
kryteria klasyfikacyjne, np. finansowe, instytucjonalne, prawne, a także charakter prywatny i
publiczny. Wydaje się oczywiste, że państwa powinny korzystać z tak bogatego zaplecza
potencjalnych

działań

w

zakresie

wspierania

działalności

innowacyjnej.Bowiem

zagwarantowanie przez nie przyjaznego otoczenia dla rozwoju przedsiębiorczości stanowić
powinno podstawowy składnik wsparcia przedsiębiorców, jak i instrument celowego
stymulowania ich zachowań.
2. Analiza problematyki kosztów w polskim systemie prawnym oraz ich relacji z innymi
kategoriami ekonomicznymi
Prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od jej charakteru czy też
właściwości podmiotu, który ją prowadzi, tj. osoby prawnej lub osoby fizycznej, wiąże się
z powstawaniem specyficznych kategorii ekonomicznych. Mowa tu oczywiście o
przychodach (dochodach), kosztach, wyniku finansowym, stanowiących następstwo
realizowania operacji gospodarczych wpisanych w strategię danego przedsiębiorstwa.
W powszechnej świadomości rozumienie tych pojęć utarło się w sposób jednoznaczny. Widać
to w szczególności na przykładzie przychodów i kosztów, które opisać można przy użyciu
sformułowań wartościujących takich jak pozytywny i negatywny. Pierwsze z nich z reguły
postrzegane są jako coś pożądanego, natomiast drugie zawsze jako coś, czego należy unikać.
Z kolei praktyka gospodarcza pokazuje, że zwłaszcza w przypadku tych ostatnich, wcale nie
musi tak być.
W celu potwierdzenia tej tezy często przytacza się pojęcie kosztów prac rozwojowych,
które ponoszone w danym okresie przez przedsiębiorstwo, mają przynieść jemu korzyści w
przyszłych okresach. Tym samym koszty obok zużycia posiadanych zasobów, mogą stanowić
niejako specyficzny rodzaj inwestycji. Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu interesować
nas będzie wyłącznie ta część kosztów, które w demokratycznym państwie prawa traktowane
są jako tzw. „zło konieczne”, a mianowicie koszty podatkowe. Na marginesie zauważyć
można również, że nierzadko do wspomnianych kategorii ekonomicznych przywiązuje się
nadrzędną rolę w działalności gospodarczej zapominając, że o sukcesie danego

204

przedsiębiorstwa, którego kluczowymi przesłankami są przetrwanie i rozwój414, stanowi
przede wszystkim jego płynność finansowa oraz przyrost wartości na rynku.
Znamienny, a zarazem przysparzający wiele trudności w codziennej praktyce
gospodarczej, jest fakt, iż prawo w zależności od gałęzi dokonuje niekiedy odmiennej
interpretacji wymienionych kategorii ekonomicznych. Podstawowym założeniem takich
zabiegów jest dostosowanie ich do własnych celów oraz funkcji, jakich dana regulacja ma
służyć. Jako przykładem w tym przedmiocie można posłużyć się różnicą pomiędzy prawem
bilansowym a prawem podatkowym.
Podstawę prawną pierwszej z przytoczonych dziedzin, regulującą kwestie związane z
funkcjonowaniem przedsiębiorstw, stanowi ustawa o rachunkowości, natomiast w zakresie
opodatkowania ich dochodu przewidziane zostały dwa akty prawne. Występująca pomiędzy
nimi różnica sprowadza się do określenia innych adresatów, do których są skierowane.
Rozważania te odnoszą się oczywiście do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Różne też były intencje
ustawodawcy w zakresie unormowania zagadnień związanych z obiema dziedzinami prawa,
tj. prawem bilansowym i prawem podatkowym. Tak też, jak już było wskazane powyżej,
należy tłumaczyć zasadnicze różnice występujące między nimi w rozumieniu omawianych
kategorii ekonomicznych. Założeniem przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 4 ust. 1
ustawy, jest przedstawienie w sposób rzetelny i jasny sytuacji majątkowej i finansowej
danego przedsiębiorstwa, a w efekcie wykazanie przy zachowaniu zasady ostrożności
osiągniętego w danym okresie rachunkowym wyniku finansowego415. Wspomniana zasada
sprowadza się do zapewnienia, iż jego wielkość nie będzie nadmiernie odbiegać od zysku
faktycznie

osiągniętego.

Natomiast

zamysłem

przyświecającym

przepisom

prawa

podatkowego jest przede wszystkim zabezpieczenie regularnego dopływu należności
podatkowych do budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także
przeciwdziałanie praktykom zaniżania podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców.
Pomimo faktu, iż ustalanie wyniku rachunkowego, jak i wyniku podatkowego
w polskim ustawodawstwie oparto o jednakową zasadę w myśl, której wielkości te stanowią
różnicę pomiędzy przychodami a kosztami, to jednak nie będą one się sobie równać. Dzieje
się tak, ponieważ zasady bilansowe stosowane w celu wykazania osiągniętego wyniku
z działalności danej jednostki gospodarczej nie są honorowane przez przepisy podatkowe,
które ustanawiają własny zespół reguł, służących określeniu kwoty, od której naliczona
414
415
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zostanie następnie należność na rzecz budżetu państwa, czy wspólnoty samorządowej.
Opisaną powyżej sytuację zobrazować można za pomocą dwóch równań. Prawo bilansowe
w celu obliczenia wyniku finansowego pomniejsza przychody z działalności gospodarczej
o wielkość poniesionych kosztów, natomiast prawo podatkowe ustala dochód podatkowy
odejmując od przychodów podatkowych koszty uzyskania tych przychodów. Podsumowując,
przedsiębiorstwa w zakresie określania osiągniętych w toku ich działalności przychodów oraz
poniesionych kosztów w celu ustalenia dochodu podatkowego

muszą stosować,

charakteryzujące się znaczną odmiennością od przepisów o rachunkowości, unormowania
ustaw dochodowych.
Podstawowa różnica między przychodami i kosztami w rozumienia prawa
bilansowego i prawa podatkowego sprowadza się do ustanowienia różnych kryteriów
kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, pozwalających na przypisanie ich do danych kategorii
ekonomicznych. A dokładnie te z nich, które są uznawane w rachunkowości za przychody czy
koszty, nie muszą zostać zaliczone do nich przez przepisy podatkowe i na odwrót. Tym
samym inna jest pojemność tych pojęć w prawie bilansowym i prawie podatkowym. Jak się
wydaje, jedną z zasadniczych przyczyn występowania różnic pomiędzy wspomnianymi
gałęziami prawa jest niewątpliwie istnienie katalogu zwolnień od podatku, czy też instytucji
odliczeń określonych wydatków od dochodu podlegającego opodatkowaniu, co de facto
prowadzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania, a tym samym i wielkości należnego
podatku.
Zauważyć można również, że różnice między prawem bilansowym i prawem
podatkowym rozpoczynają się już na etapie konstruowania przez ustawodawcę definicji
poszczególnych kategorii ekonomicznych. Ustawa o rachunkowości wprowadza ich
rozbudowane opisy, natomiast ustawy dochodowe ograniczają się wyłącznie do wyliczenia
zdarzeń do nich zaliczanych oraz określenia przychodów nie podlegających opodatkowaniu,
które mają za zadanie dopełnić tę specyficzną definicję416.
3. Instytucja ulgi technologicznej jako instrument minimalizowania fiskalnych kosztów
działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw
Rozszerzenie spectrum działalności przedsiębiorstwa o przedsięwzięcia mające
charakter innowacyjny stanowi zadanie wysoce kapitałochłonne, co z kolei sprawia, że nie
wszyscy aktorzy życia gospodarczego się ich podejmują. Problem ten dotyka w szczególności
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mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, znajdujące się w gorszym położeniu niż duże
jednostki, posiadające materialne warunki do prowadzenia działalności na szerszą skalę. Nie
mniej jednak, to właśnie sektor MSP uznawany jest w Unii Europejskiej, zgodnie
z założeniami Strategii Lizbońskiej, za główny bodziec rozwoju gospodarczego państw
członkowskich417. Ograniczone środki finansowe, stanowiące jedną z największych barier
w rozwoju mniejszych podmiotów, w zestawieniu z wysokimi kosztami pozyskiwania,
tworzenia i wdrażania innowacji, skutecznie zniechęcają przed podejmowaniem aktywności
w tym kierunku. Jedną z możliwości efektywnego przeciwdziałania takiemu stanowi rzeczy
jest zapewnienie w systemie prawnym odpowiedniego, a zarazem kompleksowego systemu
ulg podatkowych. Na ich korzyść przemawia fakt, że chociaż nie pozostają obojętne
względem budżetów państw, powodując specyficzne wydatki w postaci utraty potencjalnych
środków finansowych, które można było by uzyskać z opodatkowania przedmiotu objętego
ulgą, to są one powszechnie stosowane w ich systemach prawnych418.
Obecny kształt ulg podatkowych ustanowionych w Polsce z myślą o innowacjach ze
względu na ograniczony zakres zastosowania wsparcia, a tym samym brak dostosowania do
bieżących potrzeb gospodarki, poddawany jest powszechnej krytyce. Jednym z tych
instrumentów jest ulga technologiczna uregulowana w polskim prawie podatkowym.
Podstawową wadą obecnego brzmienia regulacji ustawowej w przedmiocie wspomnianej
instytucji prawnej jest uprzywilejowanie wyłącznie nabycia nowej technologii. Powoduje to
sytuację, w której zewnętrzne podmioty i ich rozwiązania technologiczne traktowane są
w sposób preferencyjny w stosunku do polskich przedsiębiorstw, które we własnym zakresie
zajmują się ich wytwarzaniem. Nie bezpodstawna jest teza mówiąca, że taka regulacja
sprzyjać może importowi innowacji do Polski419.
Kolejną problematyczną kwestią zawartą w art. 18b ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest
wąskie zdefiniowanie pojęcia „nowej technologii”. Przyjęto, iż jest to wyłącznie wiedza
technologiczna, której zastosowanie pozwala na wytwarzanie nowych lub udoskonalenie już
istniejących wyrobów lub usług. Za niewykorzystaniem potencjału ulgi technologicznej
przemawia również objęcie jej zakresem tylko wartości niematerialnych i prawnych, które na
świecie nie są stosowane przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat. Ustawodawca w
przytoczonych artykułach wprowadza także wymóg potwierdzenia ich innowacyjności w
417

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, MŚP w odnowionej Strategii Lizbońskiej, www.archiwumukie.polskawue.gov.pl, 18.10.2012.
418
A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, TNOIK - Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 142-143.
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formie opinii wystawionej przez jednostkę naukową niezależną od podatnika. Surowość tej
regulacji łagodzi jednakże fakt nie wprowadzenia wymogu posiadania ścisłego związku
nowej technologii z profilem produkcji420.
Dopiero spełnienie powyższych kryteriów uprawnia przedsiębiorcę, i to zarówno
będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego
od osób fizycznych prowadzącego działalność gospodarczą, do zaliczenia w koszty uzyskania
przychodów 50% wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii. Przy czym
dyskusyjną kwestią jest wspomniana wysokość odpisu. Wynika to z faktu, iż w niektórych
krajach jest on znacznie wyższy. Niemniej jednak zabieg ten poprzez obniżenie podstawy
opodatkowania w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia wysokości samego podatku.
Wspomniane ustawy pozwalają na rozłożenie wydatków, odpowiadających wartości
początkowej nowej technologii. Może zostać to dokonane maksymalnie w okresie trzech
latach podatkowych, tj. w roku poprzedzającym jej nabycie, jeżeli uzależnione było to od
uprzedniego uiszczenia zadatków, w roku wprowadzenia jej do ewidencji oraz w następnym
roku.
Przepisy podatkowe przewidują także możliwość utraty prawa do ulgi w przypadku,
gdy w ciągu 3 lat od nabycia nowej technologii nastąpią określone w nich sytuacje. Mowa tu
o, obejmującym likwidację majątku, ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa, które poprzednio
ulgę nabyło, postawieniu wspomnianego podmiotu w stan likwidacji, uzyskaniu zwrotu
wydatków, czy też udzieleniu przez to przedsiębiorstwo innemu podmiotowi prawa do
wykorzystywania nowej technologii421.
Powszechne wątpliwości budzi wyłączenie z mocy prawa pewnych podmiotów
z możliwości ubiegania się o przyznanie ulgi technologicznej. Przykładowo dotyczy to
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na terenie
Specjalnych Stref Ekonomicznych422.
Opisane powyżej względy, a także brak wiedzy, które wydatki podlegają odliczeniu,
jak i odsuwanie na dalszy plan działalności B+R, powoduje, że ulga technologiczna, pomimo
wymiernych korzyści, jakie ze sobą niesie, jak i stosunkowo małej liczby warunków
wymaganych do spełnienia, nie cieszy się popularnością wśród polskich przedsiębiorców423.
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Zakończenie
Pomimo, iż ulga technologiczna jest jednym z instrumentów, który sprzyja tworzeniu
właściwych warunków dla podejmowania przez przedsiębiorstwa działalności innowacyjnej,
w

konsekwencji

przyczyniając

się

do

podnoszenia

poziomu

innowacyjności

i konkurencyjności krajowej gospodarki, w Polsce wciąż brak jest regulacji prawnej, która
całkowicie wykorzystywałaby jej potencjał. Tymczasem oferuje się rozwiązanie, które nie w
pełni odpowiada bieżącym potrzebom, pozostawiając poza zakresem regulacji tak ważną
kwestię, jak minimalizowanie kosztów tworzenia innowacji przez rodzime przedsiębiorstwa.
Wąski zakres wsparcia nie wyczerpuje możliwości ulgi jako instrumentu zachęcania
przedsiębiorców do inwestowania w wiedzę technologiczną424.
Obecnie potrzebne jest rozwiązanie, które całościowo normowałoby działalność
innowacyjną

polskich

przedsiębiorstw,

a

więc

zarówno

pozyskiwanie

rozwiązań

technologicznych od podmiotów zewnętrznych, jak i wytwarzanie ich na własne potrzeby.
Przy czym dla zapewnienia efektywności krajowych działań, w tym uchronienia się przed
niepotrzebnymi błędami w tym przedmiocie niezmiernie ważna jest analiza rozwiązań
prawnych państw, które wykorzystują w pełni potencjał ulgi technologicznej.
Jednakże wydaje się, że zagrożeniem dla szybkich postępów legislacyjnych w Polsce
w omawianym przedmiocie okazać się może trapiący Europę kryzys gospodarczy. Bowiem
doświadczenia niektórych państw pokazują, że zmuszać on może rządzących do finansowania
wydatków budżetowych kosztem ulg podatkowych, co jest równoznaczne z eliminowaniem
ich z systemów prawnych.
Na koniec warto podkreślić, że bardzo problematyczne jest znaczące zróżnicowanie
poziomu wykorzystania potencjału ulgi technologicznej przez poszczególne kraje. W wielu
z nich regulacje prawne w tym przedmiocie są dużo korzystniejsze od tych przyjętych
w Polsce, przez co w większym stopniu spełniają one oczekiwania przedsiębiorców. Tym
samym gwarantuje się im lepsze warunki do rozwoju oraz zwiększa się ich szanse na
odniesienie sukcesu gospodarczego w konkurencji na światowym rynku. Zapewnianie
przyjaznych warunków do podejmowania przez przedsiębiorstwa działalności innowacyjnej
nie pozostaje również bez echa względem podnoszenia poziomu innowacyjności
i konkurencyjności krajowej gospodarki.

424

Ibid.
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Streszczenie
Artykuł stanowi próbę potwierdzenia podstawowego znaczenia ulgi technologicznej
dla podnoszenia poziomu konkurencyjności państwa. Autorka wskazuje, że cel ten można
osiągnąć poprzez sprzyjanie podejmowaniu działalności innowacyjnej przez przedsiębiorców.
Podkreśla, że jednym ze środków jest umiejętne posługiwanie sięprzez ustawodawcę ulgami
podatkowymi

poprzez

obniżanie

obciążeń

fiskalnychdziałalności

innowacyjnejprzedsiębiorców. Uzasadnieniem dla badania tej problematyki jest fakt, iż
Polska, pomimo realnych zdolności legislacyjnych, wciąż nie zapewnia odpowiedniego
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systemu wsparcia.Pełne zobrazowanie problemu wymagało wyodrębnienia w ramach artykułu
trzech, ściśle ze sobą powiązanych, problemów badawczych. W wyniku analizy pierwszego z
nich ukazano główne powody zajęcia w 2011 r. 23 pozycji w rankingu innowacyjności SII
Komisji Europejskiej, w tym tendencji spadkowej, wskazujące na dużą skalę problemu i
naglącą potrzebę podejmowania środków zaradczychprzez państwo. Następnie w zwięzły
sposób usystematyzowano problematykę kosztów działalności gospodarczej na tle innych
kategorii ekonomicznych. Podstawowym zamiarem tej części artykułu było umożliwienie
czytelnikom właściwego klasyfikowania tego pojęcia pod kątem prawa podatkowego poprzez
zidentyfikowanie jego niejednoznaczności w zależności od dziedziny prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem najbardziej problematycznych obszarów, a mianowicie prawa podatkowego i
prawa bilansowego. Kluczowym problemem badawczym było wykazanie wąskiego
wykorzystania potencjału ulgi technologicznej w polskim ustawodawstwie i wiążącego się z
tym nieoddziaływania na podmioty najbardziej potrzebujące wsparcia, czyli MSP, będące
zarazem podstawowym bodźcem rozwoju gospodarczego kraju, w tym i w kontekście
podnoszenia jego konkurencyjności. Opisane w artykule problemy skłoniły Autorkę do
stwierdzenia, iż w celu pobudzenia zainteresowania przedsiębiorców działalnością
innowacyjną, a w konsekwencji podniesienia poziomu konkurencyjności Polski, potrzebne
jest

zagwarantowanie

przez

ustawodawcę

pełnego

wykorzystania

potencjału

ulgi

technologicznej, która powinna obejmować zakresem swojego zastosowania zarówno
pozyskiwanie rozwiązań technologicznych od podmiotów zewnętrznych, jak i wytwarzanie
ich na własne potrzeby.

TAX CREDIT FOR TECHNOLOGICAL ADAPTATION AND TAX CHARGES OF
INNOVATIVE ACTIVITY IN POLISH ENTERPRISES

Summary
The article is an attempt to confirm the basic significance of the tax credit for
technological adaptation services in raising the level of the state’s competitiveness. The
author indicates that this goal may be achieved by fostering innovation activities among
enterpreneurs. She emphasizes that one of the means is the skillful use of tax credit by
legislators and lowering the fiscal charges for the innovative activity of companies. The
research into this issue is justified by the fact that Poland, despite its actual legislative
capability, still does not provide an appropriate system of support. In order to illustrate the
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problem fully it was necessary within the article to separate three strictly interconnected
research issues.
The analysis of the first of them presented the main reasons for taking 23rd place in
the 2011 European Commission innovation ranking, including the falling tendency, which
points to a large scale of the problem and an urgent need of countermeasures to be taken by
the state. Next, the issue of business activity expenses was concisely systematized in relation
to other economic categories. The main intention of the article was to enable the readers to
classify this notion properly in terms of fiscal law by identifying its ambiguity, depending on
the domain of law, taking into special consideration the most problematic realms, namely
fiscal law and balance law.
The key issue of this research was to demonstrate the limited use of the potential of tax
credit for technological adaptation in Polish legislation, and, what is connected with it, lack of
effect on business entities which need most support, i.e. small and medium-sized enterprise
(SME), the main stimulus of the country’s economic development and raising its
competitiveness. The issues described in the article led the author to conclude that in order to
raise interest of the enterpreneurs in innovative activity, and, consequently, to raise Poland’s
level of competitiveness, it is necessary for the legislator to guarantee the full use of the
potential of tax credit for technological adaptation, whose application should involve
obtaining technological solutions from external entities, as well as producing them for the
company’s own needs.
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PRZEKSZTAŁCENIE REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
W OBSZAR DOBROBYTU ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI STRATEGII
UNII EUROPEJSKEJ DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
Wstęp
Przyjęta przez Radę Europejską w październiku 2009 r. Strategia Unii Europejskiej dla
Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) ma zapewnić holistyczne, zintegrowane podejście w
procesie transformacji ekonomicznej obszaru bałtyckiego. Zakłada się, że dalsza
wielopłaszczyznowa konsolidacja regionu przyczyni się do ugruntowania jego pozycji jako
jednego z kluczowych makroregionów Unii Europejskiej, który w dobie postępującej
globalizacji oraz zagrożenia kryzysem finansowym zdolny będzie do konkurowania z innymi
regionami. RMB postrzegany był często jako europejski lider implementacji zasad Strategii
Lizbońskiej w trakcie jej obowiązywania, zwłaszcza w zakresie innowacji. Świadczy o tym
jego wysoka pozycja w Globalnym Raporcie Konkurencyjności publikowanym przez
Światowe Forum Gospodarcze425. Potwierdza to także wydawany co roku raport Bałtyckiego
Forum Rozwoju „State of the Region Report”, który jednocześnie wskazuje, że dalszy rozwój
przedsiębiorczości nadal jest warunkiem koniecznym dla zmniejszenia różnic w jakości życia
i przychodzie per capita w krajach RMB426. Wsparciem dla kontynuacji tego procesu ma być
realizacja działań zawartych w SUE RMB. Celem artykułu jest przedstawienie jednego
z obszarów działania, tzw. drugi filar Strategii, traktujący o wzmocnieniu ekonomicznym
Regionu Morza Bałtyckiego i konsekwentnym przekształcaniu go w region dobrobytu.
1. Powstanie Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
Jednym z głównych założeń SUE RMB jest wzmocnienie i koordynacja już
istniejących działań i projektów realizowanych przez poszczególne regiony celem poprawy
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Sala-i-Martin X., Blanke J., Drzeniek-Hanouz M., Geiger T., Mia I., The Global Competitiveness Index 20102011: Looking Beyond the Global Economic Crisis? [w:] The Global Competitiveness Report 2010-2011, World
Economic Forum, Geneva, Switzerland 2010.
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Kraje wchodzące w skład Regionu Morza Bałtyckiego to: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Republika
Federalna Niemiec, Szwecja, Polska, oraz – spoza UE – Federacja Rosyjska.
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konkurencyjności wszystkich państw leżących wokół Morza Bałtyckiego. Kiedy w 2004 r. do
Unii Europejskiej przystąpiły: Estonia, Litwa, Łotwa i Polska, Morze Bałtyckie stało się
niemal „wewnętrznym akwenem” UE. Naturalnie zwiększyło się więc zainteresowanie
współpracą w ramach tego regionu państw, które leżą wokół Bałtyku. Uznano, że konieczne
jest zintegrowane podejście, warunkujące kontynuację zrównoważonego rozwoju obszaru,
który patrząc na wysokość realnego PKB, radził sobie w latach 2006-2008 (oraz później
w latach 2010-2011) z postępującym kryzysem lepiej niż połączone gospodarki 15 państw
Europy Zachodniej427.
Już w przyjętej w 2005 r.rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego
w sprawie strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego podkreślano, że niezbędne jest
"optymalne

wykorzystanie

możliwości

dynamicznych

gospodarek

Regionu

Morza

Bałtyckiego oraz systematycznego tworzenia wizerunku regionu, jako jednego z najbardziej
atrakcyjnych
i konkurencyjnych obszarów na świecie”428. Główny nacisk położono zatem na
wykorzystanie tego, co oferuje synergia dynamicznych gospodarek bałtyckich oraz ich
potencjał w dziedzinie innowacyjności. Postanowiono zatem kontynuować i promować
dotychczasową współpracę w ramach nowego, bardziej zinstytucjonalizowanego wymiaru,
zapewniając jednocześnie unijne finansowanie dla tych działań.
W wyniku dalszych prac nad planem gwarantującym gospodarcze wsparcie Regionu
Morza Bałtyckiego, Komisja Europejska opublikowała w czerwcu 2009 r. Komunikat
dotyczący Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego wraz z Planem Działania. Strategia
została entuzjastycznie przyjęta przez państwa RMB i oficjalnie przyjęta przez Radę
Europejską na posiedzeniu w dniach 29-30 października 2009 r. Plan działania ma być z
zasady dokumentem elastycznym i podlegać ewaluacji, a więc przedstawiane są jego zmiany
wraz z upływem czasu. SUE RMB składa się oficjalnie z trzech dokumentów:
1.

„komunikatu Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego;

2.

planu działania, który uzupełnia komunikat i został przedstawiony Radzie
i Parlamentowi Europejskiemu w tym samym czasie;

427

State of the Region Report 2011 “The Top of Europe’s Quest for Resilience” A Competitive Region Facing a
Fragile Global Economy, Baltic Development Forum, Copenhagen, 2011, s. 15.
428
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego w
ramach wymiaru północnego (2006/2171(INI)), Parlament Europejski, 16 listopada 2006, Strasburg.
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3.

dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej, w którym przedstawiono kontekst,
podejście i treść strategii”429.
Komisja Europejska jest organem, który odpowiada za ogólną koordynację całej

Strategii. Wynika to między innymi z kwestii finansowania – KE odpowiada za dostępne
środki oraz zapewnia źródła finansowania (poprzez pomoc w znalezieniu funduszy w ramach
dostępnych już programów – jedną z trzech podstawowych zasad Strategii, tzw. „trzech NIE”
jest brak oddzielnych środków finansowania jej w budżecie UE). Komisja prowadzi również
całościowy monitoring wykonania działań oraz zmienia plan działania, stąd jest on często
określany jako rolling action plan, czyli plan bardzo elastyczny i zmienny.
W planie działania, który składa się z 15 obszarow – zagadnień projektowych, prawie
80 projektów flagowych oraz 12 działań horyzontalnych, zapisano dokładne zasady
implementacji Strategii, a więc jest to jednocześnie instrukcja wykonania SUE RMB. Cytując
plan działania w jego skład wchodzą:
1.

15 zagadnień priorytetowych, z których każde zostanie przydzielone do konkretnego
państwa członkowskiego odpowiedzialnego za jego prawidłową realizację; zagadnienia
te odpowiadają głównym obszarom, w którym SUE RMB „może przyczynić się do
wprowadzenia

ulepszeń

(poprzez

rozwiązywanie

głównych

problemów

lub

wykorzystywanie głównych szans)”430;
1.1

zagadnienia priorytetowe dzielą się na 4 filary tematyczne (wspomniane już
wcześniej: środowisko, gospodarka, turystyka i bezpieczeństwo), które odnoszą się do
szerokiego spectrum tematów i problemów, które powinny być rozpatrywane w szerokim
kontekście, tj. w korelacji z zagadnieniami z innych filarów, gdyż wszystkie wpływają na
siebie wzajemnie;

1.2

każde z zagadnień przedstawione jest wraz z krótkim opisem stanu faktycznego
i ewentualnie wcześniej podejmowanych działań w celu realizacji tego zadania oraz
analizą wskazującą na „punkt krytyczny (problemy) oraz przedstawia wartość dodaną
działania dla Regionu Morza Bałtyckiego431”;

1.3

zagadnienia priorytetowe realizowane i wdrażane są poprzez tzw. działania
szczegółowe,

na

które

składają

się

zarówno

projekty

bardzo

szczegółowe

429
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i strategiczne dla mieszkańców i regionu, ale także projekty polegające na umacnianiu
współpracy między państwami regionu a Unią;
2.

przykłady projektów flagowych, czyli kluczowych z punktu widzenia realizacji
Strategii – projekty będą realizowane w trakcie trwania SUE RMB i finansowane przez
UE;

3.

działania horyzontalne mające przyczynić się do rozwoju spójności terytorialnej, zgodnie
z aktualnie obowiązującym trendem wspierania polityki spójności w Unii;

3.1.

działania horyzontalne mają „charakter uzupełniający w stosunku do filarów
opisanych powyżej i stanowią działania, które umożliwiają realizację strategii poprzez
ułatwienie dostępu do finansowania i przez lepsze zrozumienie regionu oraz prowadzonej
w nim działalności;

3.2.

w planie działania zawarto działania horyzontalne o dużym poziomie ogólności, przez
co nie określono ram czasowych ich wykonania”432.

2. Filar II Strategii - przekształcenie RMB w obszar dobrobytu
II filar Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego koncentrujący się na jego
zrównoważonym rozwoju gospodarczym oraz przekształceniu go w region innowacji
i dobrobytu zakłada:
•

„usunięcie utrudnień dla rynku wewnętrznego w RMB, w tym poprawa współpracy w
dziedzinie ceł i podatków;

•

wykorzystanie całego potencjału regionu w dziedzinie badań naukowych i innowacji;

•

wdrażanie

„Karty

małych

przedsiębiorstw”:

wspieranie

przedsiębiorczości,

wzmacnianie MŚP i zwiększenie efektywnego wykorzystywania zasobów ludzkich;
•

wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa433”, głównie
w celu wzmocnienia ich konkurencyjności oraz utrzymania rentowności tych sektorów
celem zachowania np. miejsc pracy.
Jednym z najważniejszych problemów Regionu MorzaBałtyckiego na drodze do

dobrobytu jest jego nierównomierny rozwój gospodarczy spowodowany dawnym podziałem
Europy, który całkowicie odciął państwa leżące w Europie Środkowo-Wschodniej od
możliwości rozwojowych, jakie niósł za sobą najpierw tzw. Plan Marshalla, a później
integracja w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Nadal wyraźna jest różnica w
432

Ibid., s. 79
Dokument Roboczy Służb Komisji Uzupełniający Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, op.cit.,
s. 28
433
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rozwoju oraz poziomie życia mieszkańców bogatej części północno–zachodniej Morza
Bałtyckiego, zwłaszcza w Szwecji, Finlandii oraz Republice Federalnej Niemiec, a biedną
częścią południowo–wschodnią, czyli trzema republikami bałtyckimi, a także Polską.
Mimo, że od 2004 r. 8 na 9 państw otaczających Bałtyk jest członkami UE, to nadal
większość z regionów leżących bezpośrednio nad morzem stanowi regiony peryferyjne,
często III kategorii patrząc z perspektywy całej Unii. W RMB wyjątkiem są np. wspomniane
regiony niemieckie i szwedzkie, choć i one nie zawsze należą do czołówki unijnej
(np. Meklemburgia – Pomorze Przednie). Wyrównanie tych dysproporcji jest kluczowe dla
powodzenia realizacji SUE RMB i utworzenia silnego makroregionu bałtyckiego.
Niewątpliwie pozytywny jest fakt, że to właśnie RMB wyrasta na „jedno z najbardziej
obiecujących centrów wzrostu postzimnowojennej Europy”434. Aby w pełni wykorzystać
potencjał, który tkwi w tym regionie potrzeba instytucjonalnego wsparcia Unii Europejskiej,
która powinna odegrać kluczową rolę w przekształceniu tego regionu w silny, modelowy
makroregion. Warunkiem powodzenia jest wykorzystanie możliwości gospodarek Danii, RFN
czy Szwecji, które są liderami światowymi w poziomie rozwoju i przeniesienie dobrych
praktyk na regiony słabsze, które samodzielnie nie są w stanie dogonić europejskiej czołówki.
Nie oznacza to, że regiony południowo–wschodniej części Morza Bałtyckiego nie
mają nic do zaoferowania – wręcz przeciwnie – bez wysokiego poziomu edukacji
społeczeństwa oraz relatywnie taniej i mobilnej siły roboczej, którymi dysponują, nie byłoby
możliwe mówienie o całościowym rozwoju RMB. Wszystkie te elementy muszą współgrać
jednocześnie, aby powstał silny gospodarczo Region Bałtycki bez podziału na bogate centrum
i biedne peryferia. Taki trend można zaobserwować patrząc globalnie na Unię Europejską –
jest to jeden z powodów dla priorytetyzacji Polityki Spójności i przekazania na nią bardzo
wysokich środków pieniężnych. Ogółem ponad 6,7 mld EUR435 zostanie przekazane na
realizację filaru dotyczącego zrównoważonej gospodarki RMB w ramach Strategii.
Charakterystyczne jest, że dla państw południowo-wschodniego Bałtyku wymiana
handlowa w RMB stanowi często prawie 50% całej wymiany handlowej kraju (dotyczy
Estonii, Litwy, Łotwy). Dla Polski współczynnik ten wynosił tyle na początku lat 90-tych XX
wieku, obecnie wynosi ok. 35%. Mimo to prognozy są optymistyczne, gdyż wartość
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S. Rachlin, An Historic Chance for the Baltic Sea Region - Opening New Opportunities for Europe and
Russia [w:] Baltic Sea Agenda, Vol. 1, January 2002, s. 3.
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polskiego eksportu do krajów RMB wzrosła w latach 2001 - 2007 ponad dwukrotnie436. Dla
państw skandynawskich udział ten jest mniejszy, jednak nadal oscyluje na poziomie 37-44%.
Dalszy wzrost wymiany handlowej w ramach regionu implikuje poprawę warunków życia
jego mieszkańców, którzy są bezpośrednimi beneficjentami, zwłaszcza, że małe i średnie
przedsiębiorstwa, MŚP (Small and Medium Enterprises, SME) stanowią prawie 99%
wszystkich przedsiębiorstw w Regionie i zapewniają ponad 80% miejsc pracy437.
Istotnym problemem państw RMB, których transformacja ekonomiczna w stronę
wolnorynkowej gospodarki zaczęła się w latach 90-tych XX wieku, jest brak pieniędzy
w budżecie na odpowiednie wsparcie MŚP, zwłaszcza w pierwszych latach ich istnienia.
Wyraźnie odczuwalny jest zwłaszcza brak wsparcia finansowego dla komercjalizacji nowych,
innowacyjnych technologii, które zapewniłyby przedsiębiorstwom południowo – wschodniej
części RMB szansę rozwoju na rynku lokalnym i ponadregionalnym. Finansowe wspieranie
MŚP jest nie tylko zgodne z filarem II SUE RMB, ale także przyjętym w 2008 r. programem
Komisji Europejskiej Small Business Act for Europe i nową strategią unijną „Europa 2020”.
Pomagając MŚP w regionie „niezbędne jest położenie nacisku na technologie przyjazne
środowisku i niskoemisyjne – w tej dziedzinie region ma dobre wyniki, jednak potrzebne są
ściślejsze powiązania między kształtowaniem polityki a rozwojem”438.
Kolejny problem, który SUE RMB musi przezwyciężać to brak odpowiedniego
zaplecza finansowego dla uczelni wyższych, które (mimo bardzo wysokiego poziomu
naukowego439) mają bardzo ograniczone możliwości komercjalizacji owoców swoich badań,
przez co w niewielkim stopniu przyczyniają się do wzrostu rozwoju konkurencyjności
regionu. W ramach ewaluacji realizacji założeń SUE w 2012 r. Komisja Europejska
zaproponowała, aby „ogólne wydatki na badania i rozwój, mierzone były wskaźnikiem
inwestycji w B+R i innowacje, który powinien do roku 2020 wynieść co najmniej 3 %
w całym regionie”440. Krytycy Strategii utrzymują jednak, że spełnienie tych założeń jest
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mało możliwe, a sytuacja finansowa szkół wyższych raczej nie poprawi się znacząco
w najbliższych latach.
Ważnym celem filaru II SUE RMB jest również pełna implementacja zasad wolnego
rynku, który jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Jest to dość oczywiste, w związku
z czym zapis ten często uważany za zbędny, zwłaszcza przez krytyków Strategii. Każde
państwo w momencie wstąpienia do UE staje się automatycznie sygnatariuszem
porozumienia o wolnym handlu, jednak w praktyce w całej wspólnocie są nadal problemy
z pełnym wdrożeniem wszystkich zasad (prawdopodobnie był to powód zamieszczenia tego
zapisu w SUE RMB). Wynika to z licznych barier, jakie często stawiają państwa na poziomie
narodowym, w celu ochrony własnych przedsiębiorstw, siły roboczej itp. Gdyby w Regionie
Morza Bałtyckiego udało się usunąć wszystkie bariery handlowe i wprowadzić w pełni ideę
wolnego handlu, stałby się regionem pionierskim i przykładem dla całej Europy.
Jednym z najczęściej wymienianych powodów niepełnej implementacji zasad wolnego
rynku w Europie jest kryzys gospodarczy panujący na świecie od 2008 r. Region Morza
Bałtyckiego nie został dotknięty kryzysem i jego skutkami na tyle mocno, by konieczne było
wprowadzanie barier handlowych czy odstępstw od zasad wolnego rynku, w odróżnieniu od
państw Europy Zachodniej, które takich regulacji dokonują. W SUE RMB kładzie się nacisk
na: ”dalsze ograniczanie barier dla handlu, uzyskanie większych korzyści ze wspólnego rynku
oraz

wykorzystanie

potencjału

wynikającego

z

dużych

rozbieżności

w

zakresie

innowacyjności441”.
Zagadnienia priorytetowe wymienione w filarze II SUE RMB cechuje niestety bardzo
duży stopień ogólności, poza tym są już one realizowane w regionie w ramach większości
dostępnych programów i partnerstw, np. Rady Państw Morza Bałtyckiego, programu VASAB
2010 i innych. Dopiero działania strategiczne oraz działania oparte na współpracy dają
wyższy poziom szczegółowości oraz wskazują na rzeczywiście podjęte konkretne kroki przez
zainteresowane regiony. Przykładem projektów flagowych są: „Stworzenie funduszu Morza
Bałtyckiego na innowacje i badania” (projekt w ramach koordynowanego przez Polskę
wspólnie ze Szwecją działania dotyczącego innowacji) czy „Stworzenie struktury Baltic
Science Link (zasobów i infrastruktury naukowej w regionie Bałtyku)”.
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W praktyce w Strategii stawia się na „działania na rzecz ułatwienia transgranicznego
przemieszczania towarów i komunikacji między administracjami442”, zatem istotne jest, by
zmiany zaistniały najpierw w samym regionie – bogate państwa muszą jako pierwsze
zlikwidować wszelkie istniejące bariery w handlu z państwami przyjętymi w 2004 r. Strategia
koncentruje się też na „transferze wiedzy i kompetencji oraz zacieśnianiu współpracy z
krajami skandynawskimi i Niemcami, które przodują w innowacyjności”443. Chodzi więc o
szeroko rozumiane wymiany dobrych praktyk (metoda dobrze znana w UE) oraz
przekazywanie przez lepiej rozwinięte i doświadczone już państwa know-how słabszym i
mniej konkurencyjnym gospodarkom: Polski czy republik bałtyckich.
Połączenie zdobytej wiedzy z dobrze wykształconą i tanią (w porównaniu ze średnią
unijną państw tzw. „starej Unii”) siłą roboczą może zainteresować potencjalnych inwestorów
zagranicznych. Dodatkowym pozytywnym efektem powinna być modelowa współpraca RMB
z obwodem kaliningradzkim, także w ramach SUE RMB, która zakłada udział podmiotów
zewnętrznych w realizacji jej założeń. Jeśli Strategia ma być pomocna przy tworzeniu
następnych strategii makroregionalnych w UE, to powinna wskazywać jak prawidłowo
kształtować relacje z sąsiadującymi regionami niebędącymi członkami UE.
Zakończenie
Na początku II dekady XXI wieku Region Morza Bałtyckiego jest liderem wzrostu
gospodarczego i innowacji w Europie444. Ostatnie dane zawarte w raporcie Bałtyckiego
Forum Rozwoju wskazują, że w latach 2010-2012 RMB zanotował wskaźniki wzrostu na
poziomie zbliżonym do światowej średniej, nieco wyższe niż pozostałe państwa Unii
442
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wymiana handlowa wewnątrz RMB, zniesienie ograniczeń i usunięcie wielu administracyjnych procedur
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Europejskiej445. Po niewielkim załamaniu wskaźników ekonomicznych w 2011 r., obecnie
Region Morza Bałtyckiego znów jest na dobrej drodze wzrostu gospodarczego zgodnie z
celami nowej strategii dla Unii Europejskiej „Europa 2020”. Główny problem polega na
nierównomiernej alokacji inwestycji w regionie i wciąż drastycznych różnicach w poziomie
życia mieszkańców oraz poziomie rozwoju gospodarczego między poszczególnymi
państwami. Bycie liderem w UE wynika głównie z mocnej pozycji RFN, Szwecji, Danii oraz
Finlandii. Celem SUE RMB jest przeniesienie sukcesu tych państw na cały region, a także
wypracowanie sobie pozycji globalnego lidera w zakresie innowacji siłą wszystkich państw
wchodzących w skład RMB.
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Streszczenie
W artykule zaprezentowano założenia II Filaru Strategii Unii Europejskiej dla
Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) obejmującego kwestie poprawy dobrobytu
w regionie. Przybliżono proces powstawania SUE RMB od 2004 r. oraz jej główne założenia.
W dalszej części zaprezentowano szczegółowo cele II filaru oraz najważniejsze problemy
gospodarcze w regionie, którym ma przeciwdziałać realizacja rozwiązań przedstawionych w
Strategii. Wskazano również na zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie implementacji
podejmowanych działań i przeszkodzić w realizacji nadrzędnych celów SUE RMB.

TRANSFORMATION OF THE BALTIC SEA REGION IN THE AREA OF
PROSPERITY IN LINE WITH THE EU STRATEGY FOR THE BALTIC SEA
REGION
Summary
The article presents objectives of 2nd Pillar of European Union Strategy for Baltic Sea
Region (EUSBSR) – Baltic Sea as an economically prosperous area. Process of adapting the
Strategy was exemplified as well as its major aims. In the further part detailed objectives of
2nd Pillar were presented along with major economical problems in region, that should be
overcome with projects presented in Strategy. Finally article presents main threats possible
while implementing EUS BSR actions.
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Słowa kluczowe:eksport, wymiana handlowa, branża meblarska, emigracja zarobkowa,
różnice kulturowe

GOSPODARCZE ORAZ KULTUROWE UWARUNKOWANIA
EKSPORTU MEBLI DO NORWEGII
Wstęp
Celem artykułu jest analiza i ocena uwarunkowań wymiany handlowej pomiędzy
przedsiębiorstwami norweskimi a dostawcami z Polski. Zachodzące po 1989 r. dynamiczne
przemiany geopolityczne w Polsce stworzyły nowe warunki współpracy gospodarczej.
W wyniku transformacji Polska stała się wiodącym eksporterem w branży meblarskiej. Dzięki
wysokiej konkurencyjności wyrobów oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa do grona
stałych importerów możemy zaliczyć dziś także wymagające rynki skandynawskie.
W artykule posłużono się dostępną literaturą oraz badaniami dla określenia m.in.
dostępności rynku norweskiego dla zagranicznych producentów, aktualnej sytuacji
gospodarczej oraz społecznej Norwegii, a także więzi łączących oba kraje ze wskazaniem na
Królestwo Norwegii, jako niezwykle popularny kierunek polskiej emigracji zarobkowej.

1. Warunki wymiany handlowej pomiędzy Polską a Norwegią

Gospodarka Norwegii jest określana mianem gospodarki mieszanej, co oznacza, że
składa się z części publicznej oraz państwowej. Możliwość współistnienia własności
państwowej z regulowaną własnością prywatną klasyfikują gospodarkę norweską jako
mieszaninę gospodarki rynkowej i nakazowej. Pomimo posiadania przez państwo
największych norweskich korporacji (Statoil czy Norsk Hydro) sektor przemysłowy znajduje
się głównie w rekach prywatnych. Także rolnictwo i rybołówstwo mające dla Norwegii
ogromne znaczenie ekonomiczne są własnością prywatną w około 90% (10% gospodarczych
gruntów leśnych należy do państwa)446.
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http://www.amb-norwegia.pl/, 28.03.2012.
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Aktualna kondycja norweskiej gospodarki jest bardzo dobra i notuje stały wzrost.
Nawet ogólnoświatowy kryzys gospodarczy z 2007 r. nie spowodował znaczącego spadku
PKB kraju (jeden z najniższych w Europie).

Utrzymanie wysokiego PKB w wypadku

Norwegii nie było przypadkowym osiągnięciem czy łutem szczęścia. Politycy i ekonomiści
wyciągnęli wnioski z kryzysu w roku 1990 i przeprowadzali sukcesywne działania mające na
celu wzmocnienie odporności norweskiej gospodarki na ewentualne zawirowania i fluktuacje
rynków finansowych. Premier Jens Stoltenberg w rozmowie z dziennikarzem Newsweeka
z kwietnia 2010 r. zapytany o to, w jaki sposób Norwegia podczas szczytu ogólnoświatowego
kryzysu finansowego zanotowała 2,2% wzrostu PKB odpowiedział następująco:
Norweski PKB zanotował spadek w 2009 r. Jednakże zaczął ponownie wzrastać pod
koniec roku. Co ważne, udało nam się utrzymać niską stopę bezrobocia, na nie wyższym niż
poprzednio, najniższym w Europie, poziomie 3,3% . Udało nam się to dzięki prowadzeniu
klasycznej polityki antycyklicznej w momencie uderzenia kryzysu finansowego w Norwegię.
Zwiększyliśmy popyt poprzez obniżenie stopy procentowej z 5,75% do 1,25%, i poprzez
rozszerzenie bodźców fiskalnych447.
Opierając się na danych Systemu Informacji Gospodarczej „Insigos” przytoczonych
w Tabeli nr 1można wysnuć wniosek, że wzajemna wymiana handlowa Polski i Norwegii
stała się niejako beneficjentem stabilności norweskiej gospodarki. Jedynie w latach 2009 i
2010 zanotowano spadki zarówno w eksporcie, jaki i w imporcie. Natomiast pozostałe dane
ilustrują stały i pewny wzrost wymiany handlowej pomiędzy krajami. Współpraca w zakresie
eksportu i importu wygląda interesująco na tle ogólnych wskaźników wymiany handlowej
w latach 2007-2011 – zarówno wskaźnik eksportu z Polski, jak i importu z Norwegii wydają
się wzrastać dynamiczniej niż ogólne indykatory, wskazując na wysoką stymulację
współpracy handlowej pomiędzy państwami.
Norwescy przedsiębiorcy byli natomiast wysoce zaniepokojeni kryzysem strefy euro
w 2011 r., który pod koniec roku zaczął docierać także na północ Europy. Gospodarka
przygotowując się na trudniejsze czasy podjęła środki prewencyjne przez co banki ostrożniej
zaczęły udzielać kredytów oraz wzrósł poziom niechęci wobec przystąpienia do Unii
Europejskiej. Pod koniec 2011 r. mówiło się, że kryzys dotyka już pierwsze branże; m.in.
meblarską, budowlaną i drzewną. Jednak główną przyczyną spadku sprzedaży w wyżej
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Tabela nr 1
Wartości wymiany handlowej pomiędzy Polską a Norwegią na tle ogólnych
danych dotyczących eksportu i importu za lata 2007-2011

I-XI 2007

Export z Polski
do Norwegii
w tys.EUR
1828585,25

Export z Polski
ogółem
w tys. EUR
101827531,26

Import do Polski
z Norwegii
w tys. EUR
1304783,34

Import do Polski
ogółem
w tys. EUR
120389445,96

I-XI 2008

1944104,44

116243756,79

1911508,77

142447883,88

I-XI 2009

1839950,29

98218017,18

1364774,68

107528878,36

I-XI 2010

1645142,75

110545305,60

1819463,18

122559718,51

I-XI 2011

2528284,97

125295082,09

2253577,56

138220531,12

Okres

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Gospodarczej „Insigos”

wymienionych gałęziach przemysłu była konieczność konkurowania na rodzimym rynku
z norweskimi firmami, przenoszącymi produkcję poza granice kraju. Tani import postawił
krajowych producentów w trudnej pozycji wobec klientów zmuszając do renegocjowania
umów handlowych oraz redukowania kosztów.
Jak nietrudno zauważyć na Rysunku nr 1 dane za 2011 rok wskazują na duży wzrost
eksportu z Polski, co przy rosnącym wkładzie przemysłu meblarskiego może wskazywać na
słuszne obawy norweskich producentów448. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że nadal
głównymi konkurentami dla norweskich fabryk są kraje Dalekiego Wschodu.
Rysunek nr 1
Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Norwegią w latach 2007-2011 w tys. EUR
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Gospodarczej „Insigos”.
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2. Rynek meblarski w Norwegii
Norweski rynek meblarski jest wysoce zróżnicowany. Poza dominującą w dużych
ośrodkach miejskich Ikeą, ważną rolę odgrywają sieci Bohus, Møbelrningen, Skeidar oraz
Fagmøbler. Nie należy zapominać również o tzw. marketach budowlanych (Byggmakker,
Maxbo czy Monter), które oferują meble do kuchni, łazienki, szafy garderobiane oraz meble
ogrodowe. Ponadto w większych miastach znajdują się sklepy typu show-room oferujące
szeroki wybór mebli oraz dodatków do wnętrz. Ogólnie przyjętym zwyczajem branży
meblarskiej w Norwegii jest korzystanie z usług agentów zrzeszonych w Møbelagentur
Landsforbund. Być może stąd bierze się bardzo rozpowszechniona wśród polskich
producentów mebli opinia o hermetyczności rynku norweskiego, jako zamkniętego na import
z Polski. Jednakże, pomimo iż polsko-norweska wymiana handlowa jest oparta głownie na
przemyśle ciężkim i eksporcie jednostek pływających o specjalnym przeznaczeniu, to właśnie
meble obok sprzętu AGD, elementów konstrukcji stalowych czy łodzi motorowych
i autobusów stanowią jeden z głównych artykułów eksportowych do Norwegii. Pomimo, iż
odkąd Polska weszła w skład Unii Europejskiej wskaźniki eksportowe wzrastają, nadal
pozostajemy na dość odległym 11. miejscu wśród

partnerów handlowych

Królestwa

Norwegii z wynikiem 1,6% wartości norweskiego eksportu i 2,4% importu449.
3. Różnice kulturowe jako determinanty współpracy polsko-norweskiej
Polskę i Norwegię łączy zaledwie ponad godzina lotu samolotem i wspólne
dziedzictwo kultury kręgu zachodniego. Jednak bliskość geograficzna nie oznacza w tym
wypadku takich samych postaw biznesowych. Można próbować szukać powodów różnic
w odmiennej historii czy sytuacji ekonomicznej obu krajów lecz wydaje się, że większość
uwarunkowań wynika z braku bądź niewłaściwego przygotowania kadry polskich
przedsiębiorstw

do

prowadzenia

sprzedaży

na

rynkach

zagranicznych,

a

także

bagatelizowania odmienności kulturowych.
4.

Rola agenta handlowego
Strona polska nie zawsze jest świadoma, iż norweskie firmy najczęściej działają na

terenie innych krajów za pomocą przedstawiciela handlowego. Polscy kontrahenci starają się
pominąć tę osobę
449

w negocjacjach, domagając się „rozmowy z szefem”. W norweskiej

Przewodnik Eksportera po rynku Królestwa Norwegii, s. 2.
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praktyce prowadzenia handlu zagranicznego często właściciel czy osoba zarządzająca firmą
nie wie nawet jak wygląda fabryka, w której produkowane są towary - do tych działań są
wyznaczeni pracownicy, w tym agent handlowy. Agentem z reguły jest osoba ciesząca się
bardzo dużym zaufaniem w firmie zlecającej przez co posiada pełną decyzyjność w sprawach
dotyczących obsługi zamówień. Należy wspomnieć, że działalność agentów handlowych
opłacanych przez norweskie firmy jest bardzo tradycyjna – agent reprezentuje zagranicznych
kupców, otrzymując od nich prowizję za zrealizowane zlecenia. Osoba ta musi być w pełni
komunikatywna zarówno w języku lokalnym, jak i klienta. Najczęściej są to emigranci
z Polski długotrwale zamieszkujący w Norwegii i posiadający niezbędne doświadczenie oraz
wiedzę nie tylko z zakresu poszukiwanych towarów, ale i potrafiący odnaleźć się na styku
dwóch kultur. Zagrożeniem może tu być jednak długoletnie zamieszkiwanie za granicą i brak
rzeczywistego kontaktu z polskim przemysłem. W takiej sytuacji klucz doboru kontrahentów
na terenie Polski może być nie zawsze najlepszy dla strony norweskiej i opierać się nie na
najkorzystniejszej opcji, a jedynej dostępnej. Zdarzają się przypadki przypisywania sobie
przez agentów roli brokerów, czyli osób pośredniczących w handlu i pobierających za swoje
usługi opłatę od obu zainteresowanych stron450. Taka forma współpracy nie jest akceptowana
przez firmy norweskie i może wiązać się z utratą zleceń przez agenta.

5. Egalitaryzm skandynawski

W praktyce rynku meblarskiego kontrahenci nie zawsze rozumieją „skandynawski
model zarządzania”. Taki styl zarządzania ma swoje źródło w nordyckim egalitarnym
kodeksie postępowania zwanym jentelov (Prawo Jente)451. W omawianym systemie właściciel
czy dyrektor często ignoruje hierarchię służbową i traktuje każdego z pracowników/partnerów
na równi. Należy przy tym wspomnieć o wciąż rzadkiej wśród właścicieli firm polskich
umiejętności posługiwania się językami obcymi, co jest nader uciążliwe dla skandynawskich
kontrahentów. Niejednokrotnie zdarza się, że podczas negocjacji, jeżeli nie jest obecny agent
handlowy, najważniejszą dla klienta osobą w firmie jest handlowiec czy nawet sekretarka,
która odgrywa rolę tłumacza. Dla Norwega kluczowym elementem jest informacja, a nie
osoba, od której ją uzyska. Różnice w podejściu do pojmowania roli szefa oraz pracownika
w firmie mogą także zilustrować badania prof. Geerta Hofstede. PDI (Power Distance
450

J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2004, s 163.
6
R.E. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
s. 261.

227

Indicator), czyli dystans władzy w Norwegii jest o wiele niższy niż w Polsce (PDI 31 dla
Norwegii oraz 68 dla Polski). Po raz kolejny można wskazać więc na luźne podejście do
hierarchii, dużą niezależność pracowników oraz poleganie w znacznej mierze na roli jaką
odgrywa w firmach norweskich zespół i jego poszczególne ogniwa452. Ponadto Polacy są
przyzwyczajeni do pewnej ceremonialności, podczas gdy nacje skandynawskie to według
Richarda B. Gestelanda najwięksi na świecie egalitaryści453. Przywykli do raczej
autorytarnego zarządzania firmami i posiadania „władzy absolutnej”, właściciele polskich
firm mają często wrażenie utraty kontroli nad sytuacją i postrzegają negocjacje czy rozmowy
handlowe w językach obcych z kontrahentami o odmiennej etykiecie biznesowej jako
wyjątkowo trudne. Wielu prezesów firm nie odnajduje się także w procesie delegowania
obowiązków oraz zadań i podczas spotkań stosuje „nakładki konwersacyjne”454 próbując
podkreślić swoją pozycję i nieświadomie sprawiając wrażenie przesadnie zdenerwowanych,
nieprzygotowanych i niepewnych siebie. Tym bardziej, jeśli w roli tłumacza czy osoby
prowadzącej z ich ramienia spotkanie jest kobieta.
6. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, terminowość oraz otwartość w biznesie
Polska na kulturowej mapie świata G. Hofstede należy do krajów zdecydowanie
męskich (MAS 64). W porównaniu z Norwegią, która jest krajem silnie kobiecym (MAS 8)
wskazać można na bardzo dużą różnicę zarówno w wyznawanych wartościach, jak i podejściu
do obecności kobiet w biznesie. Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne charakteryzuje duże
przywiązanie do tradycji silnie zmaskulinizowanego kierownictwa przedsiębiorstwa.
Jakkolwiek rola kobiet w procesie produkcji jest nie do przeceniania, w wielu polskich
firmach meblarskich wciąż niedoceniana. W kulturze norweskiej - kobiecej najważniejsze jest
współdziałanie, negocjacje i kompromis, podczas gdy w kulturze polskiej-męskiej stawia się
na sukces materialny, asertywność, a konflikty często rozwiązuje się siłowo455.
Niejednokrotnie polscy handlowcy (którymi z reguły są mężczyźni) są zachęcani do
podniesienia wskaźników sprzedaży przez bardziej „agresywne” działania wobec klienta.
Niestety, w niektórych kulturach taka postawa oraz nieznajomość różnic kulturowych mogą

452

G. Hofstede, Kultury i Organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2000, s. 77-79.
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być postrzegane bardzo negatywnie i doprowadzić nawet do zerwania współpracy. Co
ciekawe „słowoagresywny ma pozytywne konotacje tylko w kulturach męskich456.
Kolejną wartością o której warto wspomnieć, a która dzieli Polskę i Norwegię to
wskaźnik unikania niepewności (UAI).

Norwegia to kraj o umiarkowanym UAI (50)

natomiast Polska posiada jeden z najwyższych UAI na świecie (93). Hofstede definiuje
unikanie niepewności jako stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury
w obliczu sytuacji nowych, nieznanych i niepewnych457. Różnica w odczuwaniu lęku przed
nieznanym jest często dostrzegalna podczas rozmów handlowych gdy strona polska jest o
wiele bardziej ekspresyjna, mówi wyższym tonem i wykazuje wiele emocji, które mogą być
odbierane pejoratywnie przez zdystansowanych Norwegów. Wiele polskich firm meblarskich
widząc nie okazujących emocji nawet w sytuacji kryzysowej Skandynawów bierze swoje
niedociągnięcia produkcyjne za „dobrą monetę”, nie dopuszczając myśli, że w naturze
Norwegów nie leży emocjonalna reakcja na problemy. Niestety, gros producentów
wykorzystuje opanowanie kontrahentów np. nie dotrzymując umów, a w efekcie finalnym
traci kontrakty z własnej winy. Z kolei pozorny brak zainteresowania Norwegów na wielu
impulsywnych Polaków może wpływać deprymująco. Brak znajomości zwyczajów
kulturowych może w tym wypadku prowadzić do zupełnego niezrozumienia się
kooperujących stron.
Rysunek nr 2
Różnice kulturowe pomiędzy Polską i Norwegią wg Geerta Hofstede

Źródło: geert-hofstede.com, 05.06.2012
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Warto

wspomnieć,

że

impulsywne

i

rozemocjonowane

zachowania

w powściągliwych kulturach skandynawskich często są postrzegane jako zachowania
niepożądane, a nawet grubiańskie. Zdarzające się podczas rozmów uderzanie pięścią w stół
dla podkreślenia wagi słów lub uwolnienia nagromadzonych emocji na pewno nie pomoże
Polakom w prowadzeniu interesów z żadnym norweskim kontrahentem.

Rysunek nr 2

ilustruje różnice kulturowe pomiędzy społeczeństwami obu krajów według badań G.
Hofstede.
Bardzo ważny jest też fakt, że Norwegowie są kulturą wysoce monochroniczną, czas
i organizacja mają tu wiążące znaczenie, a punktualność jest absolutnym obowiązkiem.
Natomiast

Polacy są zaliczani do kręgu umiarkowanie monochromicznego. W praktyce

oznacza to, że wielu polskich producentów nie tylko spóźnia się na spotkania, ale i nie
dostrzega tak oczywistego obowiązku jak dostawa towaru na czas. Tak niefrasobliwe
podejście jest wysoko krzywdzące dla tych wszystkich dostawców, którzy pilnują
prawidłowego przepływu informacji oraz terminowości dostaw i wpływa negatywnie na
opinię o całym polskim przemyśle. Należy jednak dodać, że niedotrzymywanie umów oraz
terminów ustępuje w ostatecznym rozrachunku odpowiedzialnemu zarządzaniu w większości
firm. W dużej mierze dowolne podejście do wywiązywania się z umów handlowych można
traktować jako relikt poprzedniej epoki, której obce były kapitalistyczne reguły wolnego
rynku.
7. Polska emigracja zarobkowa a eksport
Nie należy zapominać, że każdy właściciel firmy, agent handlowy, sprzedawca, czy
kupiec jest członkiem społeczeństwa danego kraju. Rozpatrując polsko-norweskie stosunki
gospodarcze nie można nie wspomnieć o polskiej emigracji zarobkowej, która niejako jest
pochodną wysokiego PKB oraz stabilnej pozycji ekonomicznej Norwegii. W ostatnich latach
Norwegowie przestali być społeczeństwem jednorodnym przekształcając się w swoistą
mozaikę etniczną i kulturową. Wysoki przyrost populacji jest więc w dużej mierze udziałem
emigrantów, w tym największej wśród nich grupy Polaków458. Zarówno w prasie codziennej,
telewizji czy radio o Polsce mówi się najczęściej w kontekście emigracji zarobkowej.
Mimo faktu, iż wielokrotnie podkreśla się, jak dobrymi i lojalnymi pracownikami są
Polacy w ciągu ostatnich 2 lat coraz częściej i głośniej mówi się o bezrobociu, które dotyka tę
bardzo liczną obecnie grupę emigrantów. Nikt tak naprawdę nie wie, ilu Polaków przebywa
458
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na stałe w Norwegii, gdyż jak odnotowuje Skattedirektoratet (Norweski Urząd Skarbowy)
duża część z nich pracuje bez umowy o pracę. Nie wini się tu samych pracowników, ale
pracodawców oraz „struktury przedsiębiorstw”. Problem dotyczy przede wszystkim branży
budowlanej oraz sprzątania459.
Pojawiają się także głosy o „eksplozji bezrobocia” wśród polskich emigrantów. Nikt
nie wie, ilu dokładnie Polaków zamieszkuje Norwegię. Podczas, gdy oficjalne statystyki
mówią o 65000, Ambasador Polski w Oslo szacuje, że jest ich około 80000–120000. Co
wydaje się szczególnie niepokojące, wielu Polaków wybiera bezrobocie w Norwegii zamiast
powrotu do Polski i próby rozpoczęcia nowego życia w ojczyźnie. Wielu z nich pracuje
zdecydowanie poniżej swoich kwalifikacji i umiejętności lub wegetuje na zasiłku w
oczekiwaniu na lepsze czasy460. Dla wielu norweskich przedsiębiorców jest więc
niezrozumiałym fakt, iż kraj, którego ogromną siłą jest kapitał ludzki nie potrafi lub nie chce
wykorzystać go w celu rozwoju własnej gospodarki. Co więcej, wraz z odpływem
niewykwalifikowanej siły roboczej emigrują też wybitni fachowcy i następuje zjawisko
drenażu mózgów, co jest charakterystyczne dla krajów rozwijających się, rozładowujących w
ten sposób wewnętrzne napięcia spowodowane wysoką stopą bezrobocia461. Niestety, wielu
norweskich przedsiębiorców patrząc przez pryzmat odpływu wartościowego kapitału
ludzkiego z Polski, postrzega kraj jako dobrego podwykonawcę, ale nigdy równorzędnego
partnera.
Zakończenie
Przedstawione powyżej spostrzeżenia i wnioski wskazują na fakt, iż bardzo ważne jest
nie tylko przygotowanie kapitałowe

w zakresie produkcji czy wiedzy technicznej, ale

i świadomość różnic kulturowych, która może być nieocenionym narzędziem we współpracy.
W czasach niepewności ekonomicznej, spektakularnych bankructw oraz rekordowo krótkiego
cyklu życia produktu należy dołożyć wszelkich starań, aby zatrzymać rzetelne i wypłacalne
firmy w Polsce. Klient norweski wie, że „produkt jest wszędzie taki sam”, więc nie wystarczy
już zaproponować jedynie przyzwoitej jakości oraz terminowych odbiorów dostaw.
Kontrahenci w chwili obecnej skupiają się na wartości dodanej, jaką jest dobra obsługa, duża
elastyczność oraz pełna dyspozycyjność w trudnych sytuacjach i ku takim kontrahentom
zwracają się norweskie firmy.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie oraz ocena uwarunkowań eksportu pomiędzy
Polską, a Norwegią w branży meblarskiej. Zaprezentowano charakterystykę współczesnej
gospodarki norweskiej w odniesieniu do wymiany handlowej z Polską oraz charakterystykę
rynku meblarskiego w Norwegii. W artykule wskazano na współpracę przedsiębiorców
branży meblarskiej na tle dynamicznie zachodzących zmian w gospodarce globalnej ostatnich
lat. Dostrzeżono i podkreślono fakt, iż współpraca polsko-norweska oparła się negatywnym
skutkom ogólnoświatowego kryzysu oraz nakreślono postawę przedsiębiorców norweskich
względem polskich (potencjalnych) partnerów. Omawiając różnice kulturowe w biznesie
wskazano na bardzo ważną na rynkach skandynawskich rolę agenta handlowego, którego
osoba dla większości firm norweskich jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji handlowych.
Artykuł skupia się na szczególnie ważnych w przypadku omawianych krajów różnicach
kulturowych, odwołując się do modelu wymiarów kultur G. Hofstede. Szerzej omówiono
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egalitaryzm skandynawski, otwartość w biznesie, rolę/pozycję kobiet w biznesie oraz
stosunek obu narodów do pojęcia czasu oraz terminowości.
Rozważając zagadnienie zachowań przedsiębiorców polskich i norweskich położono
znaczący akcent na wskazanie Królestwa Norwegii jako najpopularniejszego obecnie
kierunku emigracji zarobkowej Polaków. Dowiedziono, iż wysoki wskaźnik emigracji
Polaków do Norwegii ma wpływ na

eksport oraz na percepcję Polski przez tamtejsze

społeczeństwo.

ECONOMIC AND CULTURAL TERMS OF FURNITURE EXPORTS TO NORWAY
Summary
The purpose of the article is to present determinants of furniture export between
Poland and Norway describing the characteristics of the contemporary Norwegian economy
with reference to its two-way trade with Poland and emphasizing the role of business
cooperation. The research brings up the problem of the cooperation between the two countries
on the background of global crisis and gives an outline of the attitude of the Norwegian
entrepreneurs towards (potential) Polish partners.
Furthermore, the article presents particularly important cultural differences, referring
to the model of cultural dimensions of Geert Hofstede, discussing

Scandinavian

egalitarianism, openness in business, the role and position of women and the relationship
between the two nations to the concept of time and timeliness in business.
Considering the business issues of Polish and Norwegian entrepreneurs the paper
emphasizes that in recent years the Kingdom of Norway has become one of the most popular
destinations for the Polish earning – oriented emigrants. It has been proven that the high rate
of Polish emigration in Norway has a significant impact both on trade aspects, and the
perception of Poland as a country.
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MAKROEKONOMICZNE EFEKTY
ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH 11/09
Wstęp
Celem artykułu jest ukazanie, jaki wpływ niosą ze sobą zamachy terrorystyczne na
gospodarkę państwa, którego dotknęły oraz na gospodarki państw oddalonych o tysiące
kilometrów od miejsca, w którym doszło do aktu terroru. Przyczyną tego jest globalizacja,
rozumiana jako rosnący system powiązań między rynkami wszystkich krajów świata oraz
szybki przepływ informacji, który umożliwiły współczesne zdobycze technologiczne,
liberalizacja handlu oraz zmniejszenie barier w obszarze wymiany handlowej i kapitałowej.
Hipotezę niniejszego artykułu stanowi sformułowanie: „zamachy terrorystyczne
oddziałują na rynki ekonomiczne”, a ich efekty w skali makro na przykładzie wydarzeń z 11
września 2001 r. przedstawiono w rozbiciu na rynek finansowy, rynek dóbr i usług oraz rynek
produkcyjny.
1. Pojęcie terroryzmu
Pojęcie terroryzm wywodzi się z języka łacińskiego i pochodzi od słów terror (strach)
oraz terre (przerażać). Wielu językoznawców dopatruje się korzeni tego słowa również od
sanskryckiego tras (drżeć) lub greckiego tero (bać się), jednak najczęściej poprzestaje się na
jego łacińskich źródłach, które upowszechniły się na kontynencie europejskim za sprawą
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jak podaje Słownik Języka Polskiego pod terminem terror
rozumie się „stosowanie przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszenia kogoś”462, zaś
„oddziaływanie za pomocą strachu, gwałtu, represji, groźby, stosowania terroru wobec kogoś,
prześladowania”nazywa się terroryzowaniem463.
Pomimo, iż współcześnie terroryzm uważany jest za problem o charakterze globalnym
wciąż nie udało się uzyskać porozumienia w kwestii formalnego objaśnienia tego zjawiska, a
w literaturze naukowej istnieje ponad 200 jego definicji. Jedną z najlepiej obrazujących
462
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przestawia Nowa Encyklopedia Powszechna PWN definiując terroryzm jako „różnie
umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub
grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego podjęte w celu wymuszenia od
władz państw i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra
osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych
środków (nacisk psychologiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych),
w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku
[…]”464.
Przytoczona definicja terroryzmu powstała w dobie ewolucji tego problemu, który
choć jako zjawisko społeczne funkcjonał od stuleci, to który głównie za sprawą ataków
z 11 września 2001 r. w Waszyngtonie i Nowym Jorku stał się problemem o
międzynarodowym znaczeniu, pociągającym za sobą coraz większe konsekwencje,
dotykającym gospodarki i społeczeństwa całego świata oraz wywołującym długofalowe
skutki ekonomiczne.
1.1. Zarys historii zjawiska
Problem terroryzmu, rozumianego pod pojęciem działalności osób lub grup
nastawionych na dezorganizację życia społecznego, pojawił się dopiero w drugiej połowie
XIX wieku, jednak działania terrorystyczne były od wieków stosowane jako skuteczne
narzędzie walki przeciwko silniejszemu przeciwnikowi. Za jednego z pierwszych terrorystów
z pewnością można by uznać Herostratesa z Efezu, szewca, który w 356 p.n.e. chcąc zyskać
sławę, postanowił spalić świątynię Artemidy, uznawaną w tym czasie przez starożytnych
Greków za jeden z cudów świata. Choć pojmany i skazany zginął w okrutnych męczarniach, a
publiczne wymawianie jego imienia zostało zakazane, to stało się inaczej – słuch o nim nie
zaginął i do dziś w psychologii dobrze znane jest pojęcie „kompleksu Herostratesa”, czyli
chęci uczynienia czegokolwiek, o ile tylko przyniesie to rozgłos i dowartościuje jednostkę465.
Niemniej, za jedną z najwcześniejszych zorganizowanych grup terrorystycznych uważani są
tzw. sicarii (nożownicy), którzy w latach 66–73 n.e. jako palestyńska sekta religijna walczyli
przeciwko panowaniu Rzymian, przygotowując antyrzymskie powstanie, dokonując
skrytobójczych ataków wśród modlących się w świątyni ludzi, a także niszcząc obiekty
użyteczności publicznej w tym rujnując pałac Heroda czy dokonując sabotażu dostawy wody
464
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do Jerozolimy. W analogiczny sposób funkcjonowała w średniowieczu na terytorium Persji
oraz Syrii szycika sekta tzw. assasinów (zabójców), która poprzez zamachy na znaczące
osobistości jak wyżsi urzędnicy, gubernatorzy i kalifowie, dążyła do osiągnięcia określonych
celów politycznych i ekonomicznych. W niemalże tym samym okresie Mongołowie utworzyli
niezwykle zmilitaryzowane państwo, dokonując bezustannych podbojów, w których uciekali
się do niespotykanej wcześniej w historii skali terroru i ludobójstwa. Ich najazdy oraz
towarzyszące im utrzymywanie w poddaństwie ziem w dużej mierze wpłynęły na układ
polityczny sił w Rosji i osłabiły jej gospodarkę – w ciągu 8 lat w znacznym stopniu
zniszczeniu uległa centralna oraz północna część kraju, zdewastowanych i splądrowanych
zostało dziesiątki miast w tym Nowogród Wielki, osłabiona została też pozycja bojarów, na
czym istotnie zyskał car 466.
W okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, termin terroryzm zamiennie używano ze
słowem terror, który stał się synonimem dla systemu sprawowania rządów opartym na
przemocy. W połączeniu z antymonarchistycznymi nastrojami w Europie i zmianami
społeczno-ekonomicznymi wywołanymi rewolucją przemysłową, doprowadziło to do
powstania nowych ideologii, na których gruncie wyrósł także nowy nurt terroryzmu. Nurt ten
głosił sprzeciw wobec panującego porządku społecznego i dziewiętnastowiecznego
kapitalizmu, skutkując pojawieniem się takich ideologii jak marksizm czy anarchizm. Idea
anarchizmu głosiła, iż zło tkwi w instytucjach życia politycznego i gospodarczego, a tym
samym celem anarchistów stała się walka z przymusem politycznym, czyli z państwem,
przymusem ekonomicznym, czyli kapitałem, oraz z przymusem moralnym, czyli z religią.Ze
względu na panujące przekonanie, iż jedynie zamachy na osoby sprawujące najwyższą
władzę w państwie mogą przyczynić się do wprowadzenia rewolucyjnych zmian, pod
koniecXIX wieku doszło w całej Europie do serii aktów terrorystycznych, których ofiarami
stali sięm.in.: cesarz Niemiec Wilhelm I, prezydent Francji, a w końcu car Rosji Aleksander
II467.
Mimo, iż do lat 70-tych XX wieku działalność terrorystyczna nadal postrzegana była
głównie przez pryzmat działań rewolucyjnych, to znaczenie tego pojęcia, poza objęciem nim
separatystycznych, ideologicznych i etnicznych grup narodowych, coraz częściej zaczęto
odnosić do zjawisk o większym zakresie. Atak z 11 września 2001 r. na World Trade Center
nie tylko więc otworzył nowe kierunki dla rozwoju terroryzmu, ale też potwierdził jego
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narastającą bezwzględność oraz znacznie szerszy charakter skutków oddziaływania, niż
kiedykolwiek wcześniej miało to miejsce w historii ludzkości468.
1.2. Terroryzm w dobie globalizacji
Terroryzm jako zjawisko istnieje od stuleci, ale dopiero ataki na Nowy Jork,
Waszyngton oraz stolice miast europejskich, Londyn i Madryt, uświadomiły nam, jak bardzo
wzrosło jego znaczenie dla życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Tak, jak jeszcze
do XIX wieku aktywność organizacji terrorystycznych stanowiła zagrożenie na poziomie
regionalnym bądź krajowym, tak dziś, w dobie globalizacji, stała się ona zagrożeniem o
równie globalnym charakterze i zasięgu.
W literaturze naukowej globalizacja, w najściślejszym tego słowa znaczeniu,
definiowana jest jako dążenie do zbudowania coraz większej współzależności i integracji
państw, ich społeczeństw i kultur469, co zaś pociąga za sobą proces ujednolicania gospodarki,
rozumiany jako organizowanie i prowadzenie produkcji, wymiany i przepływów kapitału,
traktując glob jako jeden, wspólny rynek470. Czynnikami, które uwarunkowały i zarazem
umożliwiły powstanie ów międzynarodowego systemu powiązań stały się: rozwój techniczny
i technologiczny, w tym głównie środków komunikacji, liberalizacja handlu oraz redukcja
barier przepływu towarów i kapitału471.
Równolegle do procesu integracji międzynarodowych społeczności, terroryzm stał się
zjawiskiem transnarodowym, zarówno w sensie geograficznym, albowiem obecny jest na
każdym kontynencie, jak i w kontekście realizacji założonych celów. W dzisiejszych czasach
do zamachów terrorystycznych dochodzi bowiem w różnych miejscach nie tylko znacząco
oddalonych od siebie, ale i różniących się pod względem kulturowym, politycznym czy
ekonomicznym. Dzieje się tak dlatego, że terroryści skutecznie wykorzystują najnowsze
zdobycze technologiczne, coraz większe możliwości szybkiego przemieszczania się, jak i
nowoczesne formy komunikacji, w tym przesyłania informacji, materiałów czy środków
finansowych.
W związku z rozwojem globalizacji, rosnącym procesem współzależności oraz
zacieśniania się więzi między państwami, wydarzenia społeczne, gospodarcze czy polityczne,
do których możemy zaliczyć zamachy terrorystyczne, mające miejsce w jednej jego części
468
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globu, coraz silniej odbijają się na pozostałych regionach świata, a skutki tych wydarzeń
można obserwować na wielu płaszczyznach ekonomicznych.
2. Wpływ zamachów na rynki ekonomiczne
Ataki z pierwszej dekady XXI wieku, do jakich doszło w Stanach Zjednoczonych,
osiągnęły taki stopień znaczenia dla całokształtu aktywności społeczno-ekonomicznej ludzi
na Ziemi, że okazały się wydarzeniami o znaczeniu strategicznym – przyniosły ogromne
straty w ludziach, zniszczenia dóbr materialnych oraz daleko idące konsekwencje na rynkach
ekonomicznych, przyczyniając się do pogłębienia zbliżającej się w USA recesji gospodarczej.
Jak twierdzą eksperci, głównym celem „nowego terroryzmu” stało się już nie tylko
wywołanie masowej liczby ofiar, ale też przyczynienie się do powstania maksymalnych strat
gospodarczych.

Poniżej

zostanę

omówione

makroekonomiczne

efekty

zamachów

terrorystycznych na przykładzie zamachów z 11 września 2001 r. na World Trade Center
(WTC) i Pentagon.
Recesja gospodarcza definiowana jest jako zjawisko, które polega na

istotnym

zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, w rezultacie którego spada PKB. Jako zauważył
Wojciech Białka, analityk CDM Pekao SA, dynamika PKB w USA jest ściśle związana z
ceną ropy naftowej w dolarach i 5 na 6 ostatnich recesji gospodarczych w USA zostało
poprzedzone jakąś formą „szoku naftowego”. Recesja z lat 1974-1975 została poprzedzona
przez „pierwszy szok naftowy” spowodowany wzrostem ceny ropy po nałożeniu przez kraje
OPEC embarga na eksport tego surowca. Podobnie recesja z 1980 r. poprzedzona została
„drugim szokiem naftowym” z 1979 r., który związany była ze zwycięstwem rewolucji
islamskiej w Iranie, zaś przyczyną gwałtownego skok cen ropy w roku 1990 była aneksja
Kuwejtu przez Irak. Również recesja gospodarcza, która zbliżała się do USA w 2001 r.,
została poprzedzona zwyżką cen ropy naftowej z 10 USD do 37 USD za baryłkę, co miało
miejsce w latach 1999-2000472, niemniej zamachy terrorystyczne z 11 września istotnie
przyczyniły się do przyspieszenia i pogłębienia tego procesu473.
Uderzenie samolotów pasażerskich w bliźniacze wieże World Trade Center oraz
Pentagon spowodowało daleko idące konsekwencje, zaburzając funkcjonowanie najlepiej
rozwiniętej gospodarki świata. Bezpośrednim ich efektem był spadek tempa wzrostu
gospodarczego
472
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w trzecim kwartale 2001 r. oraz do 0,8% na koniec roku 2001. Według szacunków IMF oraz
OECD ataki terrorystyczne przyczyniły sie do spadku amerykańskiego PKB o 0,3 punktu
proc. Wskutek tych tragicznych wydarzeń nastąpiła także zmiana w strukturze przychodów
oraz wydatków Stanów Zjednoczonych i choć w 2001 r. kraj ten odnotował jeszcze nadwyżkę
budżetową wysokości 128 mld USD, to jednak rok następny zamknął się deficytem 158 mld
USD, a w 2005 r. wyniósł on już 347 mld USD474.
Zamachy z 11 września spowodowały także gigantyczne straty finansowe szacowane
na 83 mld USD, gdzie 13 mld USD stanowiły straty materialne, a koszta odbudowy
zdewastowanych budynków jak i infrastruktury niemal 22 mld USD. Usuwanie gruzów
kosztowało rząd ponad 1 mld USD, a około 35-50 mld USD stanowiły straty, które poniosły
firmy ubezpieczeniowe.
2.1. Rynek finansowy
Zamachy terrorystyczne na WTC i Pentagon odbiły swoje piętno przede wszystkim
na rynkach finansowych. Już pierwszego dnia gwałtownie spadły akcje linii lotniczych oraz
firm ubezpieczeniowych, powodując straty rzędu 13 mld USD, spadły też europejskie indeksy
giełdowe, dolar amerykański stracił na wartości, a frank szwajcarski osiągnął wobec dolara
najwyższy poziom od półtora roku 1,5670 CHF/USD. W górę poszły ceny amerykańskich
obligacji skarbowych, które uznawane są za najbezpieczniejsze na świecie i nabywane są na
ogół w sytuacjach kryzysowych. Tuż po katastrofie zamarł handel na międzynarodowym
rynku walutowym, gdzie liczba transakcji zmniejszyła się o około 80%. W związku z
awariami sieci telekomunikacyjnych, bank centralny Kanady zwiększył podaż pieniądza,
obniżone zostały też stopy procentowe przez EBC, a także BC w Szwajcarii, Tajwanie i
Hongkongu. W końcu, działalność amerykańskich giełd została zawieszona na 6 dni, a ich
ponowne otwarcie 17 września 2001 r., poprzedzone zwiększeniem stopy procentowej o 50
punktów bazowych, rozpoczęło się od przecen akcji i kolosalnych spadków indeksów – sam
indeks Dow Jones, na który składa się 30 największych przedsiębiorstw Stanów
Zjednoczonych, spadł najniżej od czasów Wielkiego Kryzysu w latach trzydziestych XX
wieku (o 14,2%).
Spadki na nowojorskiej giełdzie pociągnęły za sobą spadki indeksów na rynkach
azjatyckich, w tym na giełdzie w Tokio. Na początku października najważniejszy indeks na
tokijskiej giełdzie – NIKKEI 225 – spadł poniżej 10 000 punktów, ustanawiając najniższy
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poziom od 1983 r.475. W wyniku ataków na WTC, inwestorzy w pośpiechu rozpoczęli
wyprzedaż akcji również na giełdzie w Warszawie

– indeks WIG20 stracił 2,8%, zaś

TechWIG - 4,6%. Jako, iż w latach 1996–2001 konsumpcja amerykańska stanowiła dźwignię
i motor napędowy światowego handlu, echa, że wskutek zamachów Stany Zjednoczone
zmniejszą swoje zakupy, odbiły się na gospodarkach Niemiec, Japonii, Korei Południowej,
Singapuru i Tajwanu, które bazują na eksporcie476.
2.2. Rynek dóbr i usług
Po wydarzeniach z 11 września doszło do radykalnego spadku zaufania konsumentów
nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w dużej mierze także w Europie. Ludzie zaczęli
obawiać się następnych zamachów, tym bardziej, że tuż po ataku na WTC narodziło się nowe
zagrożenie – listy zatrute wąglikiem. W rezultacie ludzie rzadziej dokonywali zakupów oraz
odwiedzali miejsce publiczne, jak restauracje, kina itp.
Skutki zamachów terrorystycznych w znaczącym stopniu odbiły się na rynku usług
turystycznych oraz transportowych, w szczególności zaś świadczonych przez linie lotnicze.
Spadek nastrojów oraz wzrost obawy przed lataniem samolotami czy podróżowaniem
metrem, jak to miało miejsce po zamachach w Madrycie, sprawiły, iż ludzie coraz częściej
zaczęli rezygnować z wielu udogodnień, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Wskutek
spadku liczby podróżujących, zmniejszyły się obroty przedsiębiorstw związanych z tym
sektorem działalności, a konieczność wprowadzenia wzmożonych kontroli, dodatkowo
podniosła koszty świadczonych usług, zarówno w transporcie pasażerskim i towarowym477.
Jak podała Światowa Organizacja Turystyki w 2000 r. region obu Ameryk odwiedziło
128,1 mln turystów, natomiast w roku 2003 było to zaledwie 113,1 mln turystów. W
odpowiedzi na ataki z 11 września 2001 r. również sami Amerykanie ograniczyli swoje
zagraniczne podróże. Według danych Banku Światowego liczba wyjazdów zagranicznych ze
Stanów Zjednoczonych malała systematycznie z 60,9 mln w roku 2000 do 54,2 mln w 2003
r., zaś liczba turystów amerykańskich odwiedzających Europę zmalała: o 17% w Europie
Zachodniej, włączając Wielką Brytanię, Francję i Irlandię, o 14% w Europie Środkowej,
włączając Niemcy, Austrię i Szwajcarię oraz o 8% w Europie Północnej, czyli
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Skandynawii478. Jak oszacowano, zamachy z 11 września pociągnęły za sobą straty wysokości
7mld USD dla przewoźników i 6,4 mld USD dla branży hotelarsko – gastronomiczno–
rozrywkowej oraz turystycznej.
Wskutek spadku zaufania do podróżowania samolotami, spadły obroty największych
światowych przewoźników w tym sektorze. Sytuacja ekonomiczna Polskich Linii Lotniczych
LOT nie różniła się znacznie od sytuacji linii lotniczych na świecie. W związku ze wzrostem
cen paliwa oraz ataków terrorystycznych, LOT SA w ramach programu restrukturyzacyjnego
oraz redukcji kosztów zaplanował w 2001 r. zwolnienie do 808 pracowników, czyli ok. 19%
wszystkich zatrudnionych. W połowie 2001 r. straty PLL LOT wyniosły 251,7 mln PLN, a w
2002 r. firma miała stratę na działalności podstawowej wynoszącą 142 mln PLN479.
Ataki z 11 września przyczyniły się również do mniejszego zainteresowania losem
krajów rozwijających się. Kraje bogate coraz bardziej zamykały się, nie dokonywały
inwestycji ani też nie ożywiały handlu z krajami rozwijającymi się. W związku z tym różnica
pomiędzy krajami bogatymi a biednymi pogłębiła się, wpływając na wzrost migracji, a co za
tym idzie, na nasilenie się napięć o podłożu etnicznym i religijnym480.
2.3. Rynek surowców i produkcji
Zamach na World Trade Center miał także wpływ na rynki surowców, zwłaszcza
rynek ropy naftowej oraz złota. Cena za baryłkę ropy przed zamachem utrzymywała się na
poziomie 25 USD. W miesiąc po atakach cena spadła poniżej 20 USD, a pod koniec 2001 r.
można było ją kupić za mniej niż 18 USD. Spadek notowań ropy naftowej spowodowany
został przewidywanym przez analityków nasileniem się recesji, a mniejsze tempo wzrostu
gospodarczego przełożyło się na zmniejszone zapotrzebowanie na ten surowiec, przynosząc
spadek ceny. Sytuacja ta diametralnie zmieniła się w drugim kwartale 2002 r., kiedy to ceny
ropy naftowej gwałtownie wzrosły. Nagły wzrost cen spowodowany był ryzykiem wybuchu
wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Irakiem,

a cena baryłki zbliżyła się do 30

USD481.
Rynek złota, które uważane jest przez niektórych inwestorów za najbezpieczniejszy,
nie zareagował w większym stopniu na ataki terrorystyczne. Cena uncji tego surowca przed
atakiem znajdowała się nieco powyżej 274 USD, zaś w krótkim okresie po wydarzeniach
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wzrosła w okolice 290 USD, by jednak w drugiej połowie października 2001 r. powrócić do
poziomu sprzed tragicznych wydarzeń482.
Niemniej, analizując rynek produkcyjny należy pamiętać o wydatkach na maszyny czy
urządzenia, jakie poczyniły Stany Zjednoczone w aspekcie przemysłu zbrojeniowego,
przygotowując się do wojny przeciwko terroryzmowi. Na przełomie ostatniej dekady wydatki
na zbrojenia zarówno USA, jak i wielu państw europejskich systematycznie rosły, a w
budżetach na rok 2012 odpowiednio wyniosły: w Stanach Zjednoczonych 711 mld USD
(4,7% PKB), w Wielkiej Brytanii 63 mld USD (2,6% PKB), we Francji 62 mld USD (2,3%
PKB), w Indiach 49 mld USD (2,6% PKB) i w Japonii 59 mld USD (1% PKB)483.
Zakończenie
W dobie gospodarki globalnej, jako procesu integracji i rosnących współzależności
między systemami ekonomicznymi wszystkich państw świata, również i zjawisko terroryzmu
zyskało charakter globalny. Jak dowiodły tego wydarzenia z 11 września 2001 r.,
przeprowadzone na dużą skalę zamachy terrorystyczne wymierzone w jeden kraj, pociągają
za sobą skutki na rynkach całego świata.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, jaki wpływ niosą ze sobą zamachy
terrorystyczne na gospodarkę państwa, którego zostało zaatakowane oraz na gospodarki
państw oddalonych o tysiące kilometrów od miejsca zamachu. Hipotezę artykułu stanowi
sformułowanie, iż zamachy terrorystyczne w znaczący sposób oddziałują na rynki
ekonomiczne, a ich skutki na przykładzie wydarzeń z 11 września 2001 r. przedstawiono w
rozbiciu na rynek finansowy, rynek dóbr i usług oraz rynek produkcyjny.
W artykule dowiedziono, iż w dobie gospodarki globalnej, jako procesu integracji oraz
rosnących współzależności między systemami ekonomicznymi wszystkich państw, zjawisko
terroryzmu zyskało charakter globalny. Jak ukazały to wydarzeniaz 11 września 2001 r.,
przeprowadzone na dużą skalę zamachy terrorystyczne wymierzone w jeden kraj, pociągają
za sobą skutki na rynkach całego świata.
MACROECONOMIC EFFECTS OF TERRORIST ATTACKS OF 11/09
Summary
The aim of the paper is to study the impact of terrorist acts on the economy of the
country where they were carried out and on the economy of the countries located thousands of
kilometers away from the place. The hypothesis of the paper states that terrorist attacks
243

significantly affect the economic markets as described on the example of the events of
September 11, 2001. The paper reveals that in the era of the global economy, the terrorism has
also become a global phenomenon. As proved on the example of the events of September 11,
2001, large-scale terrorist attacks directed against one country or region, bring consequences
to the whole world.
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Słowa kluczowe:kryzys zadłużeniowy, kryzys finansowy, strefa euro

MECHANIZM POWSTAWANIA KRYZYSU ZADŁUŻENIOWEGO
W KRAJACH STREFY EURO ORAZ WYZWANIA STOJĄCE PRZED
KRAJAMI CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ
Wstęp
Celem niniejszej pracy jest próba wyjaśnienia mechanizmu powstawania kryzysu
zadłużeniowego w krajach strefy euro oraz przedstawienia perspektyw stojących przed
krajami całej Unii Europejskiej. Na początku warto wyjaśnić znaczenie słów kryzys i
zadłużenie. Kryzys to „okres załamania gospodarczego484”. Natomiast zadłużenie jest
interpretowane jako „ogólna suma długów danej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa485”.
Kryzys zadłużeniowy jest od dłuższego czasu obecny w mediach, bowiem nurtuje wielu i to
nie tylko ekonomistów. Skąd się bierze takie zainteresowanie? Zadłużają się gospodarstwa
domowe, dokonując zakupów dóbr takich jak nieruchomości czy samochody, zadłużają się
przedsiębiorstwa, które inwestują, między innymi, rozpoczynając działalność na rynkach
zagranicznych, ale zadłużają się również państwa. Kiedy jednak zadłużenie krajów Unii
Europejskiej osiąga rozmiar ponad 8 blnEUR, wówczas zaczyna rodzić to poważne obawy486.
W przeszłości wiele państw, finansując czy to długoletnie wojny, czy nie mniej
kosztowne wyprawy handlowe, bądź rozbudowę gospodarek, finansowało swoje potrzeby
zapożyczając się. Kryzysy zadłużenia nie są więc niczym nowym. Państwa dokonywały
restrukturyzacji swojego zadłużenia od czasu powstania rynku obligacji skarbowych w
Wenecji w XII wieku487. Ciekawym przykładem jest Wielka Brytania, która zadłużała się
przez 120 lat, począwszy od roku 1700 do 1820, by potem przez 100 kolejnych lat redukować
swoje zadłużenie488.
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1. Przyczyny kryzysu zadłużeniowego w strefie euro
Na wstępie warto zaznaczyć, że dla niektórych zastanawiający może być fakt, w jaki
sposób w ciągu kilku ostatnich lat kryzys zadłużenia tak szybko rozprzestrzenił się po krajach
strefy euro489. Okazuje się jednak, że już od momentu wprowadzenia wspólnej waluty
obawiano się o przyszłość tego projektu. Jednym z powodów był słabnący kurs euro w
stosunku do dolara490.
Wiele kryzysów zadłużeniowych w XIX i XX wieku było spowodowanych utratą
zaufania zagranicznych wierzycieli do stabilności polityki fiskalnej rządu. Tak też było w
przypadku Grecji, która ma wysoki udział zadłużenia zagranicznego w ogólnym
zadłużeniu491. Zadłużone kraje w ten sposób uzależniają się od zagranicznych inwestorów,
działających na globalnym rynku finansowym o dużym stopniu płynności, a więc o znacznej
dynamice. W ten sposób różne podmioty prywatne, w tym banki i fundusze inwestycyjne,
stają się posiadaczami długu tych państw. Ponadto można tu mówić o państwach lub
państwowych przedsiębiorstwach, które zajmują się skupowaniem zadłużenia, czego dobrym
przykładem są Chiny, które poprzez skupowanie amerykańskich obligacji stały się głównym
wierzycielem Stanów Zjednoczonych492.
Już przed wybuchem ostatniego kryzysu finansowego wiele gospodarek obecnej strefy
euro miało duży poziom zadłużenia, co było związane z polityką państwa. Wszelkie działania
w postaci obniżania podatków miały zachęcić zagranicznych inwestorów do wyboru danego
kraju jako miejsca inwestycji. Warto w tym miejscu wspomnieć o politycznym aspekcie
takiego postępowania. Oczywiście, rządzącym łatwiej jest obniżać podatki, bo wówczas
zyskują aprobatę obywateli, niż ograniczać wydatki, co wiąże się z silnym oporem
społecznym. W ten oto prosty sposób następuje szybkie narastanie długu publicznego493.
Dostęp do taniego pieniądza sprzyjał wzrostowi gospodarczemu w krajach
peryferyjnych strefy euro w ciągu pierwszej dekady XXI wieku. Jednocześnie, towarzyszył
temu wzrost cen wyższy od średniej dla całej Unii Europejskiej. Niemniej we wszystkich tych
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krajach,stopy procentowe były na niskim poziomie. Właśnie z powodu małej opłacalności
oszczędności nastąpił wzrost różnego rodzaju inwestycji494.
Istotne dla generowania wysokiego poziomu zadłużenia są również czynniki
ekonomiczne. Zaliczamy do nich niewielką rentowność inwestycji sektora prywatnego, co
wiąże się z mniejszymi przychodami budżetu państwa, pociągającymi za sobą wzrost
wielkości zadłużenia495.
Nie bez znaczenia na rozwój zadłużenia jest zjawisko „złej alokacji” w przypadku
łatwej dostępności kredytu. Grecja po przyjęciu wspólnej waluty powiększała zasób
kosztownych autostrad, natomiast Hiszpania i Irlandia rozwinęły sektor budownictwa
mieszkaniowego, który przyczynił się do powstania zjawiska nazywanego „bąblem
nieruchomości”.Ponadto, kraje takie jak Niemcy czy Holandia zwiększały swój eksport do
krajów peryferyjnych, co skutkowało nadwyżką obrotów bieżących, natomiast kraje słabiej
rozwinięte, ale korzystające z taniego dostępu do kapitału, głównie dokonywały importu,
czyli powiększały swój deficyt496.
Systemy bankowe niektórych krajów,takich jak Portugalia, Włochy, Irlandia, Grecja i
Hiszpania (PIIGS), szybko zwiększały podaż kredytów nie tylko dla sektora prywatnego, a po
wybuchu kryzysu – także dla sektora publicznego, walczącego ze skutkami spowolnienia
gospodarczego. Ta ekspansja kredytowa sytemu bankowego w znacznej mierze opierała się
jednak na zagranicznym finansowaniu długu497.
W momencie wybuchu kryzysu na rynkach finansowych nastąpiło pęknięcie bańki
kredytowej oraz przerwanie boomu konsumpcyjnego w krajach PIIGS. W tym samym czasie
gospodarstwa domowe dokonały znacznego zmniejszenia swoich wydatków i w
konsekwencji doszło do spadku popytu. Wówczas, aby zaradzić tej sytuacji, rządy
dokonywały interwencji, jeszcze bardziej zwiększając wydatki budżetowe498. Pogorszyło to i
tak już niebezpieczną sytuację krajów peryferyjnych strefy euro. Kraje PIIGS w ostatnich
latach zwiększały swoje zadłużenie, natomiast ich konkurencyjność spadała. Przystąpienie do
strefy euro wykorzystywały one do wzrostu konsumpcji, w znacznym stopniu na kredyt. Duża
ilość kapitału, która napłynęła do tych państw pozwoliła na inwestycje oraz wzrost, lecz
494
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niestety nastąpił szybszy wzrost płac i cen niż wzrost produktywności. Spowodowało to
osłabienie pozycji konkurencyjnej tych krajów.
Przyjęcie euro wiąże się z rezygnacją z możliwości dewaluacji własnej waluty w
sytuacjach kryzysowych. Fakt korzystania ze stabilnego środka płatniczego i niskiego
oprocentowania trzeba pogodzić z brakiem możliwości stosowania podatku inflacyjnego w
momencie perturbacji na rynkach. W związku z tym w przypadku braku możliwości
wpływania na konkurencyjność cenową, zadaniem państw tworzących unię walutową jest
troska o równowagę budżetową i zdolność do konkurowania w zakresie kosztów i jakości.
Nie powinien następować szybszy wzrost płac niż wydajności w długim okresie.
Po wydarzeniach ostatnich lat mamy świadomość, że strefa euro jest projektem
niedopracowanym. Jeśli nawet ustalono normy i limity wysokości długu publicznego, to
niestety nie było procedur, które pozwalałyby je wyegzekwować. Natomiast na szczeblu
unijnym nie istniały żadne regulacje definiujące poziom zadłużenia prywatnego.
Jednocześnie, mimo że w strefie euro istnieje jedna wspólna waluta, to mamy aż 17 różnych
systemów nadzoru bankowego499. Z tego powodu pod koniec 2012 r. powstał projekt
utworzenia unii bankowej nie tylko przez państwa strefy euro, ale także i te spoza niej.
2. Przebieg kryzysu zadłużeniowego

Kryzys zadłużeniowy, jak przedstawiono w powyższej analizie, jest splotem wielu
przyczyn, które w określonym momencie spowodowały szok na rynkach i pewien ciąg
wydarzeń w strefie euro.
Za

początek

kryzysu

zadłużeniowego

można

uznać

16

października

2009 r., kiedy to premier Grecji Jeorios Papandreu ujawnił istotne dane na temat zadłużenia
jego kraju – okazały się one znacznie bardziej pesymistyczne, niż do tej pory utrzymywano.
Papandreu

oznajmił

wówczas,

że

deficyt

budżetowy

tego

kraju

wynosi

13,6% PKB, natomiast dług publiczny osiąga wartość 115% PKB. To wydarzenie miało
olbrzymi wpływ na międzynarodowy rynek finansowy, bowiem dla inwestorów stało się
oczywiste, że Grecja w każdym momencie może stać się niewypłacalna. Jednak to nie fakt
zadłużenia tego kraju, lecz to, co działo się później w strefie euro, spowodowało dalszy
rozwój kryzysu zadłużeniowego. Nieskuteczność mechanizmów funkcjonowania tego
obszaru walutowego w przypadku nadmiernego zadłużenia jednego z krajów członkowskich
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spowodowała utratę zaufania inwestorów nie tylko do jednego państwa, czyli Grecji, ale także
do stabilności finansów publicznych na całym obszarze funkcjonowania wspólnej waluty.
Generalnie kryzys zadłużeniowy przebiega w kilku etapach:
• Rozpoczyna się pewnym wydarzeniem, które powoduje utratę zaufania inwestorów do
danego kraju, decydują się oni na wyprzedaż jego obligacji.
• Spadek rynkowych cen obligacji powoduje wzrost ich rentowności i tym samym
zmusza do ustalenia wyższej stopy procentowej dla kolejnych emisji.
• Wzrost rentowności długu w pewnym momencie osiąga taki poziom, że z obawy
przed niewypłacalnością danego kraju, staje się on niebezpieczny w ocenie
uczestników rynku. W tej sytuacji dane państwo traci zdolności pożyczkowe na rynku
finansowym i jest zmuszone zwrócić się o międzynarodowe wsparcie.
Tabela nr 1
Kalendarium walki z kryzysem zadłużeniowym w strefie euro
• Przyjęcie Europejskiego Planu Odnowy Gospodarczej – odpowiedź na
międzynarodowy kryzys finansowy
Maj 2010
• Pierwsza transza pomocy dla Grecji – 110 mld EUR
• Utworzenie EFSM – Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (w
posiadaniu do 60 mld EUR) i EFSF – Europejskiego Instrumentu Stabilności
Finansowej - EFSF (do 440 mld EUR)
Wrzesień
• Komisja Europejska tworzy pakiet sześciu rozwiązań legislacyjnych w sprawie
polityki gospodarczej – czyli tzw. „sześciopak”
Listopad
• Pakiet pomocowy dla Irlandii – 85 mld EUR
Grudzień
• Decyzja o utworzeniu ESM – Europejskiego Mechanizmu Stabilności
Styczeń 2011
• Rozpoczęcie pierwszego Semestru Europejskiego
Marzec
• Pakt Euro Plus
Maj
• Pakiet pomocowy dla Portugalii – 78 mld EUR
Lipiec
• Podpisanie pierwotnej wersji ESM
• Druga transza pomocy dla Grecji – 109 mld EUR, w tym:
- zaangażowanie sektora prywatnego
- przedłużenie terminów zapadalności kredytów oraz obniżenie rat pożyczek
(stosowane również w przypadku Irlandii i Portugalii)
- zwiększenie skuteczności ESFS i ESM – działania zapobiegawcze,
dokapitalizowanie instytucji finansowych, interwencje na rynkach wtórnych
Listopad
• Przyjęcie tzw. „sześciopaku”
• KE przedstawia propozycję dwóch nowych rozporządzeń w sprawie nadzoru
fiskalnego oraz projekt Zielonej Księgi w sprawie wprowadzenia obligacji
stabilnościowych
Grudzień
• Decyzja dotycząca wprowadzenia paktu fiskalnego i porozumienie w sprawie
wcześniejszego wejścia w życie ESM
Luty 2012
• Podpisanie nowego traktatu ustanawiającego ESM
• Uzgodnienie kolejnych warunków drugiej transzy pomocowej dla Grecji
Marzec
• Podpisanie paktu fiskalnego
Źródło:Kalendarium kryzysu w strefie euro i walki z nim, broszura opracowana przez Biuro Pełnomocnika
rządu ds. wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską dostępna w zasobach archiwalnych Ministerstwa
Finansów pod adresem: http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/euro/faq/kalendaria/kalendarium_eurocrisis.pdf, 15.04.2013.
Grudzień 2008
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W tabeli nr 1 przedstawiono wybrane działania podjęte w związku z kryzysem
zadłużeniowym w strefie euro. Obejmuje ona wydarzenia od wybuchu kryzysu finansowego
w 2008 r. do marca 2012 r., kiedy to podpisano pakt fiskalny.
Po wybuchu kryzysu zadłużenia w Grecji, zabrakło zdecydowanych działań
antykryzysowych, co było wielkim zaskoczeniem dla rynków finansowych. Spodziewano się,
że w krótkim czasie zostanie udzielona niezbędna pomoc dla zadłużonych krajów, podobnie,
jak to miało miejsce w przypadku pomocy dla sektora finansowego po wybuchu kryzysu
finansowego w 2008 r. Tak się jednak nie stało. Wkrótce bowiem okazało się, że strefa euro
była całkowicie nieprzygotowana na takie wydarzenie jakim jest kryzys zadłużeniowy,
zarówno w zakresie przeciwdziałania mu, jak i jego rozwiązywania. Wszystkie kolejne
spotkania, podczas których unijni przywódcy naprędce ustalali plan działania, były jedną
wielką improwizacją. Generalnie były to działania doraźne, nie brakowało przy tym sporów
między uczestnikami szczytów, przede wszystkim między Niemcami i Francją, głównymi
decydentami w strefie euro.
Decyzje podejmowane na unijnych szczytach zapadały niestety zbyt późno i dotyczyły
pomocy, która była nieadekwatna w stosunku do dużych potrzeb pożyczkowych danego
zadłużonego państwa. Działania te spowodowały, że każdy kolejny plan ratunkowy był
szybko lekceważony przez inwestorów. W ten sposób kryzys szybko nabrał rozmachu i
rozprzestrzenił się po strefie euro500.
Co ciekawe, według niektórych ekonomistów, gdyby strefa euro spełniała kryteria
optymalnego obszaru walutowego, naturalne byłoby zorganizowanie wsparcia finansowego
od krajów funkcjonujących stabilnie do państw mających problemu gospodarcze. Tak mogły
uczynić Niemcy i Francja, które miały nadwyżkę obrotów bieżących i mogły udzielić pomocy
krajom objętym wysokim deficytem, lecz tego nie zrobiły501.
Warto nadmienić, że problem zadłużenia wiąże się z innym niebezpieczeństwem –
stagnacji gospodarczej, która dotyka wiele europejskich państw502. Niestety, w ostatnich
latach państwa strefy euro, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, pozostają w tyle za innymi
krajami i nie chodzi tu wyłącznie o USA, ale także o Chiny, Brazylię i Indie503. Ponadto
jeszcze nigdy w długoletniej historii, nie wliczając oczywiście okresu wojen światowych,
poziom zadłużenia publicznego nie osiągał takich rozmiarów, jak obecnie. Wówczas jednak
500
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społeczeństwa były młode i szybki wzrost gospodarczy po zakończeniu tych wojen
umożliwiał szybką redukcję długu. Obecnie jednak w krajach strefy euro długi nie tylko nie
są spłacane, ale cały czas ulegają powiększeniu504.
3. Możliwe rozwiązania kryzysu zadłużeniowego

Analiza sytuacji w strefie euro nie może być jedynie przedstawieniem jej negatywnych
stron. Istnieją bowiem niepodważalne argumenty potwierdzające słuszność istnienia unii
walutowej w Europie. Problem jednak tkwi w tym, że proces integracji walutowej powinien
przebiegać

w

sposób

naturalny,

nie

przyspieszany sztucznie

przez

europejskich

decydentów505.
W opisie przyszłości strefy euro warto skupić się na dwóch skrajnych opiniach
dotyczących rozwiązania kryzysu zadłużeniowego. Pierwsza dotyczy udzielenia pomocy
krajom obarczonym długiem oraz wprowadzenia przez nie niezbędnych reform, w postaci
wyraźnego obniżenia cen i płac, które uratują unię walutową. Drugi wariant to dewaluacja
zewnętrzna, czyli opuszczenie strefy euro przez Grecję i inne kraje PIIGS i w perspektywie
także uratowanie pozostałych krajów posiadających euro, lecz z innymi skutkami dla
wszystkich rezygnujących ze wspólnej waluty. Oba rozwiązania są niestety bardzo trudne i
praktycznie chodzi o wybór mniejszego zła506.
Wariant pozostania Grecji w strefie euro i wprowadzenia przez nią niezbędnych
reform – przy obietnicach pomocy dla tego kraju – jest obecnie realizowany. Możliwa jest
pewna redukcja greckiego długu. Rząd tego kraju realizuje tylko najważniejsze funkcje,
ponieważ wydatki budżetu państwa są mocno ograniczone. Są to jednak działania
krótkookresowe, bowiem niepewność na rynkach nieustannie powraca507.
Jednocześnie redukcja wydatków budżetowych w Grecji budzi niepokoje społeczne.
Społeczeństwo jest przeciwne reformom, nie obywa się bez protestów na ulicach miast,
ponieważ bezrobocie lawinowo wzrasta, a poza tym obniżono wysokość emerytur508.
Ponadto, czy zgoda na sprzedawanie greckich obligacji po cenie niższej od nominalnej
nie odstraszy inwestorów także z innych krajów strefy euro? W każdym momencie mogą oni
opuścić ten region, obawiając się dalszych obniżek cen obligacji. Zmusza to do bardziej
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stanowczych i kompleksowych działań zmierzających do upewnienia inwestorów i ochrony
strefy euro przed możliwym upadkiem509.
Według prezydenta Francji, dobrym pomysłem byłyby euroobligacje, które
pozwoliłyby na wspólne przejęcie długów krajów strefy euro. Proponuje on również
utworzenie unii bankowej, której fundusze można byłoby w przyszłości przeznaczyć na
pomoc dla zadłużonych krajów510.
Nie wiadomo, jak ustosunkować się do obietnic szefa Europejskiego Banku
CentralnegoMario Draghiego, który w 2012 r. zapowiedział, że będzie ratował strefę euro za
wszelką cenę. Podkreślił, że nie będzie wyręczał rządów zadłużonych państw i skupiał się
wyłącznie na drukowaniu pieniądza. EBC będzie zatem działał w sprawie kryzysu
zadłużeniowego zgodnie ze swoim prawnym umocowaniem. Draghi stwierdził, iż mimo
nastąpienia pewnej poprawy, nadal przed strefą euro jest wiele trudnych wyzwań511.
Zdaniem niektórych ekonomistów dobrym rozwiązaniem może być pogłębienie
integracji – poprzez unię fiskalną i wspólną emisję obligacji – w celu umocnienia strefy euro i
zarazem Unii Europejskiej jako instytucji. Wydarzenia kryzysu zmuszają do przejścia do
wyższych form integracji, ale potrzebne są nowe koncepcje, które umocniłyby
konkurencyjność Unii Europejskiej w gospodarce globalnej512.
Otwarta pomoc dla Grecji i wyciągnięcie jej z opresji długu byłaby bardzo korzystna
wizerunkowo dla całej Unii Europejskiej, lecz niosłaby za sobą pewne zagrożenia. Gdyby
taka pomoc została udzielona jednemu krajowi, to również pozostałe, silnie zadłużone kraje,
zwróciłyby się o pomoc. Takie działania na pewno osłabiłyby motywację do przestrzegania
kryteriów ostrożnościowych dotyczących zrównoważonej polityki budżetowej.
Wszystkie te projekty pomocowe skierowane w stronę Grecji i innych zadłużonych
krajów, sprawdzają się w krótkim okresie. Praktycznie proces redukowania zadłużenia to nie
okres roku czy kilku lat, ale to zadanie dla kolejnego pokolenia513.Niestety, w długim okresie
wypłacalność tego kraju jest wielką niewiadomą, ponieważ w obliczu recesji, ulegać będzie
ona systematycznemu pogarszaniu514.
Istnieje także drugi możliwy wariant rozwiązania obecnej sytuacji, czyli wyjście
Grecji bądź też innych, znacznie zadłużonych krajów ze strefy euro. Czy taka możliwość
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istnieje? Tak, ale wiąże się z ogromnymi kosztami ponoszonymi w krótkim okresie, w postaci
paniki na rynkach finansowych i w konsekwencji ucieczką inwestorów, zawirowaniami
kursów walutowych i problemami sektora bankowego. Jednak poprawa może nastąpić po
kilku latach, kiedy byłe kraje strefy euro po powrocie do narodowych walut staną się
konkurencyjne w stosunku do państw nadal do niej należących, przyciągną inwestorów i
pociągną za sobą rozwój sektora turystycznego515.
Znany amerykański ekonomista, Nouriel Roubini, analizując trudną sytuację
zadłużonych państw strefy euro, widzi tylko jedną drogę do przywrócenia im utraconej
konkurencyjności i doprowadzenie do wzrostu gospodarczego. Według niego jest to wyjście
ze strefy euro i powrót do narodowych walut. Uważa bowiem, że nawet darowanie długów
nie przywróci im konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Roubini sądzi, że korzyści z
opuszczenia strefy euro będą większe niż z faktu pozostawania w niej516.
Zakończenie
Jak przedstawiono powyżej, trudno o receptę na rozwiązanie kryzysu zadłużeniowego.
Bardzo istotnym zadaniem będzie poprawa konkurencyjności gospodarek zadłużonych
krajów. Czy tylko w ten sposób będzie można odbudować potencjał wzrostowy i rozpocząć
trudny proces wychodzenia na prostą przez kraje o wysokim zadłużeniu? Trafnym
podsumowaniem mogą być słowa Erika Maskina, laureata nagrody Nobla z ekonomii w 2007
r. Pytany, czy problemem jest wysoki poziom zadłużenia krajów strefy euro, odpowiada : „W
długim okresie oczywiście tak. Ale bardziej niepokoi mnie przywiązywanie przez polityków
nadmiernej wagi do tego problemu. Zamiast tego powinniśmy szukać sposobów na ożywienie
gospodarki, Nie wiem, w jaki sposób moglibyśmy powrócić do normalnego poziomu
bezrobocia w USA, jeśli dokonalibyśmy znaczących cięć wydatków publicznych po to, by
zredukować zadłużenie. (…) Jeżeli dziś będziemy się martwili zadłużeniem, gdy gospodarka
nie wróciła jeszcze do zdrowia, znajdziemy się w niebezpieczeństwie”517. Czy można jednak
postąpić odwrotnie, wpierw redukując zadłużenie, a potem zwiększając konkurencyjność?
Decyzja w tej sprawie będzie należała do europejskich polityków.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki związanej z zadłużeniem gospodarek strefy
euro.Na przestrzeni ostatnich lat kryzys zadłużeniowy stał się bardzo ważnym problemem
współczesnej Europy. Jego negatywne oddziaływanie dało się zauważyć w społeczeństwie.
W pracy przedstawiono przyczyny kryzysu zadłużeniowego, jego przebieg, a także
przedstawiono możliwe jego rozwiązania. Najważniejsze jest kreowanie bodźców do wzrostu
gospodarczego, a następnie stabilnego i zrównoważonego rozwoju.

MECHANISM OF DEBT CRISIS IN THE EUROZONE AND CHALLENGES FACED
BY THE COUNTRIES ACROSS THE EUROPEAN UNION

Summary
The aim of the article is to present a subject concerning the debt of the Eurozone
countries.Within the space of recent years, the debt crisis became very important problem of
the contemporary Europe. It is negative impact was noticed in society. The paper presents the
causes of the debt crisis, its course and possibilities to solve it. The most important is to create
incentives for economic growth, and later, stable and balanced development.

Marcin Kucharski
I rok SS2, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
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Finanse międzynarodowe i bankowość
Słowa kluczowe:Ghana, gospodarki wschodzące, kakao, kraje afrykańskie

ANALIZA WYBRANYCH ELEMENTÓW GOSPODARKI GHANY
W LATACH 2005-2011
Wstęp

Celem artykułu jest scharakteryzowanie gospodarki Ghany. W pierwszej części
artykułu, krótko scharakteryzowano kraj. W dalszych częściach skupiono się stricte na samej
gospodarce. Przedstawiono strukturę PKB kraju, opisano poszczególne gałęzie i sektory.
W kolejnej części zajęto się wymianą zagraniczną. Przeanalizowano strukturę przedmiotową
i podmiotową zarówno eksportu jak i importu. W ostatniej części dokonano analizy słabych
i mocnych stron gospodarki Ghany. Wykorzystując zebrane dane dokonano podsumowania,
w którym oceniono perspektywy dalszego rozwoju. Artykuł został napisany głównie
w oparciu o dane z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, strony
internetowe rządowych instytucji Ghany. Wykorzystano również artykuły naukowe
z czasopism i zeszytów naukowych.
1. Charakterystyka kraju
Ghana, a właściwie Republika Ghany to państwo leżące w Afryce Zachodniej nad
Zatoką Gwinejską, o powierzchni 239,5 tys. km2 (około ¾ powierzchni Polski) i liczbie
ludności 25 mln. Dopiero w 1957 r. (6 marca) kolonia uzyskała niezależność i zmieniła nazwę
na Ghana518. Gospodarka Ghany po odzyskaniu niepodległości została w znaczącym stopniu
przebudowana. Duży udział w tym procesie miały Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz
takie instytucje jak Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Od początku
lat 80. XX wieku rządy w Ghanie sprawował por. John Rawlings, który rozpoczął
wprowadzanie

reform519.

Od

1985

r.

rząd

Ghany

w

porozumieniu

z Międzynarodowym Funduszem Walutowym rozpoczął program naprawczy gospodarki.
Celem programu było ożywienie sektorów produkcji,rolnictwa, górnictwa i przemysłu, które
przez lata złego zarządzania były na skraju przepaści. Nałożono dyscyplinę fiskalną

518
519

Z. Filipow, Ghana: Nie tylko kakao, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 18-39.
www.presidency.gov.gh/08.11.2012.

256

i pieniężną w celu ustabilizowania inflacji. Dokonano również kilkukrotnej denominacji Cedi
– waluty Ghany.
Rysunek nr 1
Struktura PKB Ghany w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony CIA, www.cia.gov/06.11.2012.

Obecnie gospodarka Ghany wzmocniona przez reformy przeprowadzone przez
ostatnie 25 lata jest w dobrej sytuacji. Bogate i zróżnicowane źródła zasobów naturalnych
stanowią podstawę dobrze rozwiniętego i funkcjonującego przemysłu, który stanowi prawie
29% PKB520.
2. Struktura wymiany handlowej
Zasoby, na których oparty jest przemysł to między innymi: złoto, drewno, diamenty,
boksyty i mangan.Złoto jest jednym z najważniejszych podstawowych bogactw naturalnych
Ghany od setek lat521. Nazwa kolonialna Gold Coast, wzięła się od zasobnych złóż tego
surowca, który do dnia dzisiejszego ma w strukturze eksportu znaczący udział, do czasu
wydobycia i eksportu ropy naftowej udział złota był największy (Tablica nr 1). Przez cały
analizowany okres udział eksportu złota w całym eksporcie wahał się od 30% do ponad 65%.
Drugim znaczącym surowcem dla gospodarki Ghany jest ropa naftowa. Odkryte w 2007
r.złoża, które początkowo szacowano na 3 mld baryłek, zaczęto eksploatować w 2010 r.
Wydobycie tego surowca doskonale zostało odzwierciedlone w dużym wzrostem udziału
520
521

www.worldbank.org/06.11.2012.
Z. Filipow, op.cit., s. 243-262.
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eksportu ropy w 2011 r. (wzrost z 2% do 42%). Obecnie według szacunków rządu Ghany
złoża tego surowca wynoszą 5 mld baryłek522. Warto również zwrócić uwagę na znaczny
spadek udziału eksportu drewna. Przemysł drzewny w Ghanie rozwinął się ponieważ około
35% powierzchni kraju zajmują lasy tropikalne523. Jednak w trosce o środowisko naturalne
ograniczono wyrąb lasów, co odbiło się w spadku eksportu tego surowca. Rolnictwo, do roku
2008 było filarem gospodarki Ghany (około 50% siły roboczej pracowało w rolnictwie).
Eksport ziarna kakaowego, tuńczyka i innych produktów spożywczych stanowił ponad jedną
trzecią całego eksportu. Po roku 2008 można zauważyć tendencję spadkową w strukturze
(Tablica nr 1). Obecnie eksport kakao i innych artykułów spożywczych stanowi prawie 14%
całego eksportu. Charakterystyczne dla rolnictwa Ghany są małe monokulturowe
gospodarstwa (plantacje) kakaowca o wielkości od 3 ha do 5 ha.
Tablica nr1
Struktura eksportu Ghany w latach 2005-2011 (%)*
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,92

5,28

3,53

2,69

1,07

1,03

3,48

Artykuły spożywcze i wyroby tytoniowe
(kakao, ryby)
Produkty mineralne (ropa naftowa)
Produkty przemysłu chemicznego
Wyroby z tworzywa sztucznego i gumy
Drewno i wyroby z drewna, korek

33,72
2,29
1,38
0,99
20,06

36,63
0,71
1,00
5,30
7,00

32,83
1,49
1,98
2,08
6,93

30,55
2,05
0,89
1,76
6,47

23,69
3,26
1,10
3,01
3,66

19,86
2,05
0,96
2,01
3,11

13,76
41,98
1,56
2,62
2,38

Celuloza i wyroby z materiału celulozowego
Ubrania i wyroby włókiennicze

0,59
0,25

0,37
6,63

1,08
0,90

0,05
0,47

1,23
0,49

0,28
0,28

2,67
1,61

Produkt eksportowany
Warzywa i owoce

Metale szlachetne i kamienie szlachetne
(złoto i diamenty)
30,78
32,49
43,51
48,69
58,92 65,33
Metale nieszlachetne (aluminium)
1,95
1,78
1,73
2,07
0,87
2,62
Pozostałe
5,07
2,82
3,94
4,31
2,70
2,46
*W tablicy wyszczególniono towary, których wartość eksportu wyniosła więcej niż 100 mln USD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UN comtrade, www.comtrade.un.org/06.11.2012.

27,44
0,86
1,65

W strukturze importu Ghany w 2011 r. dominowały cztery grupy produktów (Tablica
nr 2). Największy udział mają maszyny i elektronika. Przez cały badany okres udział tej
grupy produktów wahał się od 17% do 22%. Związane to było z modernizacją starszych
gałęzi przemysłu (m.in. górnictwo), rozbudową przemysłu rafineryjnego oraz budową
infrastruktury. Drugą grupą, która utrzymywała przez cały badany okres stabilny udział 15%17% są pojazdy i samoloty.Związane jest to z ciągle dużym i nienasyconym popytem na
522
523

www.africaneconomicoutlook.org /06.11.2012 oraz www.cia.gov/06.11.2012.
Szerzej o rynku drewna W. Strykowski, Ceny drewna, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2002, nr 4.
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środki transportu zgłaszanym przez mieszkańców. Dużą rolę w tej grupie odgrywają również
pojazdy ciężarowe, co jest odzwierciedleniem wzrostu produkcji i rozwojem gospodarczym.
Z ciągłym rozwojemi wzrostem gospodarczym związany jest również stabilny duży udział
importu produktów z grupy maszyn, którego udział w imporcie przez cały badany okres
wahał się od 17% do 26%. Największy udział w 2010 r. (25,88%) tej grupy produktów
związany był z inwestycjami w niezbędną infrastrukturę i sprzęt do wydobycia ropy naftowej,
której odkrycie i znaczenie opisano we wcześniejszej części artykułu. Warto zwrócić uwagę
na gwałtowny wzrost udziału importu produktów z celulozy. W 2011 r. udział tej grupy
wyniósł 15%, były to głównie znaczki skarbowe wykorzystane w związku z wprowadzaną
reformą podatkową. Ostatnią rzeczą, którą należy skomentować jest również incydentalny
wzrost importu metali nieszlachetnych w 2010 r. Importowana była głównie stal, którą
wykorzystywano do budowy infrastruktury towarzyszącej wydobyciu ropy naftowej.
Tablicanr2
Struktura importu Ghany w latach 2005-2011 (%)*
Produkt importowany
Produkty zwierzęce
Warzywa, owoce
Tłuszcze roślinne i zwierzęce
Produkty spożywcze (ryż)
Produkty mineralne (cement)
Produkty przemysłu chemicznego

2005
3,09
5,75
1,02
4,03
17,57
8,51

2006
3,52
4,78
1,05
4,42
17,98
8,26

2007
3,90
4,74
1,28
4,97
15,81
8,70

2008
3,10
6,31
1,41
4,12
17,84
9,02

2009
2,76
7,11
1,22
5,57
5,88
11,32

2010
3,21
5,40
1,22
6,18
4,01
11,97

Produkty z tworzywa sztucznego i
gumy
5,31
5,63
5,81
4,63
5,21
5,50
Celuloza i materiały z celulozy
5,43
5,92
1,75
1,59
1,72
1,64
Ubrania i wyroby włókiennicze
3,09
3,52
3,17
2,91
3,53
2,90
Produkty ceramiczne
1,35
1,52
1,50
1,22
1,54
1,41
Metale nieszlachetne
8,33
6,53
7,64
7,60
8,77
11,19
Maszyny, elektronika i podzespoły
17,31
16,88
19,61
21,62
21,07
25,88
Pojazdy, samoloty
15,72
16,18
16,87
15,23
16,88
15,45
Produkty przemysłu precyzyjnego
0,98
1,04
1,64
1,33
1,85
1,62
Pozostałe
2,53
2,76
2,60
2,06
5,56
2,43
* W tablicy wyszczególniono towary, których wartość eksportu wyniosła więcej niż 100 mln USD
Źródło:Opracowanie własne na podstawie danych UN comtrade, www.comtrade.un.org/06.11.2012.

2011
3,13
5,16
0,98
4,90
3,31
10,45
4,76
15,35
2,77
1,53
6,76
21,96
15,48
1,25
2,21

Głównymi partnerami w eksporcie (odbiorcami) są524: Holandia, Wielka Brytania,
Stany Zjednoczone, Ukraina, Francja. Ghana natomiast importuje najwięcej z525: Chin,
Stanów Zjednoczonych, Nigerii, Indii, Wielkiej Brytanii.

524
525

Direction of Trade Statistic Yearbook, IMF, 2011, s. 246-249.
Direction of Trade Statistic Yearbook, IMF, 2007, s. 216-219.
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3. Obecna sytuacja
Gospodarka Ghany w 2011 r. była jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek
na świecie. Według, niektórych metodologii, była gospodarką o najwyższym wzroście
(zakładając stałe ceny i narodowe waluty). Z rysunku nr 2 można odczytać, że PKB Ghany od
kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Możliwe było dzięki ostrożnej
i rozważnej polityce fiskalnej i pieniężnej (spadek stopy inflacji do około 8% w 2011 r.)526.
Drugim czynnikiem były sprzyjające warunki panujące na rynkach - wysokie ceny artykułów
rolnych i surowców, których eksporterem jest Ghana.
Rysunek nr 2
Wzrost PKB Ghany w latach 2005-2011 (w stałych cenach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego,www.worldbank.org/08.11.2012.

Znaczny wzrost PKB w roku 2011 spowodowany byłkilkoma czynnikami:
•

rozpoczęciem wydobycia ropy naftowej i inwestycje z tym związane,

•

wzrostem liczby ludności,

•

niskim poziomem bazowym rozwoju,

•

pokojem i stabilnością polityczną.
Rozpoczęcie eksploatacji złóż odkrytych w 2007 r. było głównym czynnikiem, który

wpłynął na skokowy wzrost PKB Ghany. Surowce energetyczne nadal są podstawą
i obserwując trendy na światowych rynkach ropy i innych surowców energetycznych (gaz),
nie widać aby taka sytuacja miała się szybko zmienić. Wzrosty cen i utrzymujący się wysoki

526

www.africaneconomicoutlook.org/06.11.2012.
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popyt na energię, dają podstawę aby przypuszczać, że ropa będzie w dalszym ciągu odgrywać
kluczową rolę w tworzeniu PKB Ghany. Dodatkowym czynnikiem jest rozwój całej
infrastruktury związanej z wydobyciem. Najbardziej aktywnym podmiotem w tym obszarze
są Chiny inwestując nie tylko w Ghanie, ale i całej Afryce527.
Ghana, podobnie jak pozostałe kraje afrykańskie, ale także gospodarki wschodzące,
charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przyrostu naturalnego – na poziomie 2,56%528.
W przypadku Ghany oznacza to wzrost liczby ludności o około 550-600 tys. osób rocznie.
Przyrost

ludności

jest

niezbędny

do

utrzymania

wzrostu

gospodarczego

w długim okresie. Szczególnie istotne jest do dla gospodarek dojrzałych (państw OECD),
w których problem starzejącego się społeczeństwa wpływa na spowolnienie gospodarcze
i obciąża w coraz większym stopniu systemy ubezpieczeń społecznych529. Jednakże jeżeli
chodzi o kraje rozwijające się, zbyt wysoki przyrost naturalny może być problemem. Sytuacja
taka, może prowadzić do problemu wyżywienia ludności530. Dodatkowym problemem, który
może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu w przyszłości może być utrudniony dostęp do
wody pitnej wśród mieszkańców Ghany531.
Widząc ten wysoki wzrost trzeba pamiętać, iż poziom bazowy gospodarki Ghany był
niski. Gospodarki wysoko rozwinięte obciążone są wysokimi wydatkami socjalnymi,
dodatkowo muszą wprowadzać niezbędne podwyżki podatków w celu ratowania swoich
budżetów, co dodatkowo spowalnia ich wzrost. Gospodarka Ghany ma nadal potencjał
wzrostu, który można osiągnąć dużymi inwestycjami w infrastrukturę transportową,
energetykę i inne obszary. Proces ten trwa w Ghanie od wielu lat. Inwestują tu przede
wszystkim wspomniane wyżej Chiny, ale również inne państwa, zauważalna jest również
pomoc instytucji międzynarodowych. Ostatnim czynnikiem sprzyjającym wzrostowi jest
stabilność polityczna kraju. Ghana jest jedną z najbardziej stabilnych i najsilniejszych
527

D. Konieczny, Chińska polityka surowcowa w Afryce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław 2008, nr 1191.
528
www.cia.gov/06.11.2012.
529
Szerzej na temat problemu starzenia się społeczeństw: I. Grabowska, Starzenie się ludności i jego wpływ na
rynek pracy w Unii Europejskiej, „Rynek Pracy”, 2005, nr XII; M. Kubiak, Współczesne problemy
demograficzne w aspekcie społeczno−gospodarczym (Contemporary Demographic Problems in Terms of
Socio−Economic), „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski” 2010, nr 16;
R. Gabryszak, Tendencje demograficzne w starzejącym się świecie i ich konsekwencje, „Polityka Społeczna”
2005, nr 11; M. Sulmicka, Przeciwdziałanie skutkom starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych,
„Polityka Społeczna” 2003, nr 4.
530
Szerzej na temat problemu wyżywienia na świecie: M. Jasiulewicz, Problem wyżywienia ludności świata
(Problem of the Living Worlds Population), „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu” 2005, T. 7, z. 8.
531
Prawie 40% populacji Ghany nie ma dostępu do wody z kranu, mieszkańcy są zmuszeni do płacenia wysokich
cen za dostęp od prywatnych dostawców. Szerzej na ten temat: M.M. Dzawu, A Water Crisis Threatens Ghana's
Economic Growth, www.businessweek.com /11.04.2013.
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demokracji w Afryce. Kolejne rządy zarządzały zasobami w odpowiedzialny sposób,
przeznaczając je na budowę większego dobrobytu, a nie na wojnę. Istotne jest również to, że
władze kontynuują walkę z korupcją (69. miejsce na świecie, 8. miejsce w Afryce – 2011
rok)532.
4. Podsumowanie i perspektywy
Przedstawiona charakterystyka gospodarki Ghany pozwala na wyszczególnienie
słabych i mocnych stron tego kraju. Zostały one zaprezentowane w Tablicy nr 3.
Przedstawione w niej wnioski pozwolą na ocenę gospodarki Ghany. Na tej podstawie zostaną
przedstawione scenariusze na przyszłość.
Pierwszą mocną stroną jest wspomniana wcześniej stabilność polityczna. Została ona
już wskazana jako jeden z elementów, który przyczynił się do najwyższego wzrostu PKB
w 2011 r. Wcześniej wspomniano o długości i trwałości demokracji od momentu uchwalenia
konstytucji. Teraz warto zwrócić uwagę na impuls, jakim był wybór Johna Atta-Millsa w
2008 r. na prezydenta Ghany i kontynuowanie jego polityki przez następcę JohnaDramani
Mahame533. Można powiedzieć, że do władzy doszła nowa generacja polityków, którzy
prowadzili dojrzałą proreformatorską politykę, walczyli z korupcją i charakteryzowało ich
nastawienie na budowę dobrobytu.
Tablica nr3
Silne i słabe strony gospodarki Ghany
Silne strony
Stabilność polityczna
Bogate zasoby naturalne
Znaczący udział w światowej produkcji kakao
Wsparcie finansowe i instytucjonalne ze strony krajów
rozwiniętych i instytucji międzynarodowych
Źródło: Opracowanie własne.

Korzystnym

dla

gospodarki

jest

Słabe strony
Sąsiedztwo Wybrzeża Kości Słoniowej
Zależność od kakao, złota i ropy naftowej
Zacofana i niedofinansowana infrastruktura
Duża koncentracja podmiotowa eksportu

również

wsparcie

ze

strony

instytucji

międzynarodowych takich jak: Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
wsparcia dostarczają również kraje: Wielka Brytania, USA, Chiny. Nie chodzi tu wyłącznie o
pomoc finansowa (kredyty z BŚ, MFW, czy umorzenie lub refinansowanie długów – program
HIPC534), która jest oczywiście istotna, ale również o doradztwo, pomoc ekspertów przy
532

www.cia.gov/06.11.2012.
www.presidency.gov.gh/08.11.2012.
534
HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) – to grupa 40 najsłabiej rozwiniętych krajów z wysokim poziomem
ubóstwa i nawisem zadłużenia. Program Redukcji Zobowiązań Najbiedniejszych i Najbardziej Zadłużonych
533
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przeprowadzaniu reform. Paradoksalnie korzystna jest kolonialna historia Ghany. Dzięki
kolonialnej przeszłości Ghana przejęła nie tylko język i część kultury brytyjskiej, która
ułatwia kontakty na arenie międzynarodowej. Ghański system prawny oparty jest na
anglosaskim systemie precedensowym, również poziom regulacji jest korzystniejszy i nie
ogranicza rozwoju. Ostatnimi ale nie mniej ważnymi zaletami są bogate złoża surowców i
wysoki udział w ogólnoświatowej produkcji kakao. Wspominane w pierwszej części tekstu
złoto, które już od czasów przed kolonialnych przynosi znaczny przychód Ghanie (10.
producent na świecie), oraz odkryta niedawno ropa naftowa są dobrami, z których kraj będzie
przez wiele lat czerpał zyski. Także drugie miejsce wśród producentów kakao, sprawia, że
przychody ze jego sprzedaży stanowią znaczny przychód dla budżetu535.
Pierwszą słabą stroną lub raczej problemem jest sąsiedztwo Wybrzeża Kości
Słoniowej. WKS jest największym eksporterem kakao na świecie536. Jednak to nie
konkurencja lecz niestabilność polityczna w tym kraju jest problemem. Niepokoje w kraju
i tysiące uchodźców są dużym obciążeniem dla Ghany. Walki wpłynęły również na rynek
kakao co bezpośrednio odbiło się na gospodarce Ghany. Istnieje również obawa, że niepokoje
mogłyby rozprzestrzenić się poza granice WKS.Wspomniane wcześniej bogate złoża
surowców i duża produkcja kakao oraz znaczny udział tych dóbr w całości eksportu i
produkcji PKB niesie ze sobą problemy. Tak duża koncentracja przedmiotowa sprawia, że
kraj jest bardzo wrażliwy na szoki zewnętrzne. Zmienność cen surowców i artykułów rolnych
jest bardzo duża (Rysunek nr 3), a rynki są ze sobą dodatnio skorelowane.Na zmianę ceny
kakao, którego produkcja jest jednym z filarów gospodarki wpływają537:
• zmienne i nieprzewidywalne warunki pogodowe,
• ryzyko polityczne (niestabilność),
• słabo rozwinięta infrastruktura, która może wpływać na terminowość dostaw,
• zmienność cen na giełdach (obecność na rynku spekulantów).
To wszystko sprawia, że kraje takie jak Ghana opierające swoje budżety na cenach
surowców strategicznych (złoto, ropa, kakao), mogą osiągać nadwyżki budżetowe podczas

Państw Świata powstał z inicjatywy MFW i BŚ w 1996 r. Zapewnia on redukcję zadłużenia i nisko
oprocentowane kredyty mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie długu zewnętrznego do
zrównoważonego poziomu. Oficjalna strona: www.hipc-cbp.org/21.04.2013.
535
www.icco.org/08.11.2012.
536
Ibidem.
537
Ibid., szerzej na temat notowań produktów rolnych na giełdzie: I. Takács, Z. Baranyai, Agricultural Products
Noted on Commodities Exchange and Global Financial Crisis, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 6.
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hossy na rynkach surowcowych, a duże deficyty podczas bessy. Fakt ten utrudnia zarządzanie
długookresowe i osiąganie zrównoważonego budżetu w dłuższej perspektywie538.
Rysunek nr 3
Zmienność cen złota i kakao w okresie maj 2012 – kwiecień 2013 r.*

*Górny wykres – zmiany cen kakao, środkowywykres (bar) – zmiany cen złota, dolny wykres – zmiany cen ropy
naftowej
Źródło: stooq.pl/,21.04.2013

Poza

koncentracją

przedmiotową

niebezpieczna

jest

również

koncentracja

podmiotowa eksportu Ghany. Odbiorcami są głównie przetwórcy ziarna kakaowegoz krajów
rozwiniętych(Holandia, USA, Niemcy, Wielka Brytania – 52% eksportu). W erze globalizacji
kryzys w obejmuje całą grupę krajów rozwiniętych, więc Ghana w jednym momencie może
stracić wszystkich swoich odbiorców. W dalszym ciągu poważnym problemem jest słabo
rozwinięta i niedofinansowana infrastruktura. Chodzi tu nie tylko o infrastrukturę
transportową, ale energetyczną i telekomunikacyjną. Sytuacja może się zmienić po roku 2011.
Związane jest to z napływem kapitału chińskiego, który inwestowany jest właśnie w projekty
energetyczne, infrastruktury transportowej i telekomunikacyjne.
Zakończenie
Podsumowując, niska dywersyfikacja zarówno przedmiotowa jak i podmiotowa
w gospodarce i wymianie handlowej, stanowi duże zagrożenie dla Ghany. Powoduje to duże
538

Z problemem dużego uzależnienia od cen surowców borykają się nie tylko kraje Zatoki Perskiej. Klasycznym
przykładem może być Rosja, której gospodarka zależna jest w głównej mierze od cen surowców. Szerzej na
temat tego problemu: P. Lesiak, Rosyjska gospodarka zbyt zależna od ceny ropy oraz S. Popowski, Rosja nadal
liczy na miliardy petrodolarów, www.obserwatorfinansowy.pl/21.04.2013.
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uzależnienie od dostawców i sytuacji na rynkach surowcowych. Funkcjonowanie w takich
warunkach na dłuższą metę jest problematyczne. Dzieje się tak dlatego, że duże wahania cen
i niestabilność popytu utrudniają planowanie finansowe i zarządzanie budżetem. Rozpoczęcie
eksploatacji ropy naftowej było impulsem do wysokiego wzrostu w 2011 r. Zgodnie
z prognozami BŚ, napływ kapitału z zagranicy, inwestycje własne związane z wydobyciem,
a także wzrost wydatków konsumpcyjnych i wysoki poziom cen surowców pozwalają sądzić,
iż wzrost będzie utrzymany539. Należy mieć tylko nadzieję, iż władze w dalszym ciągu będą
przeprowadzać reformy, aby powiększać dobrobyt społeczeństwa, gdyż obecnie PKB per
capita wynosi około 3100 USD (172. miejsce na świecie).
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Streszczenie

W artykule skupiono się na analizie gospodarki Ghany w latach 2005 – 2011.
Głównymi obszarami badań były: struktura PKB oraz wymiana handlowa z zagranicą.
Analizując wymianę handlową zajęto się głównie strukturą przedmiotową eksportu i importu
oraz najważniejszymi partnerami handlowymi. W artykule wskazano również czynniki dzięki,
którym Ghana znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się gospodarek świata w 2011
roku. W ostatniej części zaprezentowano mocne i słabe strony gospodarki. Szczególne
miejsce w analizie poświęcono ropie naftowej oraz wpływie rozpoczęcia jej eksploatacji na
różne sfery gospodarki. Zwrócono również uwagę na wzrost zaangażowania Chin w Ghanie,
realizujących swoją politykę surowcową.
ANALYSIS OF SELECTED ELEMENTS OF ECONOMY IN GHANA IN 2005-2011
Summary
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Ghana, country in western Africa, former British colony, is one of the top–ten fastest
growing economies in the world, and the fastest growing economy in Africa.Oil production at
Ghana's offshore field began in mid-December, 2010, and it caused boost economic
growth.Ghana is rich in natural resources, including gold, diamonds, manganese ore, and
bauxite, and has significant oil reserves. Further, Ghana is the world’s second-largest
producer of cocoa. Ghana’s strengths are: Political and institutional stability, considerable
agricultural (cocoa) and mineral (oil, gold) resources, Support of financial backers (United
Kingdom, USA, China) and the International Monetary Fund. But there is also a lot of
weaknesses, such as: proximity to weak Ivory Coast, dependence on cocoa, gold and, now, oil
(little diversification), inadequate transport and energy infrastructures. But new investments in
infrastructure and capital from China should sustain growth in the near decade.
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WYKORZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH
PREFERENCJI I OPINII KLIENTÓW NA PRZYKŁADZIE
PRZEDSIĘBIORSTW UCZESTNICZĄCYCH
W TARGACH MEBLOWYCH
Wstęp

Do tej pory meblarstwo nie było w kręgu szczególnego zainteresowania badaczy.
Literatura fachowa w tej dziedzinie ogranicza się jedynie do procesów produkcyjnych,
technologii drewna i innych materiałów do produkcji bądź projektowania i konstruowania
mebli. W związku z tym nieodkrytą i wartą badań jest sfera marketingowa. Niniejsze
opracowanie ma na celu uwypuklenie możliwości analizy czynnikowej w badaniach
preferencji i opinii klientów. Przedstawiony zostanie sposób, który przy wykorzystaniu
konkretnych rozwiązań pozwoli na zbadanie wspomnianego zagadnienia na przykładzie
przedsiębiorstw uczestniczących w targach meblowych.
1. Znaczenie branży meblarskiej dla polskiej gospodarki
Branża meblarska w Polsce posiada wieloletnie tradycje. Polskie meble mają wysoką
pozycję w świecie. Świadczą o tym fakty, że Polska jest czwartym eksporterem mebli na
świecie i trzecim w Europie. Szczególnie dynamiczny działania handlowe odnotowane
zostały

w

latach

2000-2008,

kiedy

to

udało

się

podwoić

wartość

produkcji

i dostaw mebli do krajów zagranicznych (w odniesieniu do poprzedniej dekady),
a w kolejnych latach zwiększyć przychody z ponad 25 mlnPLN do 6 mldEUR. Branża
odnotowuje stały wzrost przychodów. Prognoza zakończenia 2012 r. oscyluje wokół kwot
powyżej 30 mldPLN,z czego 27 mld to przewidywane przychody z eksportu polskich
mebli540. Dlatego też branża meblarska coraz częściej określana jest mianem przemysłu
narodowego. Krajowi producenci mebli zaliczani są do liderów eksportu oraz do czołowych
producentów. We wspomnianych dziedzinach polscy przedsiębiorcy zajmują odpowiednio 4.
i 10. miejsce w świecie. Polskie meble charakteryzuje wysoka jakość wykonania, nowoczesne

540

Bez radykalnej poprawy, Meble News, Biuletyn Ogólnopolskiej Izby Producentów Mebli, www.oigpm.org.pl,
s. 10.
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wzornictwo oraz bezpieczeństwo związane z wykorzystywanymi do produkcji atestowanymi
materiałami.
Przemysł

meblarski

jest

zatem

znaczącą

gałęzią

nie

tylko

w

polskiej,

ale i w europejskiej gospodarce. Warto, więc przyjrzeć się bliżej mechanizmom,
jakie wpływają na sukces producentów, jak również przeszkodom i trudnościom, które
niejednokrotnie dotykają ich działalności.
2. Stabilność sektora targowego
Dowodem na niezachwianą sytuację sektora targowego są wyniki badań prowadzone
na tym rynku. Polska Izba Przemysłu Targowego podaje w tym temacie optymistyczne dane.
Zaprezentowane w tabeli 1 informacje przedstawiają dane z lat 2009-2011. Widać wyraźnie
wzrost wartości (rok do roku) szczególnie w obszarze liczby targów, grupy wystawców oraz
zwiedzających.
Tabela nr 1
Dynamika wzrostu przemysłu targowego w latach 2009-2011
2009

%

2010

%

2011

206

10,1

227

2,2

232

Powierzchnia w m²

576 559

17,6

678 065

- 0,2

676 703

Liczba wystawców

26 519

5,1

27 876

3,7

28 899

Liczba zwiedzających

883 330

14,7

1 013 846

7,3

1 087 946

Liczba targów

Źródło: M. Bieńkowski,MM Magazyn Przemysłowy 1-2 (114)/2012, s.14

Rosnąca liczba wystawców i odwiedzających udowadnia, iż mimo trudnej sytuacji
rynkowej wzrasta świadomość w obszarze możliwości wykorzystania targów jako
skutecznego narzędzia marketingowego. Po okresie zachwytu nad możliwościami Internetu
ponownie dostrzeżono zalety i korzyści bezpośrednich spotkań z klientem. Prognozy na
kolejne lata budzą pewien niepokój. Oszczędności w sferze promocji są zwykle pierwszym
krokiem w czasie kryzysu. Konsekwencją są zwykle cięcia kosztów na targi
lub też całkowita rezygnacja z udziału w nich541. To działanie, które może wpłynąć
negatywnie na przyszłe wyniki. Wszelkie działania promocyjne należy traktować przede
wszystkim jako inwestycję, a nie koszt. Podmioty, które nie kwestionują tych zależności i nie
przerywają zaprzestaną aktywności targowej, będą w dalszej perspektywie zbierać owoce
swoich działań.
541

http://firma.pb.pl/, 01.03.2012.
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Efekty udziału w targach są wynikiem trzech rodzajów działań: ze strony
wystawców,organizatora i zwiedzających. Rysunek nr 1 obrazuje zależności między
wspomnianymi trzema stronami, wpływającymi na sukces udziału w targach.
Wystawcy, mając na uwadze konieczność konkurowania z innymi firmami, budują
atrakcyjne, ale i też kosztowne stoiska. Poniesione nakłady zaprocentują, jeśli trud włożony w
powstanie ekspozycji zaowocuje zainteresowaniemklientów, a w dalszej perspektywie
finalizacją rozmów w postaci umowy kupna-sprzedaży. Przedsiębiorstwa uczestniczące w
targach oddziałują także na organizatorów. Negocjowane są stawki opłat za powierzchnię
oraz dodatkowe usługi. Wymagania stawiane przez wystawców organizatorom targów
dotyczą także stosowania polityki promocyjnej, skutkującej coraz większą liczbą
odwiedzających specjalistów542. Organizatorzy dla stabilności popytu wśród podmiotów na
prezentację ekspozycji właśnie u nich dokładają wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom
wystawców. W tym celu przeznaczanesą potężne środki, czas i zaangażowanie w
odpowiednią informację o imprezie. Pozwala to na stały wzrost zainteresowania imprezami
wśród odwiedzających.
Rysunek nr 1
Triada czynników warunkujących efekty udziału w targach

Źródło: H. Mruk, A. Kuca (red.), MarketingTargowy. Vademecum wystawcy, Polska Korporacja Targowa,
Poznań 2006, s. 122.

Trzecia strona tej triady, czyli klienci, odpowiada na działania zmierzające z kierunku
wystawców i organizatorów. Podstawą jest decyzja o udziale w danej imprezie. Wpływają na
to między innymi atrakcyjność imprezy i korzyści, jakie mogą uzyskać odwiedzający.
542

Zob. T. Demski, Lojalność, satysfakcja – ich znaczenie i pomiar (2003), www.statsoft.pl, 22.05.2012.
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Następnie oceniane są komunikaty przedsiębiorstw. Weryfikacji podlegają zarówno promocja
przedtargowa, jak i działania widoczne podczas imprezy (wygląd stoiska, wachlarz
produktów czy usług). Pożądany efekt tej weryfikacji to decyzja o poświęceniu uwagi i
zainteresowanie działalnością danego wystawcy543.
Dla osiągnięcia korzyści wszystkich trzech stron konieczne jest dokładne poznanie
oczekiwań i preferencji poszczególnych uczestników wskazanej zależności. O ile prowadzone
są badania wśród zwiedzających i dostępna jest wiedza na temat czynników determinujących
ich udział w konkretnej imprezie targowej, to już o wiele trudniej jest stwierdzić, jakimi
kryteriami wyboru targów kierują się wystawcy. W związku z tym postanowiono zająć się
określeniem determinant będących podstawą do wyboru imprezy targowej.
3. Praktyczne zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach preferencji
W celu zbadania czynników wpływających na opinię i preferencje na temat jakości
obsługi i oferty organizatorów imprez targowych zasadne jest wykorzystanie analizy
czynnikowej. Dodatkowo konieczne jest dokonanie próby oceny ważności poszczególnych
elementów obsługi, wpływających na udział w targach.Ta metoda posłuży głównie
odnalezieniu struktur w zbiorze zmiennych losowych. Metoda analizy czynnikowej jest
szeroko wykorzystywana w badaniach marketingowych, ale też psychologicznych544.
Kwestionariusz ankiety wykorzystywany przy tego typu badaniach dotyczących
preferencji i satysfakcji klientów zawiera zwykle wiele pytań dotyczących różnych aspektów
działania targów. Szczegółowa analiza każdego pytania osobno pozwala uzyskać wiele
cennych informacji.Zastosowanie analizy czynnikowej pozwala zaś na uzyskanie ogólnego,
syntetycznego obrazu czynników wpływających na wybór konkretnego wydarzenia
targowego. Uzyskany rezultat pomoże w identyfikacji elementów ważnych dla badanej grupy.
Analiza ta posłuży przede wszystkim zredukowaniu dużej liczby informacji, łączeniu
podobnych do siebie zmiennych w grupy oraz wyodrębnieniu podobieństwa pomiędzy
zmiennymi. Operacje te pozwolą na ograniczenie liczby badanych czynników. Możliwe
będzie to poprzez założenie, iż konkretne grupy zmiennych losowych wskazują na zmienność
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tych samych czynników. Oznacza to, że zmienne losowe jednej grupy są zależne od siebie
w pewnym stopniu545.
W prowadzonych badaniach wskazane jest wykorzystanie konkretnego podejścia
analizy czynnikowej – konfirmacyjnej analizy czynnikowej CFA (Confirmatory Factor
Analysis). Założyć należy zbiór czynników (na podstawie hipotez), a następnie dzięki analizie
wartości zmiennych losowych zbadać zasadność postawionych przypuszczeń (hipotez).
Estymacji podlegać będą parametry stworzonego modelu. Konieczne będzie modelowanie
równań strukturalnych. Pozwoli to na testowanie hipotez badawczych o dużej możliwości
złożoności relacji pomiędzy zmiennymi.
Modelowanie równań strukturalnych (Structural Equation Modeling, SEM) to klasa
wielowymiarowych, parametrycznych modeli statystycznych pozwalająca na testowanie
hipotez badawczych o dużej możliwości złożoności relacji pomiędzy zmiennymi546. Wybór
tego podejścia uzasadniony zostaje przez korzyści, jakie wynikają z jego zastosowania.
Przede wszystkim możliwość dowolnego odzwierciedlania ścieżek zależności pomiędzy
zmiennymi oraz szansa odzwierciedlenia konstruktu teoretycznego jako zmiennej opóźnionej.
Dzięki

zastosowaniu

modelowania

równań

strukturalnych

poprzez

wykorzystanie

konfirmacyjnej analizy czynnikowej możliwe będzie kierowanie teorią analizy struktury
relacji pomiędzy wieloma zmiennymi547.
Badanie skierowane do branży meblarskiej, najlepiej przeprowadzić za pomocą
kwestionariusza ankiety wśród uczestników kilku kluczowych imprez targowych w branży
meblarskiej w Polsce. Podczas dni targowych kwestionariusze ankiety skierowane zostaną do
osób odpowiedzialnych za decyzję dotyczące udziału w targach. Narzędzie to zawierać będzie
pytania zamknięte.548 Pytania odnosić będą się do aspektów i czynników wpływających na
opinię i preferencje na temat jakości obsługi organizatorów imprez targowych oraz ich
wpływu na decyzję odnośnie udziału w konkretnych targach.
Dla zobrazowania zagadnienia zaprezentowane zostaną wybrane przykładowe
czynniki, które mogą stać się determinantami wyboru targów i pozwolą na rozwiązanie
545
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nurtujących badacza problemów. Zakłada się, że pytania będą miały charakter skali, na której
należy podać wagę danego czynnika. Na rysunku nr 2 zaprezentowano przykładowe czynniki
warunkujące udział w targach. Poddane zostały one ocenie – każdej zmiennej nadano wagę w
skali od 1 do 10.
Rysunek nr 2
Ocena wagi przykładowych zmiennych decydujących o udziale w konkretnych targach

Źródło: Opracowanie własne.

Zastosowany zabieg pozwala na dalsze czynności. Przede wszystkim zastanowienie
się czy poszczególne kryteria są w jakiś sposób powiązane ze sobą? Następnie czy można
wyodrębnić mniejszą liczbę zmiennych, które w dobry sposób podsumowują określą wybór
imprezy targowej? Kolejnym krokiem będzie praca nad wyznaczaniem współczynnika
korelacji, a potem wariancji.
Warte podkreślenia jest to, iż zastosowanie jednej z metod analizy wielowymiarowej
(metody analizy czynnikowej) jest zasadne przy badaniu preferencji wystawców w wyborze
konkretnej imprezy targowej. Zdecydowano o wykorzystania tej metody, gdyż pozwala ona
na odnalezienie pewnych prawidłowości w badanym obszarze. Przy badaniu preferencji
przedsiębiorstw (wystawców targowych) występuje duża ilość danych. Analiza czynnikowa
pozwala między innymi na redukcję dużej ilości zmiennych. Szczególne znaczenie
w badaniach zachowań klientów na rynku mają metody, które umożliwiają wnioskowanie
o ogólnych prawidłowościach w analizowanym zjawisku. Takiemożliwości daje wybrana
metoda. Dzięki temu z dużego zbioru zmiennych można będzie wyodrębnić kilka głównych
determinant mających wpływ na decyzje badanych.

275

Spośród dużej liczby czynników pierwotnych wyodrębnione zostaną wzajemnie
niezależne czynniki główne. Czynniki główne zawierać będą wiele informacji odnoszących
się do zmiennych pierwotnych. Pozwala to na eliminację wielu danych o marginalnej
informacji

oraz

o

informacjach

mało

istotnych

dla

danego

badania.

Pozostaje

kilkazsyntetyzowanych zmiennych. Analiza czynnikowa oprócz redukcji ilości zmiennych
pozwala także na analizę z innych punktów widzenia, daje również możliwość kategoryzacji
obiektów w czasie i przestrzeni.
Chcąc przystąpić do redukcji liczby zmiennych należy stworzyć macierz zmiennych
pierwotnych, która odpowiada ilości otrzymanych kwestionariuszy pomnożonych przez ilość
badanych cech. Następnie następuje standaryzacja i stworzenie macierzy współczynników
korelacji. Wybrane zostaną współczynniki korelacji poszczególnych zmiennych z innymi
o najwyższej wartości własnej. Uszeregowane zostaną one malejąco. Celem jest redukcja
czynników małoistotnych na rzecz determinantów głównych. Dążymy do merytorycznej
identyfikacji wyodrębnionych czynników głównych poprzez stworzenie macierzy ładunków
czynnikowych. Powstaje ona ze zmiennych pierwotnych i czynników o największej liczbie
informacji. Ładunki czynników tworzą zestandaryzowane współczynniki regresji wielorakiej
ze zmienną pierwotną, jako zmienną zależną i czynnikami, jako zmienną niezależną.
To, jakie czynniki zostaną wskazane jako główne, należy do jednych z trudniejszych zadań
badacza. Na wybór wpływa charakter badanego zjawiska. Często zakłada się określony
poziom wariancji, który wyjaśnia się za pomocą wyznaczonych czynników głównych.
Jeśli te same zmienne są wysoko skorelowane z różnymi czynnikami, a co za tym idzie trudno
o jednoznaczną interpretację, stosuje się tzw. rotację czynników.
Poddana rotacji macierz ładunków przekształcona zostaje w rotowaną macierz
ładunków czynnikowych. Rotacja służy łatwiejszej interpretacji, poprzez wybór położenia na
osi układu. Ma ona na celu uwypuklenie czynników o wysokich ładunkach przy jednych
zmiennych i niskich ładunkach przy innych zmiennych. Najczęściej wykorzystywanymi
sposobami są procedury Varimax i Quartimax.
Zaproponowana przez Kaisera procedura Varimax, prezentuje prostote czynniki jako
wariancje kwadratów jego ładunków, natomiast prostotę macierzy czynników, jako sumę tych
wariancji dla wszystkich czynników. Kaiser zaproponował „uproszczoną” kryterium
Varimax. Przed rotacją wszystkie czynniki zostają znormalizowane, a wszystkie zasoby
zmienności wspólnej są równe 1, wszystkie wektory mają jednakową długość, wszystkie
zmienne mają jednakowe wagi. Rotacja Varimax ma zmaksymalizować wariancje
znormalizowanych ładunków czynnikowych zmiennych dla każdego czynnika. Następuje
276

maksymalizacja

wariancji

w

„kolumnach”

macierzy

znormalizowanych

ładunków

czynnikowych.
Procedura Quartimax maksymalizuje wariancje ładunków czynnikowych dla każdej
zmiennej. Ma miejsce maksymalizacja wariancji w „wierszach” macierzy ładunków
czynnikowych. Zainteresowanie analizą czynnikową w marketingu jest tak duże, ze względu
na fakt, iż badacze mają możliwość zbadania nieobserwowalnych czynników.Zastosowanie
analizy czynnikowej do wspomnianego badania pozwoli zdobyć wiedzę, jak istotne dla
przedsiębiorców są czynniki decydujące o wyborze imprezy targowej. Możliwe będzie także
pogrupowanie czynników w określone pakiety. Dzięki temu organizatorzy targów będą mogli
usystematyzować poszczególne elementy i uszeregować je w kolejności według priorytetów
istotnych dla klientów (wystawców). Dla jeszcze większej efektywności położony zostanie
duży nacisk na utworzenie grup czynników powiązanych ze sobą w pewien sposób. Takie
możliwości daje właśnie analiza czynnikowa. Wobec jeszcze większej funkcjonalności
wykorzystane mogą być możliwości, jakie daje program Statistica.
Duża liczba danych otrzymanych z badania ankietowego zostanie uporządkowana
i zredukowana za pomocą macierzy zmiennych pierwotnych o wymiarach:
macierz zmiennych pierwotnych = ilość otrzymanych odpowiedzi x ilość badanych elementów

Macierz zmiennych pierwotnych zostanie poddana standaryzacji, a następnie
utworzona macierz współczynników korelacji. Następnie z niej wybrane zostaną
współczynniki poszczególnych korelacji, o największej wartości własnej, które zostaną
uszeregowane malejąco.
Kolejnym
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ładunków

czynnikowych.

Czynniki, które zostaną poddane dalszej interpretacji, będą wybrane na podstawie analizy
wartości własnych.
Kierując się wyznacznikiem Kaisera pozostawione mają być czynniki przyjmujące
wartości własną powyżej 1. W prowadzonej analizie zostaną zatem wybrane czynniki
o wskazanych wartościach. Pozostałe zostaną odrzucone. Najważniejsze informacje,
niezbędne do interpretacji czynników, zostaną pozyskane z ładunków czynników,
jako korelacji między czynnikami a zmiennymi. Wyodrębnione czynniki zostaną
tak usystematyzowane, iż każdy kolejny będzie odpowiadał za coraz mniejszej wariancji.
Pierwszy będzie miał największą wartość, kolejno następne coraz mniejsze wartości.
Istotne są znaki ładunków. Zmienne o przeciwnych ładunkach oddziałują na czynnik
w przeciwny sposób.

277

Następnie macierz zostanie poddana rotacji. W opisywanym przypadku wykorzystana
zostanie rotacja maksymalizująca wariancję – Varimax. Kryterium rotacji będzie zatem
maksymalizacja zmienności „nowej” zmiennej jednocześnie minimalizując wariancje wokół
tej „nowej” zmiennej. Wynikiem omówionych działań będzie układ czynników,
charakteryzujących się wysokimi ładunkami dla jednych czynników i niskimi dla innych.
Każdy z wyeksponowanychczynników wyróżniać się będzie wysokimi ładunkami
dla konkretnych elementów mających wpływ na decyzje wystawców w wyborze imprezy
targowej.
Na tej podstawie można przystąpić do eksploracji grupy elementów wpływających na
preferencje klientów (wystawców). Analiza czynnikowa, przy jednoczesnej znajomości
struktury odpowiedzi respondentów, pozwala na wyróżnienie badanych,dla których
poszczególne czynniki są najważniejsze. Badania te mają także przyczynić się do określenia
grup czynników wzajemnie ze sobą powiązanych. Wiedza o zbiorach ściśle powiązanych
zmiennych pozwoli także na pominięcie elementów nieistotnych lub mało ważnych549.
Zakończenie
Przyglądając się dokładniej poszczególnym etapom analizy czynnikowej można
stwierdzić, że jej zastosowanie w planowanym badaniu daje możliwość pełniejszej diagnozy
współzależności. W opisywanym przypadku mowa o współzależnościach między elementami
obsługi i ofertą organizatorów targów a klientami decydującymi o wyborze imprezy. Badane
mogą być opinie i preferencje klientów550. Należy jeszcze raz uwypuklić przydatność tej
metody w przypadku badań, w których mamy do czynienia z wieloma zmiennymi. Pozwala
nam ona z dużego zbioru zmiennych wyodrębnić kilka głównych determinantów mających
wpływ na decyzje badanych.Umożliwia wnioskowanie o ogólnych prawidłowościach w
analizowanym zjawisku. Podkreślić należy jednak, że mimo słuszności wykorzystania analizy
czynnikowej wobec wspomnianego zagadnienia, dla maksymalnie trafnie wyciągniętych
wniosków, zaleca się posiłkować się także innymi metodami. Skupienie się wyłącznie na
jednej metodzie będzie ograniczeniem obrazu, jakiego ujrzenie umożliw nam analiza
wyników badań. W związku z tym wskazane jest uzupełnienie pomiarów o inne rozwiązania
w postaci konkretnych metod badawczych.
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Streszczenie
Opracowanie ma na celu uwypuklenie możliwości analizy czynnikowej w badaniach
preferencji i opinii klientów. Przedstawiony został sposób, który przy wykorzystaniu
konkretnych rozwiązań pozwoli na zbadanie wspomnianego zagadnienia na przykładzie
przedsiębiorstw uczestniczących w targach meblowych.Postanowiono zająć się określeniem
determinantów będących podstawą do wyboru imprezy targowej.
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Omówione zostało konkretne podejście analizy czynnikowej – konfirmacyjna analiza
czynnikowa (CFA). Zastosowanie jednej z metod analizy wielowymiarowej (metody analizy
czynnikowej) jest zasadne przy badaniu preferencji wystawców w wyborze konkretnej
imprezy targowej. Zdecydowano o wykorzystania tej metody, gdyż pozwala ona na
odnalezienie pewnych prawidłowości w badanym obszarze. Metoda ta jest odpowiednia w
przypadku badań, w których mamy do czynienia z wieloma zmiennymi. Pozwala nam ona z
dużego zbioru zmiennych wyodrębnić kilka głównych determinantów mających wpływ na
decyzje badanych, umożliwia też wnioskowanie o ogólnych prawidłowościach w
analizowanym zjawisku.

THE USEOF FACTOR ANALYSISIN THE STUDY OFPREFERENCES AND
CUSTOMER OPINIONS BASED ON EXAMPLE OF COMPANIES THAT HAVE
BEEN PARTICIPATEDIN THE FURNITURE TRADE FAIR
Summary

The study aims atemphasize on the possibilityof factor analysisin preferences
andcustomer feedback surveys. The model that has been presented will allow to investigate
the problem by using information gathered from companies that have participated in furniture
trade fairs. Decided to indentify determinants that have influence on selection of trade fairs.
There have been explained the specificfactor analysisapproach-confirmatory factor
analysis(CFA). Useoneof the methods ofmultivariateanalysis(factor analysis method) is
appropriatewhen examiningpreferencesin choosinga particulartrade fair show. It was decided
tousethis methodasit allowsto findcertainpatterns inthe study area. This method is
suitableforsurveys in whichwe haveto dealwith many variables.It allows us to extract from
multiple variables main determinants, that have influence on respondents decision-making
process . Itallows to deduce and the generalregularitiesin the analyzedphenomenon.

280

Michał Szajna
III rok Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich
Słowa kluczowe:senior marketing, strategia rozwoju produktu, starzenie się społeczeństwa

PERSPEKTYWY ROZWOJU
RYNKU PRODUKTÓW DLA SENIORÓW
Wstęp
Problematyka zmian demograficznych następujących w Polsce oraz na terenie całej
Unii Europejskiej jest obecnie szeroko opisywana, zarówno pod kątem skutków społecznych,
jak i ekonomicznych. W dostępnych opracowaniach główny nacisk kładzie się jednak na
negatywne skutki tych zmian, w szczególności w aspekcie wydłużania się czasu życia oraz
spadku dzietności kobiet. Na tle zagrożeń w mniejszym stopniu prezentowane są szanse
wzrostu nowych gałęzi i segmentów gospodarki nastawionych na zaspokajanie coraz szybciej
rosnącej populacji seniorów551.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie pozytywnych, potencjalnych
kierunków rozwoju produktów oraz usług dedykowanych osobom po sześćdziesiątym roku
życia. Uwagę poświęcono również zasadom kształtowania strategii produktu oraz działaniom
marketingowym. Nie wyczerpuje to co prawda wszystkich możliwości, stanowi jednak bazę
do dalszych rozważań. Przedstawienie rynku produktów i usług dla seniorów w kontekście
jego szans, a nie tylko zagrożeń, wydaje się słuszne tym bardziej, iż dotychczas, oceniany był
on jako nieatrakcyjny ekonomicznie. Wiązało się to zapewne z faktem, iż aspekt starości
postrzegany był jako zagadnienie niemodne czy też nawet wstydliwe552.
1. Charakterystyka rynku seniorów
Starzenie się jest procesem nieuchronnym i naturalnym. Dziwić może zatem brak
jednej i ogólnie przyjętej definicji starości. Szukanie granicy między wiekiem dojrzałym a
starością ma charakter umowny, który może być rozstrzygany dla każdego człowieka w
sposób odmienny. Zwykło się jednak przyjmować, zarówno w polskiej nomenklaturze, jak i
myśleniu potocznym, iż momentem granicznym jest czas przejścia na emeryturę. Na potrzeby
551

E. Frąckiewicz, Strategie produktu na rynku seniorów, „Marketing i Rynek” 2012, nr 4, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Warszawa 2012.
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J. Hrynkiewicz, Los starca zależy od kontekstu społecznego, [w:] O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada
Ludnościowa, Warszawa 2012, s. 7.
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niniejszego opracowania proponuje się ustanowienie kryterium wiekowego na poziomie
60 lat, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Rozumowanie takie poparte jest metodologią
prowadzenia badań nad przeciętnym dalszym trwaniem życia prowadzonych przez Główny
Urząd Statystyczny, w których zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, analizowanych jest
zawsze 5 grup wiekowych (0+, 15+, 30+, 45+, 60+). Nakładają się na to dane o średnim
wieku przejścia na emeryturę, który wynosi 60 lat (61 dla mężczyzn oraz 58,3 dla kobiet553).
Tabela nr 1
Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce w 2010 r.
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI
w wieku (w latach)

0

15

30

45

60

0

15

30

45

60

80,5

66,0

51,2

36,7

23,3

72,0

57,5

43,2

29,6

18,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Przeciętne dalsze trwanie życia w 2010 r. według podregionów,
www.stat.gov.pl, 16.10.2012.

Biorąc pod uwagę danezaprezentowane w Tabeli nr 1, długość życia przeciętnego
polskiego seniora w 60 roku życia to 23,3 lat dla kobiet oraz 18,1 lat dla mężczyzn. W tym
okresie osoby te w dalszym ciągu, chociaż w rozmaitym zakresie przedmiotowym,
reprezentować będą postawy związane z realizacją różnego typu potrzeb konsumenckich, nie
tylko tych podstawowych. Część z nich może być oczywiście pochodną zachowań oraz
przyzwyczajeń z przeszłości. Pojawią się z pewnością jednak nowe, bezpośrednio związane z
wiekiem oraz zmianą stylu życia (spowodowaną chociażby zaniechaniem pracy zarobkowej).
Osoby w wieku 60+ w dalszym ciągu dysponować będą zdolnością nabywczą, pochodzącą
jednak nie z wynagrodzeń za pracę, lecz głównie z oszczędności oraz wypłat z tytułu
emerytur. Biorąc pod uwagę wyłącznie ten ostatni strumień pieniężny można wstępnie
oszacować wartość siły nabywczej omawianej grupy.
Tabela nr 2
Sumaryczna wysokość emerytur w latach 2007-2011
2007
2008
2009
2010
2011
BUDŻET
80,5 mld PLN
91,7 mld PLN
103,8 mld PLN
110,7 mld PLN
115,9 mld PLN
GRUPY
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wartości przeciętnych miesięcznych emerytur brutto oraz liczebności
emerytów w danych okresach, dane z www.stat.gov.pl, 16.10.2012.
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Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament
Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa 2012.
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Z zebranych danych, ukazujących wyłącznie przychody z tytułu pobieranych emerytur
wynika, iż obecnie osoby dysponujące tego typu świadczeniami dysponują każdego roku
kwotą przekraczającą 110 mld PLN (dla lat 2010 i 2011). Nie jest to jednak tożsame z
pojęciem

Aby je

środkówrozporządzalnych.

określić należałoby wskazać poziom

oszczędności oraz dodatkowych dochodów, chociażby z inwestycji kapitałowych. W
rezultacie omawiane kwoty byłyby wyższe. Dochody seniorów, choć bywa to czasami
pomijane w dostępnych opracowaniach, mają jedną istotną przewagę nad średnimi dochodami
reszty społeczeństwa. Charakteryzują się one bowiem stałością oraz przewidywalnością w
czasie. Umożliwiają zatem planowanie wydatków w sposób sprawniejszy i bardziej
kompleksowy, niż na przykład u osób uzyskujących dochody z tytułu wynagrodzeń na pracę,
którym może grozić bezrobocie lub spadek przychodów powodowany różnymi zdarzeniami
losowymi.
Nie ulega jednak wątpliwości, iż budżety seniorów mają charakter egocentryczny
tj. praktycznie w całości służą ich potrzebom. Dodatkowo są one w mniejszym stopniu
obciążone zobowiązaniami niż osób młodszych. Dotyczy to przede wszystkim obciążeń
długoterminowych, takich chociażby jak kredyty hipoteczne. Potwierdzają to wyniki badań,
które wskazują, iż osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia rzadziej niż młodsze mają
problem z terminowym realizowaniem płatności z tytułu zadłużenia, które dodatkowo jest
ponad dwa razy niższe niż przeciętnego dłużnika554. Kwoty do dyspozycji seniorów, jako
grupy, charakteryzować będą się tendencją wzrostową. Związane to będzie chociażby z
powiększaniem się bazy osób uprawnionych do pobierania świadczeń (Tabela nr 3).

Tabela nr 3
Prognoza liczby ludności wg ekonomicznych grup wieku (w tysiącach osób)
WIEK

2015

2020

2025

2030

2035

0-17

6 918

6 959

6 816

6 253

5 632

18-44

15 005

14 072

12 823

11 624

10 834

45-59

8 713

8 431

8 802

9 630

9 905

60-65

7 380

8 368

8 997

9 289

9 622

OGÓŁEM

38 016

37 830

37 438

36 796

35 993

Źródło: Prognoza ludności na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
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InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, Biuro Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A., sierpień 2010, www.infodlug.pl,.
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Szacuje się, iż w roku 2030 liczba ta przekroczy 9,2 mln osób wobec całkowitej
populacji 37,3 mln. W tym samym roku w Polsce żyć będzie około 11,6 mln obywateli w
wieku 18-44 oraz 9,6 mln w wieku 45-59. Oznacza to, iż spośród wszystkich dorosłych
konsumentów, aż 30% będzie w wieku 60+. Seniorzy stanowią zatem niezwykle
perspektywiczny (w kontekście rosnącej liczebności oraz siły nabywczej) rynek odbiorców
dla różnego rodzaju produktów i usług - szczególnie tych, które zostaną stworzone specjalnie
z myślą o nich.

2. Strategie na rynku dla seniorów

Na rynek produktów dla seniorów spojrzeć można przez pryzmat segmentacji
demograficznej555. Mamy tutaj bowiem do czynienia z homogeniczną pod względem wieku
oraz stylu życia grupą ludzi. Osoby te dysponować będą kapitałem, zarówno tym
finansowym, jak i niematerialnym, w postaci wolnego czasu. To, w jaki sposób będą go
wykorzystywać zależy w równej mierze od nich samych, jak i od możliwości, które zostaną
im zaprezentowane. Szczególnie przyszli seniorzy, a zatem Ci, którzy dopiero ten status
społeczny uzyskają, wydają się atrakcyjnymi odbiorcami.
Rozwiązania, które były dobre w przeszłości lub nawet te, które sprawdzają się dzisiaj,
w przyszłości mogą okazać się niewystarczające dla zaistnienia na rynku. Przyszli seniorzy
z pewnością będą inną zbiorowością, niż obecni, w szczególności w warunkach polskich.
Osoba, która ukończy 60 rok życia w 2030 r., urodziła się w 1970 r. Jej dorosłość przypadła
na okres demokratycznej i wolnorynkowej Polski. Była ona świadkiem rozwoju technologii
oraz związanych z tym zmian stylu życia. W odmienny sposób, niż w przypadku jej rodziców
czy dziadków, kształtowana była jej ścieżka rozwoju osobistego i zawodowego. Przybierała
ona przede wszystkim inny wymiar materialny. Można również postawić tezę,
iż miała ona inne możliwości finansowego przygotowania się do bycia seniorem. Na mocy
Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, każda osoba
urodzona po 31 grudnia 1968 r., objęta została obowiązkowym uczestnictwem w systemie
otwartych funduszy emerytalnych. Tym samym, jej przyszłe świadczenia przestały być
uzależnione wyłącznie od decyzji administracyjnych, a ich wysokość pochodzić miała z
inwestycji kapitałowych. Dla wielu osób z pewnością był to równocześnie sygnał, że to
wyłącznie od nich zależy ich poziom życia w przyszłości.
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P. Kotler, Marketing, Wydanie jedenaste, Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o, Warszawa 2005, s. 289.
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Równocześnie inaczej niż u dzisiejszych sześćdziesięciolatków wyglądać będą
potrzeby przyszłych seniorów, na innych bowiem podstawach budowana była ich
świadomość konsumencka. Mimo tego, wiele produktów dla grupy 60+ posiadać będzie
uniwersalne cechy wspólne bazujące na zmianach wywołanych przez starzenie się organizmu.
Dotyczyć one będą takich obszarów funkcjonowania jak wzrok, ruch, słuch, wygląd oraz
czynności fizjologiczne556.
Dla przedsiębiorstw z wielu branż rynek ten może stać się nie tylko jednym
z obsługiwanych, lecz nawet wiodącym. Uzależnione będzie to od rodzaju oferowanego
produktu lub usługi oraz od przyjętej przez daną spółkę strategii. Wg teorii stworzonej przez
Harrego Igora Ansoffa, każde przedsiębiorstwo ma do wyboru jedną z czterech dróg rozwoju
swoich produktów.
Tabela nr 4
Strategie rozwoju produktów
Produkt dotychczasowy – rynek dotychczasowy

Produkt nowy – rynek dotychczasowy

Strategie oparte na postępującej penetracji rynku.

Strategie rozwoju produktu.

Produkt dotychczasowy – rynek nowy

Produkt nowy – rynek nowy

Rozszerzanie rynków dla istniejących produktów.

Strategie dywersyfikacji działalności.

Źródło: E. Frąckiewicz, Kształtowanie polityki produktu w wyniku procesu starzenia się społeczeństwa,
Zarządzenie produktem. Kreowanie produktu pod redakcją J. Kall i B. Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

W przypadku rynku seniorów, przedsiębiorstwa chcące na nim zaistnieć powinny
stosować przede wszystkim dwie strategie. Pierwsza opierać się będzie na zaproponowaniu
klientom zupełnie nowego produktu, kolejna na jego przystosowaniu (na bazie
dotychczasowego) do potrzeb nowych odbiorców.
Przykładem obecnie już znanego produktu, są tzw. telefony komórkowe dla seniorów.
Kilka lat temu kategorię tą, a razem rynek, stworzyła polska firma myPhone wprowadzając
do oferty pierwszy aparat z linii „Simple Life”557. Dzięki dużym klawiszom oraz czytelnemu
ekranowi telefony tej marki idealnie trafiają w potrzeby osób starszych, które oczekują przede
wszystkim zapewnienia funkcji połączeń głosowych i łatwego wybierania numerów. Na tle
innych, bardziej nowoczesnych modeli, gwarantują również wysoki komfort psychiczny
dla użytkownika w podeszłym wieku, który przyzwyczajony do aparatów analogowych jest
w stanie łatwo opanować obsługę nowej komórki. Niestety ich wadą jest to, iż mogą w
556

E. Frąckiewicz, Kształtowanie polityki produktu w wyniku procesu starzenia się społeczeństwa, Zarządzenie
produktem. Kreowanie produktu pod redakcją J. Kall i B. Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2010.
557
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znaczący sposób podkreślać wiek i przez niektórych potencjalnych użytkowników być tym
samym uznane za nieatrakcyjne.
Ciekawe przykłady można również znaleźć na rynku finansowym. Z myślą
o emerytach i rencistach Bank Pocztowy przygotował konto „Nestor”558. Była to tym samym
jedna

z

pierwszych

usług

finansowych

dedykowanych

osobom

w

wieku

60+.

Jej innowacyjność polega przede wszystkim na możliwości dostarczenia pieniędzy do domu
przez listonosza, a zatem w sposób w jaki wiele osób w Polsce nadal odbiera świadczenia
emerytalne. Oferta Banku Pocztowego kierowana jest do osób, dla których obsługa
bankomatu jest zbyt trudna oraz tych, dla których instytucja finansowa musi być utożsamiana
z nie tylko z miejscem, lecz również osobą, w tym przypadku dobrze znanym listonoszem.
Poza wzrostem konsumpcji produktów i usług, należy również spodziewać się
przyrostu inwestycji na rynku dla seniorów. Już dzisiaj szacuje się je na co najmniej 20 mld
PLN. Kwota ta przeznaczona miałaby być między innymi na ośrodki opiekuńcze czy
placówki medyczne o profilu geriatrycznym559.
Poza samym produktem lub usługą liczyć się będzie otoczenie marketingowe
stworzone wokół niego. Już dzisiaj można postulować kilka uniwersalnych parametrów,
które spełniać będą musiały produkty i marki dla nowoczesnych seniorów. Nie uwzględniając
ich trudno będzie osiągnąć sukces. Okazuje się bowiem, iż na każdy, nawet najprostszy co do
funkcji czy zastosowania produkt czy usługę, można spojrzeć z perspektywy seniora. Dopiero
postawienie siebie w takiej sytuacji pozwala zrozumieć, iż nawet najlepszy produkt
kierowany do innych grup wiekowych, a już w szczególności do ludzi bardzo młodych, może
spotkać się z brakiem zainteresowania lub odrzuceniem ze strony seniorów. Nie dziwią zatem
niski wskaźnik użytkowania zaawansowanych telefonów komórkowych typu smartphone.
Nawet na tak rozwiniętym rynku jak ten w Stanach Zjednoczonych zaledwie 18% osób
powyżej 65 roku życia korzysta z tego typu aparatów560. W grupie wiekowej 25-34 wskaźnik
ten wynosi 62%.
Prawdopodobnie żadnemu ze współczesnych seniorów nie będzie zależało na
podkreślaniu swojego wieku. Wybierać będzie on produkty dedykowane jego grupie
wiekowej, jednak nie wpływające na postrzeganie go jako osoby starej. Przykładem mogą być
chociażby okularowe soczewki progresywne umożliwiające patrzenie na wszystkie odległości
w jednej parze okularów. W przeciwieństwie do szkieł dwuogniskowych, które również
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A. Treptow, Biznes zaopiekuje się seniorami, Puls Biznesu, 29.10.2012.
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Nielsen, http://blog.nielsen.com/, 19.10. 2012.
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umożliwiają widzenie do dali i do bliży, nie posiadają one charakterystycznego pola do
czytania umieszczonego w dolnej części soczewki. Dzięki temu okulary zachowują neutralny
wiekowo charakter oferując tym samym korekcję wad wzroku charakterystycznych dla
seniorów.
Rysunek nr 1
Parametry idealnego produktu dla seniorów
Niepodkreślanie wieku
użytkownika

Poprawianie jakości życia
przez prostotę

PRODUKT

Nawiązywanie
do znanych
rozwiązań

IDEALNY

Traktowanie z szacunkiem

DLA
SENIORA

i zrozumieniem możliwości
percepcyjnych

Bardzo dobry stosunek jakości do ceny
Źródło: opracowanie własne.

Dobry produkt dla seniora ma poprawiać jakość życia. Niektórzy z producentów będą
musieli jedynie dostrzec potencjał tego rynku i ukierunkować na niego odpowiednie działania
promocyjne. Podobnie jak nikogo już dzisiaj nie dziwi pilot do telewizora (na początku lat 90tych XX wieku przedmiot luksusowy) za kilka lat podobny status zyskają wszelkiego rodzaju
rozwiązania z zakresu automatyki domowej. Stosowane dzisiaj przede wszystkim w dużych
budynkach biurowych (automatyka drzwi i okien, centralne sterowanie oświetleniem
czy temperaturą) trafią również do gospodarstw domowych. Od inwencji oraz pomysłowości
wytwórców, szczególnie w zakresie łatwej obsługi, zależeć będzie czy upowszechnią się
wśród seniorów.
Na tle przytoczonych przykładów oczywiste, aczkolwiek nie do końca jeszcze dzisiaj
przez wszystkich zrozumiałe, jest poszanowanie dla zmian związanych z pogarszaniem się
wzroku, słuchu czy też zdolności ruchowych. To, co dla dwudziestolatka wydaje się
błahostką, dla seniora może być barierą. Weźmy za przykład oznakowanie wewnątrz sklepów
oraz znajdujące się na produktach. W Polsce w perspektywie kilku lat powinniśmy być
świadkami tego, iż punkty handlowe będą starały się dopasować do potrzeb coraz to starszych
klientów. W sklepach pojawią się czytelne oznaczenia sekcji (pisane dużymi oraz
kontrastującymi z tłem literami). Takie działania już dzisiaj zaobserwować można na innych
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rynkach europejskich. Właściciel austriackich sklepów spożywczych Adeg zapoczątkował
pierwszą, jak dotychczas w Europie, sieć marketów dostosowanych do potrzeb
seniorów561.Podobne zjawiska dotyczyć będą opisów znajdujących się na opakowaniach. Te
nieczytelne, chociażby ze względu na swój rozmiar, będą przez seniorów automatycznie
pomijane, stwarzając tym samym segment produktów przyjaznych emerytom. W sklepach, w
których brakować będzie logicznej i czytelnej informacji seniorzy po prostu zakupów nie
będą robili, uznając je ze miejsca dla nich niekomfortowe i nieprzyjazne.
Zakończenie
W świetle zaprezentowanych danych i przytoczonych przykładów, rynek produktów
dla seniorów wydaje się rozwojowy. W kontekście rosnącej liczebności osób powyżej
sześćdziesiątego roku życia oraz ich siły nabywczej w perspektywie 20-30 lat stanie się on
bardzo konkurencyjny, ze względu na rosnącą liczbę podmiotów chcących na nim zaistnieć.
Dla przedsiębiorstw, poza stworzeniem odpowiedniej oferty, ważnym punktem tworzenia
strategii produktu będzie ustalenie właściwego momentu wejścia na rynek. Działalność
pionierska może wiązać się z dużym ryzykiem, lecz również nieść ze sobą niskie bariery
wejścia oraz duże zyski562.
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Streszczenie
Na starzenie się społeczeństwa można patrzeć nie tylko z perspektywy zagrożeń.
Rynek produktów dla seniorów wydaje się być niezwykle perspektywiczny i dla
przedsiębiorstw z różnych branż stać się może szansą dla zapewnienia sobie rozwoju
w kolejnych latach. Sukces w tym przypadku uzależniony będzie między innymi od
właściwego momentu wejścia na rynek, jednak poprzedzony musi zostać opracowaniem i
wdrożeniem odpowiedniej strategii marketingowej.

THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
OF PRODUCT MARKET FOR SENIORS

Summary
Aging processes can be seen not only as the treats. Market of products for people over
55 years old, also called and the silver market, can give lucrative opportunities for businesses
from a variety of branches. Success in this case will be determined by many factors, one of
which would be developing and implementing market strategy and choosing right moment to
enter the silver market.
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Ewa Łapińska
II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe strategie marketingowe
Słowa kluczowe:senior marketing, starzenie się społeczeństwa, konsument

MOŻLIWOŚCI SENIOR MARKETINGU
Wstęp

Polskie przedsiębiorstwa kierują swoja ofertę do głównie do nastolatków i osób w
wieku produkcyjnym. Pierwsza grupa nabywców jest atrakcyjna ze względu na
konsumpcyjne nastawienie, zaś druga ze względu na siłę nabywczą. Potencjał tych grup
docelowych sprawia, że specjaliści do spraw marketingu rzadko uwzględniają inne segmenty
rynku. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie grupy nabywców po 60 roku życia jako
osób posiadających duży potencjał zakupowy. Przedstawiono analizę ich siły nabywczej,
dostępu do mediów oraz nawyków zakupowych.
1. Zmiany demograficzne do 2035 r.

Prognoza demografii Polski stworzona przez Główny Urząd Statystyczny w 2008 r.
pokazuje zmiany, jakie zachodzą w poszczególnych grupach wiekowych (rysunek 1). W 2010
r. osoby po 60 roku życia stanowiły 17% ludności Polski. W 2035 r. procentowy udział tej
grupy wiekowej w populacji Polski ogółem wyniesie 27%. Nastąpi więc zwiększenie udziału
osób po 60 roku życia w populacji ogółem na poziomie 10 punktów procentowych, tj. ponad
3,2 mln osób (z 6,41mln do 9,62 mln).
Odnotowany znaczny wzrost tej grupy wiekowej jest spowodowany przesunięciem
osób z niższych grup wiekowych, które urodziły się w czasie wyżu demograficznego w latach
1957 -1964. Nastąpi również nieznaczny wzrost liczebności osób w przedziale wiekowym 4559/64. Będzie on wynosił niewiele ponad 0,6 miliona osób. W pozostałych grupach
wiekowych nastąpi spadek liczebności. W przedziale wiekowym 0-17 lat o niecałe 1,5
miliona, natomiast w przedziale18-44 lata o niecałe 4,5 mln.
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Rysunek nr 1
Liczebność ludności Polski w poszczególnych grupach wiekowych
w latach 2010-2035 (mln osób)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego Prognoza
ludności Polski na lata 2008-2035, http://www.stat.gov.pl/gus/, 17.04.2012.

Takie zmiany w demografii Polski stanowią punkt odniesienia dla przedsiębiorców,
którzy poszukują nabywców ich dóbr. Przy kreowaniu strategii marketingowych warto
uwzględnić nowe trendy na rynku.
2. Potencjał nabywczy osób po 60 roku życia

Poziom dochodu rozporządzalnego przypadającego na 1 emeryta w 2010 r. wynosił
średnio 1244,77 PLN563. W tym czasie średni krajowy dochód rozporządzalny na 1 osobę
wynosi 1192,82 PLN564. Dochód emerytów jest więc o 51,95 PLN większy od średniej
krajowej.W skali kraju osoby w wieku 60+ mają dużą siłę nabywczą. Przeciętne miesięczne
wydatki emerytów były na poziomie 1085,42 PLN. Ta grupa ekonomiczna wydaje o 93,98
563

Emerytury i renty w 2010 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl/.
564
Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych,
http://www.stat.gov.pl/, 26.04.2012
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PLN więcej niż przeciętny Polak. Najwięcej pieniędzy wydają oni na żywność (27,7%) oraz
użytkowanie mieszkania i nośniki energii (24,1%). Najmniejsze wydatki stanowią usługi
edukacyjne (0,3%) oraz restauracje i hotele (1,2%).
Emeryci są atrakcyjną grupą konsumentów również ze względu na stałe dochody. Nie
widnieje nad nimi możliwość utraty pracy, jak nad osobami w wieku produkcyjnym. Dzięki
czemu niezależnie od ich aktualnej sytuacji życiowej posiadają stałe środki do
rozdysponowania. Daje to pewność utrzymania stabilnego poziomu konsumpcjonizmu.
Badania przeprowadzone przez Gfk Polonia565 pokazują, iż 29% polskich gospodarstw
domowych jest prowadzonych przez osoby powyżej 60 roku życia.566 Daje to w rezultacie 4
mln domostw. Łącznie emeryci odpowiadają za 27% wartości rynku FMCG567 w Polsce568.
Ta grupa wiekowa jest interesująca również ze względu na swobodę, jaką uzyskują z
wiekiem. Zwykle nie posiadają kredytów hipotecznych, gdyż zostały już spłacone. Nie mają
dzieci na utrzymaniu, dzięki czemu w swobodny sposób mogą gospodarować swoim
budżetem domowym. Ponadto segment 60+ więcej czasu niż przeciętnie poświęca na zakupy.
Porównują w tym czasie oferty pod kątem jakości, ceny, opakowania569. Większa ilość czasu
pozwala im na realizację swoich marzeń, które nieraz są kosztowne.
Aktywność tej grup wiekowej przejawia się w powstawaniu coraz większej liczby
organizacji zrzeszających osoby starsze. Przykładem są uniwersytety trzeciego wieku (UTW).
Tam uczestnicy nawiązują nowe znajomości, wymieniają się informacjami oraz opiniami,
które niejednokrotnie mają wpływ na decyzje zakupowe. Grupowo są w stanie wynegocjować
lepsze ceny oraz warunki ofert570.
Osoby starsze są przykładem zjawiska zwanego zawiłością wiekową (age complexity).
Jest to spowodowane coraz większą różnorodnością występującą wewnątrz grupy wiekowej.
Określenie przynależności do określonej grupy wiekowej nie zależy tylko od metryki ale
także od zachowań, preferencji, aktywności konsumentów571. Dzisiejsza generacja osób po 60
roku życia często czuje się młodziej niż wskazuje ich metryka. Duża część z nich nie uważa
się za starych, czy schorowanych. Powstaje coraz większa luka między wiekiem

565

Badanie ciągłe przeprowadzone w 2010 r. „Panel gospodarstw domowych”. Próba jest reprezentatywna dla
całej populacji Polski. Wyniki są częścią projektu Portret polskiego seniora – fakty i mity o konsumencie 60+.
566
D. Kowalski, Senior to jeszcze nie ja, „Marketing w praktyce”, 8/2010.
567
FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods) – produkty sprzedawane szybko i po względnie niskich cenach.
Są to produkty codziennego użytku takie jak: artykuły spożywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza itp.
568
Badanie Gfk Polonia, Consumer Panel Services, Prezentacja video: "Portret polskiego seniora - fakty i mity o
konsumencie 60+, http://www.youtube.com/, 20.04.2012.
569
M. Dąbrowska, T. Rey, Kosztowne ignorowanie segmentu 55+?, „Marketing w praktyce”, 05/2008.
570
E. Kitlińska, Na drugim planie, „Marketing w praktyce”, 8/2010.
571
M. Styś, Konsument bez metryki, „Marketing w praktyce”, 6/2006.
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rzeczywistym a odczuwalnym (rysunek nr 2). Osoby powyżej 50 roku życia czują się 10 lat
młodsi niż wynika to ze stanu faktycznego. Osoby powyżej 65 roku życia czują się od 10 do
19 lat młodziej. Jedna na sześć osób czuje się 20 lat młodziej.
Rysunek nr 2
Różnica między wiekiem rzeczywistym a odczuwalnym

Źródło: http://www.pewsocialtrends.org/2009/06/29/growing-old-in-america-expectations-vs-reality/, dostęp
10.04.2012.

Wiele czynników ma wpływ na odmładzanie się osób po 60 roku życia. Duży udział w
tym zjawisku mają wnukowie, którzy pokazują zastosowanie nowych technologii.
Dziadkowie chcąc nadążyć za zmieniającym otoczeniem coraz częściej starają się poznawaći
uczyć nowych rzeczy. Często za sprawą wnuków są na bieżąco z panującymi trendami. W
komunikacji marketingowej należy więc uwzględnić odczuwalny wiek konsumentów, gdyż
tylko w taki sposób przyciągnie się ich uwagę.
3. Postrzeganie kanałów komunikacji marketingowej przez segment 60+. Wyniki badań
empirycznych
Cel badania572:
• określenie dostępu seniorów do tradycyjnych mediów,
• określenie nastawienia respondentów do poszczególnych mediów,
• wyłonienie najbardziej efektywnych kanałów komunikacji z osobami po 60 roku
życia,
• zbadanie postaw zakupowych wśród seniorów.
572

Badanie ilościowe, metoda PAPI (ang. Paper And Pencil Interview), liczebność próby badawczej: n=110
osób, próba losowa, błąd szacunku 9%. Termin badania: 25.04.2012 r. Jednostką badaną byli studenci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Charakterystyka respondentów:
• najwięcej respondentów (64%) mieści się w przedziale wiekowym 60-69 lat, 30% ma
70-79 lat, najmniej liczną grupą są osoby powyżej 80 roku życia – 5%
• respondenci

są

mieszkańcami

województwa

pomorskiego.

Najwięcej

jest

mieszkańcami Gdańska (94%), następnie Słupska (3%), Gdyni (2%) oraz Sopotu
(1%).
• połowa respondentów mieszka w gospodarstwie 2–osobowym. Duża część
respondentów (44%) stanowi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Pozostałe osoby
mieszkają w gospodarstwach liczniejszych
• niemal połowa respondentów posiada wykształcenie wyższe, 39% ma wykształcenie
zasadnicze zawodowe, 12% średnie
• dochód rozporządzalny na jednego członka rodziny jest zróżnicowany wśród
respondentów. Najwięcej, bo aż 36% zarabia ponad 2000 PLN. Niewiele mniej mieści
się w przedziale 1501-2000 PLN (32%). Dochód rozporządzalny rzędu 1001-1500
PLN deklaruje 24%. Najmniej liczna grupa osób (8%) znajduje się w najniższym
przedziale 501-1000 PLN.

Internet
Badania z 2011 r. pokazują, iż osoby po 60 roku życia stanowią 8,4% internautóww
Polsce. 33% z nich jest użytkownikami portali społecznościowych, takich jak Nasza-klasa czy
Facebook.573
Według badań Eurostatu574 z 2009 r. w Polsce 8% osób w wieku 64+ zadeklarowało
korzystanie z Internetu, podczas gdy w całej Unii Europejskiej osoby w tej grupie stanowią
25%. Jednak odsetek osób korzystających z Internetu systematycznie rośnie.
Badanie przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu pokazuje, iż prawie 64%
respondentów korzysta z Internetu. Należy jednak pamiętać o tym, że ta grupa wykazuje się
większą niż przeciętnie aktywnością. Większość ankietowanych korzysta z Internetu
codziennie (63%), 27% parę razy w tygodniu, pozostali rzadziej.

573

D. Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i
Jakość Życia Polaków – Raport, Contemporary Economics, Warszawa 2011, 5(3), s. 299-327.
574
Między alienacją a adaptacją, Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość
w sieci” pod red. D. Batorskiego i J.M. Zająca, http://dojrzaloscwsieci.pl/.
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Większość spośród 70 respondentów korzystających z Internetu nie lubi reklam
internetowych (56%), obojętna jest dla 43%. Tylko 1% respondentów lubi reklamy
internetowe. Reklamy w internecie nie zachęcają seniorów do dodatkowych zakupów. Jest to
cenna uwaga dla osób, które zajmują się komunikacją marketingową.
Prasa
Czytelnikami prasy jest prawie 92% respondentów (101 osób), z czego 78% to
kobiety, a 14% to mężczyźni. Najwięcej czytelników jest w grupie wiekowej 60-69 lat (94%).
Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, iż im starsza grupa wiekowa tym mniej osób
czyta prasę.Ankietowani kupują prasę z różną częstotliwością. Łącznie 80% kupuje
przynajmniej raz w tygodniu jeden tytuł. Wskaźnik jest dosyć wysoki, 20% kupuje prasę
codziennie, 15% parę razy w tygodniu, 45% raz w tygodniu. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż
poszczególne tytuły są wydawane z różną częstotliwością (np. codziennie, raz w tygodniu, raz
w miesiącu).
Respondenci w większości są obojętni wobec reklamy prasowej (65%). Negatywne
nastawienie deklaruje 28%, tylko 7% lubi tę formę reklamy. W znacznej mierze to kobiety
lubią reklamy prasowe. Uzasadnieniem jest możliwość zapoznania się z informacją tam
zawartą w momencie, który sobie same wybiorą. Mile widziane są reklamy prasowe z
dołączoną próbką produktu, którą respondenci mogą wypróbować.
Radio
Radia słucha 88% respondentów w tym 75% to kobiety a 14% to mężczyźni.
Wszystkie osoby powyżej 80 roku życia zadeklarowały słuchanie radia. W przedziale
wiekowym 60-69 lat radia słucha 89%, natomiast w przedziale wiekowym 70-79 jest 85%.
Najwięcej respondentów deklaruje słuchanie radia codziennie (78%), 14% słucha parę razy w
tygodniu, a niecałe 8% rzadziej niż raz w tygodniu.
Reklama radiowa jest obojętna dla 46% respondentów, 43% ankietowanych nie lubi
reklam radiowych, tylko 11% osób deklaruje, iż je lubi.Negatywne nastawienie deklaruje
większy procent mężczyzn niż kobiet. Kobiety lubią humor zawarty w reklamie radiowej.
Zabawny przekaz zwraca ich uwagę na reklamowany produkt.
Telewizja
Wszyscy respondenci deklarują oglądanie telewizji. 92% ogląda ją codziennie, a
zaledwie 8% osób parę razy w tygodniu.Najczęściej respondenci oglądają TVP1 (62%),
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TVP2 (60%), TVN (55%). Respondenci cenią państwowe stacje telewizyjne za małą liczbę
emitowanych reklam oraz brak przerw reklamowych podczas oglądania programów.
Większość respondentów deklaruje, iż nie lubi reklam w telewizji (62%), 33% ma
neutralne nastawienie, tylko 5 % lubi taką formę reklamy. Odsetek osób nie lubiących reklam
jest podobny dla obu płci – kobiety 62%, mężczyźni 69%

4. Media najbardziej zachęcające do nabywania produktów – wyniki badań
empirycznych
Wstępne wyniki pokazały, iż reklama w poszczególnych mediach nie jest lubiana
przez respondentów. Najwięcej negatywnych odpowiedzi uzyskała reklama telewizyjna (62%
respondentów). Pomimo deklaracji, iż nie lubią reklam telewizyjnych jest to ich zdaniem
medium najbardziej zachęcające do zakupu produktów (rysunek nr 3). Uzasadnieniem tej
odpowiedzi jest możliwość dokładnego obejrzenia produktu z różnych stron, uzyskaniew
szybkim czasie najpotrzebniejszych informacji, nie trzeba się wysilać, aby przyswoić ten
przekaz reklamowy.
Reklama prasowa i radiowa zachęcają do nabywania produktów podobną liczbę
respondentów (odpowiednio 13%, 12%). Uzasadnieniem wyboru reklamy radiowej jest
humor zawarty w przekazie, ponadto są przyjemne dla ucha i nie ma ich tak wielu jakw
telewizji. Reklamę prasową częściej wskazywały kobiety. Podkreślały, iż ważna jest ilość
informacji na temat produktu, możliwość zapoznania się z ofertą w swoim własnym tempiei
w momencie wybranym przez respondenta. Zwracają również uwagę na próbki produktów
towarzyszących reklamie prasowej.
Reklama internetowa została wskazana przez 8% respondentów. Podkreślali zalety
reklamy internetowej takie jak: możliwość szybkiego przejścia na stronę sprzedawcy w celu
znalezienia niezbędnych informacji przed dokonaniem zakupu, ciekawą formę reklam
internetowych, która łączy dźwięk z obrazem. Ponadto reklama internetowa pojawia się na
początku (po wejściu na stronę www), dzięki czemu można ją raz wyłączyć, aby potem nie
przerywaław trakcie wykonywania czynności.
Respondenci wskazali również własne formy reklam zachęcające do nabycia
produktów. Ulotki jako źródło bieżącej informacji na temat oferty sprzedażowej pobliskich
sklepów oraz pocztę pantoflową zwaną w marketingu jako marketing szeptany (ang. word-ofmouth).

296

Rysuneknr 3
Formy reklam, które zachęcają respondentów do nabycia produktów

Źródło: Opracowane własne na podstawie badań empirycznych.

30% respondentów zadeklarowało, iż żadna forma reklamy nie zachęca ich do zakupu
produktów. Osoby te uważają reklamy za niepełne źródło informacji, które pokazuje tylko
wybrane cechy produktu, ukrywając jego niedoskonałości. Część respondentów uważa
reklamy za próbę wykorzystania naiwności ludzkiej, w związku z czym często nabywa się
rzeczy, których przed obejrzeniem reklamy nie uwzględniłoby się w swoich zakupach. Jeden
respondent uważa, iż reklamowane są produkty gorszej jakości, które się nie sprzedają.
Ankietowani podkreślali również, iż dokonują zakupu produktu bazując na swojej własnej
wiedzy i doświadczeniach, uważają iż reklama nie ma wpływu na ich decyzje.
5. Nawyki zakupowe segmentu 60+
Nastawienie do kupowania nowości
Największy odsetek ankietowanych deklaruje, iż kupuje nowości lecz dopiero w
momencie, gdy znajomi lub rodzina polecą im te produkty (44%), bądź zostały przez nich
sprawdzone. 29% nie kupuje nowości, natomiast 27% zdecydowanie deklaruje zakup nowych
produktów na rynku. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, przed dokonaniem zakupu nowości
produktowych wolą poradzić się swoich bliskich. Więcej kobiet niż mężczyzn jest przeciwna
kupowaniu nowości (odpowiednio 31%, 19%).
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Najważniejsze elementy wpływające na zakup produktów
Respondenci zostali zapytani o najważniejsze czynniki, wpływające na podejmowane
przez nich decyzje zakupowe. Połowa respondentów zwraca uwagę na cenę, jest ona tak samo
ważna dla kobiet, jak i mężczyzn. Również duży wpływ ma znajomość terminu ważności
(46%), na tę cechę zwraca uwagę więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 50%, 44%).
Podobnie jest ważna znajomość producenta (45%), na tę kwestię również zwraca uwagę
więcej mężczyzn (50%) niż kobiet (44%). Mniej ważny jest smak kupowanego produktu
(33%). Opakowanie odgrywa najmniejszą rolę podczas dokonywania zakupów, bierze to pod
uwagę pięciu ankietowanych.
Respondenci podali również inne czynniki, które mają wpływ na decyzje zakupowe.
Stwierdzono, iż ważny jest dla nich skład produktu. Zwracają uwagę na niską zawartość
chemii w produkcie oraz jego naturalność. Ponadto część respondentów zwraca uwagę na
pochodzenie produktu, preferują wyroby rodzime575.
Zakończenie
Segment 60+ już dziś stanowi dużą część społeczeństwa. Potencjał tej grupy tkwi
zarówno w jej liczebności, jak i w sile nabywczej. Analiza społeczno–ekonomiczna pokazuje,
iż w dużej mierze są to osoby chcące poznawać nowe technologie. Czują się młodsi niż
wynika to z ich metryki. Część seniorów, dzięki wnukom jest na bieżąco z panującymi
współcześnie trendami. Analiza prognoz stworzonych przez Główny Urząd Statystyczny
pozwala stwierdzić, iż ta grupa wiekowa będzie coraz liczniejsza. Do 2035 r. osoby po60 roku
życia będą stanowiły 27% społeczeństwa. Z marketingowego punktu widzenia segment ten
jest warty uwagi. Aktualnie niewiele przedsiębiorstw korzysta z potencjału seniorów. Dlatego
też jest to obszar względnie niewykorzystany. Stanowi to okazję do zdobycia udziału w tym
rynku. Aby tego dokonać należy wykonać analizę potrzeb i preferencji segmentu 60+.
Pozwoli to na stworzenie odpowiedniej komunikacji marketingowej, która zachęci seniorów
do zakupu produktów przedsiębiorstwa.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi opis aktualnej i przyszłej sytuacji społeczno-ekonomicznej
osób po 60 roku życia. Przedstawiono liczebność tej grupy osób, zarobki, wydatki oraz tryb
życia. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych odnośnie dostępu do mediów, nawyków
zakupowych oraz nastawienia do reklam. Grupą badaną byli studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
SENIOR MARKETING OPPORTUNITIES
Summary
This article is a description of the current and future socio-economic situation of
persons over 60 years of age. Defined number of this group of people, income, expenses and
lifestyle. Presents results of empirical research about access to the media, buying habits and
attitude to advertising. Respondents were students at the University of the Third Age.
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COACHING JAKO METODA AKTYWIZACJI PRACOWNIKÓW
W ŚWIETLE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH W POLSCE
Wstęp
Coaching jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym i w niewielkim stopniu
poznanym przez co zmiany, które niesie nie są jeszcze odpowiednio doceniane. Wraz
z rozwojem gospodarczym świata, w tym coraz częstszym propagowaniem spojrzenia, iż
zasoby ludzkie są najważniejszym kapitałem przedsiębiorstwa, coaching staje się coraz
bardziej popularną metodą wspomagania pracowników, ponieważ w sposób najszybszy
i najbardziej precyzyjny potrafi podnosić kwalifikacje zawodowe. Jest on jedynym
narzędziem, łatwo dostępnym pracownikom, które potrafi uruchomić w nich motywację
indywidualną (od wewnątrz) oraz odkryć podsiadane przez nich, ale jeszcze nie
wykorzystywane wewnętrzne zasoby.
Celem artykułu jest przedstawienie coachingu jako jednego z nowoczesnychsposobów
wspomagania samorealizacji, jak i innych obszarów funkcjonowania pracowników, a także
próba zbadania jego efektywności.

1. Istota coachingu

Interaktywny

proces

mający

na

celu

przyspieszenie

tempa

rozwoju

i polepszenie efektów działania pojedynczych osób bądź organizacji nazywany jest
coachingiem. Zjawisko to jest coraz bardziej popularne na polskim rynku, stosowane jako
nowy system zarządzania, w pełni dopasowany do charakteru przedsiębiorstw XXI wieku.
Zarządzanie

pracownikami

i

poleceń

wydawaniu

to

polegające
w

dzisiejszych

tylko
czasach,

na
gdy

ich
liczy

ścisłej
się

kontroli

kreatywność

i elastyczność, zbyt okrojony proces. Pracownicy chcą wykorzystywać swoje zdolności
i możliwości, a także brać odpowiedzialność za rezultaty swoich działań.
Jest wiele teorii na temat etymologii słowa coach. Najbardziej prawdopodobne jest
zapożyczenie przez Hiszpanów słowa coche, pierwotnie pochodzącego z Węgier. Tam
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bowiem znajduje się miasteczko Kocs, gdzie wytworzono pierwszą furę (coach), a z biegiem
czasu przewóz nią pasażerów zaczęto tam nazywać coachingiem (z ang. coach – wóz
podróżny, powóz). Stosując metaforę można uznać, że coach jest swoistym środkiem do
transportu ludzi z punktu wyjścia do miejsca przeznaczenia576.Coaching może mieć także
związek z angielskim słowem coax oznaczającym formę subtelnej perswazji. Łącząc
znaczenia obu tych słów ze sobą oraz porównując je z celami współczesnych coachów
wywnioskować można, iż zadaniem coachingu jest generowanie szeregu metod i bodźców
mających na celu pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w ludziach.
2. Efektywność coachingu
Coaching w wymiarze globalnym, a tym bardziej w Polsce jest zjawiskiem bardzo
młodym, a jego specyfika oraz metody oceny efektywności są w trakcie dookreślania. Zbyt
mało rzetelnych informacji pochodzących z badań ewaluacyjnych oraz praktyki na temat
skuteczności coachingu, z jednoczesną głęboką wiarą w jego oddziaływanie, wymusza
szukanie przez naukowców odpowiednio dopasowanych sposobów oceny jego efektywności.
Według Gaskell’a, szefa brytyjskiej firmy coachingowej Full Potential Group liczącej
wskaźnik ROI dla swoich klientów, wyróżnić można kilka etapów obliczania wskaźnika
zwrotu z inwestycji dla coachingu577. Pierwszym z jego etapów jest precyzyjne zdefiniowanie
celów coachingu i powiązanie ich z wynikami biznesowymi firmy, przy czym cele te
powinny być ściśle powiązane z kluczowymi kwestiami biznesowymi, ponieważ wpływają
one bezpośrednio na motywację udziału w coachingu. Kolejnym etapem obliczania
wskaźnika ROI jest precyzyjne określenie metod ewaluacji procesu dzięki uwzględnieniu
narzędzi stosowanych w przedsiębiorstwie oraz zaangażowanie do oceny efektywności
coachingu pracowników z różnych poziomów organizacji.
W tabeli nr 1 przedstawione zostały „twarde” i „miękkie” wskaźniki efektywności, a
także obszary, w których można mierzyć efektywność coachingu.
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M. M. Szczepan, Historia coachingu, http://www.treco.pl, 02.02.2012.
O. Żylicz, Mierzenie efektywności coachingu, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching. Teoria. Praktyka.
Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 149.
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Tabela nr 1
Obszary i wskaźniki pomiaru efektywności coachingu
Obszar
Finanse

Wskaźniki

-Wzrost dochodów firmy
-Redukcja kosztów
-Wzrost zyskowności
Relacje z
-Poprawa wyników ankiet satysfakcji klientów
klientami
-Wydłużenie średniego okresu współpracy z klientami
zewnętrznymi
-Wzrost liczby zapytań ofertowych ze strony klientów
-Wzrost liczby zamówień ze strony nowych i dotychczasowych klientów
Produktywność -Bardziej racjonalne wykorzystanie czasu pracy
i jakość pracy
-Większa szybkość obsługi klientów (zwłaszcza w usługach standaryzowanych)
-Lepsze wyniki pracy poszczególnych pracowników lub zespołów
-Wzrost otwartości pracowników na podejmowanie zadań wykraczających poza
rutynowe obowiązki
-Więcej czasu poświęcanego na proces coachingu podwładnych
Pracownicy -Lepsze wyniki ankiet satysfakcji pracowniczej
ich potrzeby i
-Wzrost zadowolenia z wykonywanej pracy
oczekiwania
-Poprawa równowagi między życiem osobistym a zawodowym
-Mniejsza rotacja
-Mniej zwolnień zdrowotnych
-Mniejsza liczba dni zwolnień pracowników
Kreatywności i -Liczba nowych pomysłów biznesowych
innowacyjność -Stosunek nowych pomysłów do zysków
-Większa liczba nowych produktów/ usług
Komunikacja
-Zmniejszenie liczby ponawianych komunikatów do zespołów
w firmie
-Mniejsza liczba e-maili i telefonów
-Skrócenie czasu potrzebnego na obsługę komunikacji wewnątrz firmy/ z
klientami
Spotkania i
-Mniej czasu spędzanego na spotkaniach (szczególnie powtarzalnych)
zebrania
-Wzrost liczby załatwionych spraw podczas spotkań
-Większy stopień zgodności przebiegu spotkania z jego agendą
-Wyższy procent spraw załatwionych z agendy spotkań
Terminowość
-Mniej nieterminowo wykonanych zadań
-Mniejsza liczba awarii w trakcie wykonywania zadań
Podejmowanie -Wzrost trafnych decyzji biznesowych
decyzji
-Branie osobistej odpowiedzialności za błędne decyzje
Uczenie się i
-Liczba i szybkość nabywania nowych umiejętności
rozwój
-Osiągnięcie pracowników w rozwoju zawodowym
Współpraca
-Lepsza praca zespołowa i współpraca między zespołami
-Większa otwartość na pomaganie innym, zwłaszcza spoza własnego zespołu
-Lepsza komunikacja i współpraca z osobami odmiennymi( np. osobowościowo)
Źródło: O. Żylicz, Mierzenie efektywności coachingu, [w:] M. Sidor-Rządkowska, Coaching. Teoria. Praktyka.
Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 151.
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3. Coaching jako metoda aktywizacji pracowników- analiza wyników badania
Na potrzeby artykułu zostało przeprowadzone wśród wykwalifikowanych coachów
czynnych zawodowo badanie jakościowe metodą IDI578. Celem badania było określenie wagi
coachingu i głębsze jego poznanie, wpływu na pracownika i jego relacje zarówno ze
współpracownikami jak i przełożonymi, a także określenie obszarów, w których coaching
może być efektywnym narzędziem wspomagającym.
Materiał badawczy gromadzono i opracowywano w 2012 r., obszar badania
obejmował całą Polskę. Na potrzeby przeprowadzenia badania został utworzony scenariusz
IDI. Autorka przeprowadziła 12 pogłębionych wywiadów IDI z certyfikowanymi coachami
zgrupowanymi w ICC579.
Respondenci z reguły chętnie odpowiadali na pytania, opisując zjawiska, o które
pytano zgodnie z doświadczeniem nabytym dzięki pracy w zawodzie coacha. Z racji tego, iż
kilku respondentów posiadało staż pracy w zawodzie coacha nie dłuższy niż 2 lata,napotykali
problemy z odpowiedziami na pytania dotyczące specyfiki pracy oraz jej trudnych stron i wad
wynikające

zapewne

z

ich

niewielkiego

doświadczenia.

Także

ostatnie

pytanie

kwestionariusza, o stopień, w jakim coaching jest skutecznym narzędziem pobudzania
motywacji pracownika określane przez respondentów było jako trudne, z racji nie
dysponowania odpowiednim wskaźnikiem pomiaru tego oddziaływania.
Pierwsze pytanie, na które odpowiadali respondenci dotyczyło sesji coachingowej.
Większość respondentów zgodnie opisywało ją jako 1-2 godzinne spotkanie klienta
z coachem w miejscu zapewniającym coachee prywatność i podkreślającym poufny charakter
spotkania. W zależności od tego, czy czas trwania sesji jest odgórnie narzucony, czy mogę go
dostosować do konkretnego klienta.
Najczęściej wymienianym miejscem prowadzenia sesji coachingowej był gabinet
coacha, wynajmowane biuro, ale także miejsce pracy coachee.Respondenci dopuszczają także
prowadzenie sesji zdalnie, przez Internet dzięki programowi Skype. Ilość sesji badani
uzależniali od postawionego przez klienta celu, do którego dąży w procesie coachingowym.
Ilość sesji jest dowolna, coaching zakłada dobrowolność obu stron.Z reguły sesje odbywają
się raz na dwa tygodnie, ale w razie potrzeby lub na początku procesu mogą odbywać się
częściej, np. raz na tydzień. Na temat długości całego procesu coachingowego respondenci
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Dotąd autorka nie spotkała się z podobnymi badaniami w Polsce, dlatego też badanie to można uznać za
pionierskie.
579
International Coaching Community.
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wypowiadali się różnie, według niektórych wystarczające będzie 5-7 sesji, inni twierdzili, że
rzeczywiste efekty coachingu uda się dostrzec dopiero po 2-3 latach regularnych sesji.
Kolejnym pytaniem dotyczącym coachingu jako procesu było pytanie o oczekiwane
i jednocześnie możliwe do osiągnięcia efekty wynikające z uczestniczenia w sesjach
coachingowych. Respondenci zgodnie twierdzili, iż efekt to kwestia indywidualna i jego
osiągnięcie jest ściśle skorelowane z celami zdefiniowanymi przez klienta przed
rozpoczęciem procesu coachinowego.
Oczekuje się celów takich, jakie pracownik zrealizuje, nie ma tu miejsca na
dyrektywność, pracownik bierze odpowiedzialność za podejmowanie lub nie podejmowanie
działań. Coach sprawdza jedynie motywy takiego, a nie innego postępowania, zmotywowany
pracownik realizuje to, co sobie zakłada w czasie sesji.
Nawet zmiana, jakakolwiek by ona nie była, jest oczekiwanym efektem zajęć
z coachem.Respondenci odpowiadali także, że spodziewanym efektem jest wzrost
odpowiedzialności, energii do działania, podniesienie efektywności i szybszy rozwój
zawodowy, a także precyzyjne i świadome zaplanowanie kariery.Badani odpowiadali także,
że coaching pozwala określić osobiste priorytety, ale także poznać priorytety z perspektywy
pracodawcy, zwiększa samodzielność, autonomiczność i odpowiedzialność pracownika,
zwiększa umiejętne planowanie i skuteczne realizowanie samodzielnie określanych planów.
Zwiększa efektywność komunikacji, podnosi samomotywację, a co za tym idzie, skuteczność
i zaangażowanie.
W kolejnej części wywiadu respondenci zostali poproszeni o subiektywne opisanie
coachingu jako zawodu od strony negatywnej, tj. o określenie słabych stron coachingu, a
także scharakteryzowanie najtrudniejszych aspektów pracy w zawodzie coacha. Prawie
połowa respondentów odpowiedziała, że nie ma, nie widzi słabych stron coachingu, jeśli już
są, to najprawdopodobniej wynikają one z celów procesu. W sytuacji dobrze dobranego
czasu, osób i procesu nie widzę słabych stron. Często powtarzającą się odpowiedzią było
także stwierdzenie, iż słabą stroną coachingu jest mylenie jego pojęcia. Używanie określenia
coaching do działań, które z coachingiem nie mają nic wspólnego, np. do feedbacku,
doradztwa, mentoringu, szkoleń. Coaching często mylony jest i kojarzony z terapią, przez co
ludzie mają do niego bardzo sceptyczne podejście, co spowodowane jest brakiem
odpowiednich i rzetelnych ogólnodostępnych informacji. Słabą stroną coachingu jest także
fakt, iż coaching zaczyna być traktowany jako panaceum na wszystko. Wśród odpowiedzi
badani wymieniali także wysoki koszt procesu coachingowego, a także „psucie rynku” przez
osoby, które świadczą usługi coachingowe na rynku, a nie mają do tego żadnego
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przygotowania merytorycznego. Słabą stroną coachingu jest również to, że jest on
niedoceniany, wiele osób nie może uwierzyć w to, że coaching naprawdę działa i może być
jednym z najbardziej efektywnych narzędzi wspomagania pracowników. Kolejną słabą stroną
coachingu sąbłędne oczekiwania bądź założenia. Niektóre sprawy zgłaszane na coaching
mogą się na coaching nie nadawać. Przyczyny problemów, zahamowań mogą być bardziej
złożone, niż podejrzewamy lub się do tego przyznajemy.
Kolejne pytanie dotyczyło najtrudniejszych aspektów coachingu. Najczęściej
powtarzały się odpowiedzi, że najtrudniej jest coachom powstrzymywać się od udzielania rad
oraz przekonać potencjalnego klienta do coachingu. Aspekt sprawiający trudność to także
zdobycie zaufania pracownika i wyjaśnienie istoty coachingu. Osoby na początku kariery
w zawodzie coacha (27-32 lata) odpowiadały, że trudność sprawia im przełamywanie lodów,
przekonywanie do siebie i do coachingu oraz robienie dobrego pierwszego wrażenia z racji
wieku. Pojawiły się także odpowiedzi coachów, że trudność sprawia im zachowanie
świeżości, samomotywacja oraz wiara w siebie i w cały zespół.
Według pytanych coachów coaching jak każdy inny proces jest specyficzny i nie
należy rozpatrywać go w kategoriach trudności. Aspektem sprawiającym trudność w pracy
coacha jest znalezienie klientów, przez to, że pojęcie coachingu zostało „wyświechtane” przez
osoby, które nie mają przygotowania do pracy coachingowej, a podejmowały się takiej roli,
wśród wielu osób na rynku panuje przekonanie, że coaching nie działa, a coachowie to
szarlatani, wyłudzacze pieniędzy i lenie. Jako jeden z najtrudniejszych aspektów pracy w
zawodzie coacha wymienione zostało także poczucie zmęczenia długotrwałym i żmudnym
procesem.
Kolejne pytanie zadane respondentom miało na celu opisanie cech osoby będącej
dobrym coachem, biorąc pod uwagę zarówno cechy charakteru, predyspozycje, jak
i umiejętności nabyte. Najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami były: uczciwość,
opanowanie, asertywność, cierpliwość, otwartość, zaangażowanie. Dobry coach powinien
nabyć umiejętność słuchania, zadawania pytań i analizowania wypowiedzi klientów. Ważną
cechą jest także nienarzucanie własnego punktu widzenia oraz nieudzielanie rad. Coach
powinien być lustrem dla myślenia klienta, umieć tworzyć przestrzeń, w której klient może
odkrywać swój potencjał i się zmieniać. W procesie coachingowym bardzo ważna jest wiara
w nieograniczone możliwości klienta oraz szacunek, coach powinien przyjmować świat taki,
jakim jest, zawsze zachowywać dystans. Coach musi wyzbyć się zapędów do oceniania,
powinien wiedzieć, że nie może radzić, podsuwać gotowych rozwiązań, ponieważ to, co
według coacha jest dobre dla pracownika poddanemu coachingowi to tylko subiektywna
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ocena coacha- tak naprawdę tylko klient wie, co dla niego jest najlepsze i jaką drogę obrać do
osiągnięcia zamierzonego celu. Osoba, chcąca być dobrym coachem, powinna świadomie
przepracować własne problemy, powinna znać granicę, gdzie kończy się coaching, a zaczyna
psychoterapia czy inna forma pomocy. W coachingu bardzo ważne jest także odpowiednie
merytoryczne przygotowanie do przyszłej pracy w zawodzie coacha.
Kolejne pytania dotyczyły charakterystyki osób najczęściej korzystających z pomocy
coacha oraz sfer działalności, w których coachingsprzyja poprawie osiągania lepszych
efektów pracy. Respondenci zgodnie twierdzili, że coaching jest narzędziem uniwersalnym,
odpowiednim dla wszystkich. Odpowiadali, że z coachingu najczęściej korzystają osoby
świadome, poszukujące odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia zmiany, osoby gotowe
na poprawę swojej sytuacji zawodowej, finansowej, rodzinnej lub zdrowotnej. Klientami
coacha często stają się osoby chcące wykorzystać swój potencjał do zmiany. Jeśli chodzi
o profesję osób najczęściej korzystających z procesu coachingowego najczęściej wymieniani
byli: menedżerowie i zarządzający średniego i wyższego szczebla, pracownicy działów HR,
handlowcy oraz zespoły projektowe (w ramach team coachingu). Z pomocy coacha (life
coaching) korzystają także osoby indywidualne w trakcie dużych zmian życiowych, stojące
wobec trudnych decyzji.
Najczęściej wymienianymi przez respondentów sferami działalności, w których
coaching ma duże znaczenie były: sprzedaż, zarządzanie, marketing oraz projektowanie
strategii. Badani zgodnie twierdzili, iż coaching może być skutecznym narzędziem w każdej
sferze działalności organizacji, szczególnie tam, gdzie pojawia się złożoność różnych sytuacji,
gdzie nie ma łatwych rozwiązań, przy czym najlepiej jest zaczynać proces coachingowy od
kierownictwa najwyższego szczebla.
Kolejne pytanie dotyczyło kwestii najważniejszych korzyści płynących z coachingu,
zarówno dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego. Najczęściej wymieniane przez
respondentów korzyści zostały przedstawione w Tabeli nr 2.
Najczęściej wymienianymi przez badanych korzyściami płynącymi z coachingu dla
klienta indywidualnego były zwiększenie samoświadomości, wiary w siebie i w swoje
umiejętności oraz zrozumienie swojej roli w przedsiębiorstwie. Coaching może także
pozytywnie wpływać na jakość życia znacznie ją podnosząc. Dzięki coachingowi pracownik
staje się bardziej elastyczny łatwiej adaptując nowe warunki będące wynikiem nieustannych
zmian w środowisku pracy. Pracownik uczy się określać swoje mocne i słabe strony, oceniać,
które z rozpoznanych obszarów wymagają poprawienia/ ulepszenia.
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Tabela nr 2
Korzyści wynikające z coachingu
Klient indywidualny
Klient instytucjonalny
Większa świadomość siebie, swojej roli
Wzrost wydajności, efektywności
w przedsiębiorstwie
Poprawa jakości życia,
Poprawa relacji interpersonalnych
Lepsze wykorzystywanie swojego potencjału,
Poprawa jakości komunikacji
wiara w siebie
Elastyczność, łatwiejsze dopasowywanie się
Poprawa kultury organizacyjnej
do zmiany
Świadomość potrzeb, swoich mocnych
Wzrost motywacji pracownika
i słabych stron
Uwolnienie kreatywności pracownika
Źródło: Opracowanie własne.

Korzyściami możliwymi do osiągnięcia dzięki procesowi coachingowemu dla klienta
instytucjonalnego są przede wszystkim zmiany dotyczące poprawy jakości komunikacji oraz
relacji interpersonalnych. Często wymieniane przez respondentów elementy to poprawa
kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, wzrost motywacji, efektywności i wydajności
pracowników pozytywnie wpływające na działalność przedsiębiorstwa.
Kolejnym pytaniem z grupy pytań dotyczących charakterystyki coachee było
określenie obaw przed rozpoczęciem procesu coachingowego, podobnie jak w pytaniu
poprzednim, rozdzielając odpowiedź na klienta indywidualnego i instytucjonalnego.
Większość obaw wymienionych przez respondentów dotyczyła klienta indywidualnego.
Najczęściej wymienianą odpowiedzią był strach przed brakiem dyskrecji, ujawnieniem
przez coacha osobistych wniosków, relacji i opinii z sesji coachingowej. Obawa dotycząca
poufności wymieniana była zarówno u klienta indywidualnego, jak i instytucjonalnego.
Kilkukrotnie powtarzaną odpowiedzią była także obawa przed procesem coachingowym
błędnie kojarzonym jako psychoterapia lub doradztwo oraz obawa przed reakcją środowiska
na udział w sesji coachingowej i zmianami z niej wynikającymi. Według badanych
przedsiębiorstwa obawiają się utraty pracownika- osoba coachowana odejdzie z pracy, bo
„przejrzy na oczy”, czy zwiększonymi wymaganiami pracownika- żądanie podwyżki,
awansu. Istnieje także obawa przed efektami - coaching okaże się nietrafioną inwestycją,
stratą czasu i pieniędzy. Klienci indywidualni obawiają się wiarygodności coacha, że coach to
wyłudzacz pieniędzy, który chce honorarium za nic, że będzie zmuszał do czegoś i doniesie
przełożonym o czym była sesja. Coaching jest w Polsce metodą bardzo młodą, przez co
niewystarczająco poznaną i rozumianą, dlatego potencjalni klienci obawiają się także braku
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efektu lub negatywnych efektów, mylnie wyobrażają sobie coaching jako wytykanie błędów
przez coacha i pouczanie.
Kolejna grupa pytań dotyczyła wpływu coachingu na pracownika, jego rozwój
osobisty i funkcjonowanie na rynku pracy. Wśród odpowiedzi na pytanie o sposób, w jaki
coaching może pomóc pracownikowi w rozwoju zawodowym, odpowiedzi respondentów
były mocno zróżnicowane. Coaching pomaga szukać najlepszych, najbardziej optymalnych
i wartościowych z punktu widzenia pracownika metod i ścieżek rozwojowych jednocześnie
niczego nie narzucając i budując prawdziwą motywację do realizacji zbudowanych planów.
Uczestnictwo w sesji coachingowej pomaga ustalić priorytety, uwrażliwić na niuanse
wzmacniając jednocześnie motywację do wykonania pierwszego kroku, podtrzymując
zaangażowanie doprowadzając do realizacji celu, wspiera w realizacji strategicznego planu
rozwoju i udziela precyzyjnej informacji zwrotnej oraz inspiruje do spojrzenia na sytuację
z innej, ważnej perspektywy.
Coaching pracownika ma także pośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa wiążąc
osobiste cele pracownika z celami firmy, usprawnia pracę zgodnie z wewnętrzną motywacją,
uświadamia, co pracownik naprawdę chce robić i gdzie pracować. Udział w sesji
coachingowej pozytywnie wpływa na równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
pomaga wyznaczyć i utrzymać granicę, czego efektem jest zwiększenie produktywności
pracownika.
Sam proces coachingowy wpływa bezpośrednio na pracownika, stymuluje rozwój
i wspiera poprzez zadawanie odpowiednich pytań w taki sposób, by pracownik sam znalazł
rozwiązanie najbardziej efektywne dla siebie. Coaching wydobywa na światło dzienne cały
potencjał pracownika znajdując zastosowanie wszystkich jego zasobów, co w konsekwencji
prowadzi do samorealizacji pracownika w miejscu pracy, przestaje on być jedynie
wykonawcą cudzych rozwiązań stając się niejako ich twórcą.
Coaching pozwala określić, co jest atutem pracownika, jaki rodzaj pracy będzie dla
niego najlepszy, w jakim kierunku powinna się rozwijać jego kariera.Pozwala też przyjrzeć
się temu, co dotąd zrobiliśmy, na ile np. sami przyczyniliśmy się do tego, że pominięto nas
przy awansie, co powinniśmy zmienić, gdzie wykazać większą aktywność, czego się nauczyć.
Coaching pomaga też wydobyć atuty nawet z tego doświadczenia zawodowego, którego
dotąd nie ceniliśmy - poprzez to, że możemy spojrzeć na przeszłość z innej perspektywy. To
zaś sprawia, że mamy więcej atutów w ręku, szukając nowej pracy.
Kolejne pytanie dotyczyło zależności osiągnięcia sukcesu dzięki coachingowi.
Respondenci zgadzali się co do stwierdzenia, że sukces zależy od klienta- jego motywacji,
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chęci zmiany, otwartości i zaangażowania. Wiele zależy także od coacha, jego otwartości, on
także musi być silnie zaangażowany w proces coachingowy oraz zachowywać się
profesjonalnie. By osiągnąć sukces dzięki coachingowi, klient musi w pełni rozumieć ideę
procesu i zaakceptować jego zasady i sposób oddziaływania. Respondenci uważali za ważne
zdefiniowanie pojęcia sukcesu w procesie coachingowym. Badani twierdzili, że każda zmiana
wywołana procesem coachingowym jest sukcesem, sukcesem jest zrealizowany cel klienta,
sukces (oczekiwania) powinny być zdefiniowane przez coacha, osobę otrzymującą coaching
oraz osobę płacącą, sukces zależy od otwartości osoby coachowanej i realizacji przez nią
zadań, które sobie wyznaczy. Ważną kwestią w osiąganiu sukcesu jest zaufanie do coacha.
Nie istnieje proces coachingowy między przełożonym, a podwładnym- zależność służbowa
wyklucza pełne zaufanie.
Pytanie na temat wpływu coachingu na poprawę relacji interpersonalnych było
kolejnym pytaniem przeprowadzonego wywiadu z coachami. Okazało się ono jednym
z trudniejszych, a frekwencja udzielonych odpowiedzi na nie była jedną z niższych.
Coachowie odpowiadali, że coaching może mieć wpływ na poprawę relacji między
pracownikami wtedy, kiedy taki jest jego cel. Jeżeli poprawa taka jest oczekiwanym celem
procesu, coaching ma na nią znaczący wpływ. Badani odpowiadali także, że coaching
diagnozuje relacje, poszerza perspektywę, a także zwiększa otwartość na ludzi, poziom
tolerancji i poszerza horyzonty. Coaching pozwala nam przede wszystkim zobaczyć, jak my
funkcjonujemy w relacji, jak jesteśmy postrzegani przez innych. To z kolei pozwala nam
zmienić nasze zachowanie - na takie, które jest i zgodne z nami, i pozwala lepiej się czuć
w relacji z drugą osobą.
Także zaufanie ma znaczący wpływ na relacje- coaching wpływa na wzrost zaufania
przez szczere rozmowy, zwiększa zaufanie przez bezpośrednią komunikację. Relacje
pomiędzy pracownikami stają się zdrowe i autentyczne, nikt niczego nie udaje, sposób na
osiągnięcie tego to: pytanie,szukanie i wspieranie bez końca. Ważną kwestią w poprawianiu
relacji w przedsiębiorstwie jest perspektywa- coach wprowadza coachee w rolę w relacjach
interpersonalnych z różnych perspektyw: uczestników, obserwatora systemu, firmy (zespołu).
Klient lepiej rozumie zasady rządzące relacjami, nabiera umiejętności wpływania na nie
w sposób nie dyrektywny, z pełnym obrazem relacji.
Ostatnie pytanie zadane coachom miało na celu określenie stopnia, w jakim coaching
jest skutecznym narzędziem pobudzania motywacji pracownika. Odpowiedzi na to pytanie
często powtarzały się, twierdzono, że coaching to jedno z narzędzi do motywowania, więc
jego wpływ na pobudzanie motywacji jest oczywisty- bardzo duży. Stopień, w jakim
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coaching wpływa na poprawę motywacji zależy od pracownika, ale z reguły jest to jedno
z najbardziej efektywnych narzędzi, z racji tego, że szuka rozwiązań wewnątrz klienta,
korzystając z jego wewnętrznych zasobów. Podczas sesji pracownik musi zmierzyć się ze
swoimi słabościami, ale co ważniejsze, uświadamia sobie swoje mocne strony, przydatne
umiejętności, pomocne cechy. To działanie przybliża go do celu, zwiększa jego motywację
i sprawia, że cel wydaje się coraz bliżej, w zasięgu ręki. W określaniu skuteczności coachingu
w motywacji ważne jest świadome określenie celu przez coachee- to, czy pracownik będzie
miał większą motywację po coachingu, zależy od tego, czy sam był do coachingu
przekonany, czy dostrzegł w nim szansę na zrealizowanie swojego celu osobistego
związanego z pracą. Jeśli coaching jest narzucony pracownikowi odgórnie, a on sam jest do
niego nastawiony niechętnie i nieufnie, nie należy się spodziewać zmianyna lepsze. W takiej
sytuacji coaching praktycznie mija się z celem.
Podsumowanie
Coaching jest obecnie jedną z najefektywniejszych metod wspomagających
aktywizację pracowników oraz pozytywnie wpływających naich motywację. Dzięki niemu
pracownik poznaje i rozumie swoje mocne i słabe strony, wie, które z obszarów wymagają
poprawy, potrafi określić cel związany z jego rozwojem zawodowym oraz sposób w jaki
może

go

osiągnąć.

Podejmowanie

przez

pracowników

decyzji

zawodowych

z uwzględnieniem tych czynników zapewnia jednocześnie samomotywację przedsiębiorstwu,
co determinuje jego ciągły rozwój.
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Streszczenie
Wraz z rozwojem gospodarczym świata coaching staje się coraz bardziej popularną
metodą wspomagania pracowników. Pozwala on w sposób najszybszy i najbardziej
precyzyjny podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników. W artykule przedstawiono
coaching jako jeden z nowoczesnychsposobów poprawy samorealizacji, a także próbę
zbadania jego efektywności.

COACHING AS A METHOD OF ACTIVATION OF THE STAFF IN THE LIGHT OF
QUALITATIVE RESEARCH IN POLAND

Summary
With the expansion of the world’s economy, coaching is becoming an increasingly
popular method of aiding employees. It enables them quickly and efficiently to increase their
qualifications. This article shows coaching as an up-to-date way of improving one’s selfefficiency. It also tries to assess its effectiveness.
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International Business
GENDER BALANCE IN COMPANIES. IMPORTANT OR NOT?
Major issues
Gender balance issue is one of the top business subjects in recent years. Should it be a
quota or only a target and is it a display of discrimination or not? There are many different
opinions including pros and cons from the side of critics, but there are also undeniable facts,
showing that it has a significant influence for the companies’ development. Gender balance
topic more or less exists all over the world when speaking about improving business
performance and promoting equal opportunities but still not enough attention and activities
for making it better and more effective are provided. Despite the great world progress, women
are under-presented in majority of companies. It is good that such an issue finally arose and
the chance to make some positive changes appeared.
What can be the reason of the situation of such unbalanced opportunities? Definitely
the biggest influence has the history. Women were always on the back of the men and what is
the worst, in most cases they did not have anything to say, they could not express their
opinion. Their main activities were to bringing up the children, cooking and taking care of the
house. They had no opportunities to say what they think when speaking about money or
business. There are still places all over the world where such situation exists, what is
absolutely horrendous. Women are often perceived as worse than men in many subjects.
Nowadays the situation is finally changing and fortunately the importance of improving the
gender balance in companies and on their boards is more and more known across the world,
but still not very satisfying.
First of all some numbers should be analyzed to make the situation clearer. The most
helpful is to take the list of companies considered as a best prosperous ones - ‘footsie’ will be
taken as an example (companies listed on London Stock Exchange). Percentage of women,
who occupy board seats of FTSE 350580 companies is about 8,8%581.Across the FTSE 250,
the percentage of female held directorships now stands at just 7.8%.
580

Financial Times Stock Exchange share index of the stocks of the companies listed on theLSE with the highest
capitalization.
581
Study by TCAM in conjunction with The Observer and as part of the Good Companies Guide; Diversity and
Gender Balance in Britain, London 2009.
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Moreover, one in five (21%) FTSE 100 companies and over half, 131, (52.4%) of
FTSE 250 companies still have no women on their boards!Only 2% of chairs of FTSE 100
companies are women582. Meanwhile researches indicate that the best market growth among
European businesses is most likely to take place where there is a higher percentage of women
in senior management teams.Report by the business consultancy McKinsey showed that
gender-balanced companies have a 56% higher operating profit when compared to male-only
companies583. All data show that there are only positive aspects when there is balanced
number of women on the board. It was also proven that companies having gender balance
outperform their rivals with a 42% higher return in sales, 66% higher return on invested
capital and 53% higher return on equity584. These are significant numbers. It is about the
richness of the board as complete team, the mutual participation of a group of people with
different abilities and views to offer, various experiences, backgrounds and life styles.
Together they are more able to study problems in a rounded, holistic way and offer an
attention to detail not seen on all male boards which often think the same way, and sometimes
make poor decisions585.
Norway as a worth of imitation example
It is natural that the situation, when speaking about gender balance, differs all over the
world. Strong, developed countries like France or Italy are considering significant action and
some, like Spain and Australia, have already made significant steps, and having balanced
boards is increasingly the norm. However, there is one country which is definitely the best
example to use when speaking about importance of gender balance on the board- Norway,
which does not have a target, but the quota- already implemented. Norway is in general the
country with significant state support for childcare, generous maternity and paternity leave
and much more other positive social issues. Gender balance joined all this positives.
The history of implementing the quota in Norway is very interesting. When Norway
introduced new laws in the 2002 with the aim of increasing the number of women on
company boards, critics said it would lead to disaster. They said that companies would be
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Female FTSE Report 2010, Cranfield School of Management.
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5.03.2012,
http://news.sky.com/home/business/article/16182645,
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L. Joy, N. M. Carter, H. M. Wagener, S. Narayanan, The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s
Representation on Boards, Catalyst, 2007.
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2011,
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1.10.2012,
https://www.gov.uk/government/.../11-745-women-on-boards.pdf.
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forced to hire less-qualified people as board members just because of their gender what can
lead to widespread discontent among male workers and business owners586.
A massive public debate raised, where opponents claimed that this quota will be unfair
to men and companies (limited freedom in hiring whichever candidates company wants). Of
course men said that the more competent male candidates will be replaced with less skilled
females. Even the Confederation of Norwegian Enterprise was concerned that increasing the
number of women on boards would raise a sense of discrimination... But to calm down the
male society these divagations were not left without anything done. To manage with these
fears about a lack of suitable women to fill in board positions, the ‘Female Future’ program
was established587. This was a preparation and networking program, where companies
identified a minimum of three women candidates to take part. Of the 600 women who have
positively completed the program, 60% have gone on to join Norwegian boards588.
Moreover, the gender balance was partly achieved not through replacing men (as they
were scared of) but through an increase in board size. Companies first had a deadline to 2005
to raise the proportion to 40% but they failed and the proportion was only 24%. In January
2006 the government introduced new deadline- year 2008. The quota has been successful and
this time gained acceptance.
What is more, the number of women on company boards is just as high if not higher
than their male counterparts589. The law was achieved because (after a period of voluntary
compliance that did not gave many results), the government introduced tough sanctions and
strict fines for companies that failed to implement the quota. Full compliance was finally
achieved by 2009.
Accomplished numbers are impressive, it is worth to see how they affect Norwegian
companies and if is it in fact so unfavorable for men. 44.2% of directors are now women
(from just 6.8% in 2002) and what is worth noticing, in 2002, 470 out of the 611 relevant
companies were without a single female as a board member590.
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‘Norway’s experience shows compulsory quota’s work’ by Siobhan Dowling, 2010, accessed 3.10.12,
available
at:
http://www.spiegel.de/international/business/women-on-board-norway-s-experience-showscompulsory-quotas-work-a-705209.html
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Ibidem.
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Statoil as a worth of imitation company
Whereas, as it can be easily seen, Norway is one of the best examples of
implementation of the gender quota, it is about time to take one of the biggest Norwegian
companies to evaluate the issue and see how it really works within the dynamic organizationStatoil.
Statoil is an international energy company with operations in 36 countries. It has 40
years of experience from oil and gas production on Norwegian shelf. The vision of the
company is to “accommodating the world’s energy needs in responsible manner, applying
technology and creating innovative business solutions”591. The company has now about
21,000 employees worldwide.
Statoil statements says that the way they work is as important as goals that they achieve,
so they could not miss such an important issue as the gender balance. Especially according to
the fact that they are listed on the Oslo Stock Exchange, so they could not let their image fall
down in any way. Statoil can be perceived as a perfect company for women to work. There
are few simple reasons for that. Statoil is a global and sustainable, it provides equal
opportunities for men and women. It systematically attracts, recruits and retains people of
both genders and age groups. The focus on diversity issues is also reflected in the company's
people strategy. One of the main concerns in 2009 has been to support diversity in the
leadership pipeline. There are many activities which Statoil does to confirm the importance of
gender balance. It’s objectives are about increasing the number of female managers by giving
equivalent representation to men and women in leadership development programs. For
example in 2009 Statoil sponsored development program called ‘Female Future’ (mentioned
earlier). It was run by the Confederation of Norwegian Enterprise, whose main goal is to
promote women to senior positions and boardrooms. But is it only the quota that makes
Statoil implementing gender balance? The answer is absolutely not.
Statoil ‘knows’ that female directors enrich board independence.More women directors
mean wider range of experience and background, what positively influence on decision
making processes. Statoil researches proved that women take their non-executive director
roles more seriously and that is why they are preparing more carefully and diligently for
meetings.592 Moreoverwomen request answers to the uncomfortable questions more often.
Homogeneity on boards (comparable backgrounds, networks, education) is not productive

591
592

Statoil in brief, accessed 3.10.12, available at: http://www.statoil.com/en/About/InBrief/Pages/default.aspx
Statoil Annual Report 2011.
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enough to satisfy strategy goals. Women bring various perspectives and voices to the table, to
the debate and to the decisions.Further studies showed that 30% women at board level or in
senior management produces the best financial results.
Once again it is worth to take a look into some more Statoil numbers. Women are 37%
of Statoil’s overall workforce, 40% of the board of directors and 22% on the executive team
(still not enough, but it is about to raise). In addition, they represent 41% of new hires. The
total proportion of female managers in Statoil is 25%, and, among managers under the age of
45, the proportion is 34%.There are 4 women out of 10 members on board of directors and 2
women of 9 when speaking about senior executives. On a company wide basis, Statoil reports
the percentage of women by division and work category, and it reveals wage ratios of men to
women as 96%. Of leaders promoted to the top 170 roles , 47% were female, 24% of the 84
senior vice presidents were female and 35% of their successor pools for these roles were
female593.
The company’s work/life profits consist of flexible arrangements for maternity and
paternity leave and flexible work timetables. Moreover, there is a new global induction
program “You are one of us”. It is designed to help people understand the company’s values
and business models and prepare them to succeed in their roles as quickly as possible. So as it
is seen Statoil definitely endeavor to give equal representation to men and women in
leadership. There is another very interesting aspect of Statoil’s gender balance
implementation. Statoil devote attention to male-dominated positions and discipline areas,
26% of the engineers are woman, and what is even more absorbing, women staff engineers
with up to 20 years’ experience equals 31%. Till now it is proved that boards with more
women on, better identify criteria for determining strategy, monitor its implementation and
track conflict of interest procedures. Balanced boards are more likely to guarantee better
communication and put the emphasis on additional non-financial performance measures, like
employee and customer satisfaction, diversity and CSR.
Unfortunately so far there is no official data issued regarding the financial
performanceof the company and its improvement, so it cannot be presented, however it can be
easily said that Statoil did everything possible to diversify the methods to make the strategy
the most efficient and the profitability the highest. Step forward like that is definitely a good
base to increase the profit but also to obtain the status of the preferred employer and a
company that people want to work in.

593

Ibidem.
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Recommendations
Looking at the example of profitable Norwegian company and Norway in general it
can be easily noticed that the gender balance is very important when speaking about
improving business performance, but it seems that implementing it is not so easy. Obviously
the hardest part lies in business’s awareness how positive influence gender balance can have.
Some companies are not conscious of true benefits of that. Meanwhile there are few very
simple steps to provide it and few things recommended to increase the profit and raise
efficiency of the company.
The first thing is that company should realize that gender balance does not mean only
new and equal opportunities for women, first of all it is about improving business
performance (accessing the broadest talent pool, being more open to the market,
accomplishing better corporate governance). There is a solid business case for balanced
boards. Inclusive and diverse boards are expected to be more effective (Statoil example),
more capable to understand their clients and stakeholders. They are more likely to have profit
from new perspectives, ideas, challenges and broad experience. All of this lead to better
decision making.
All chairpersons of FTSE 350 companies should fix the percentage of women they
target to have on their boards in 2013 and 2015. And this should be minimum 25% for FTSE
100 by 2015 and it is expected that many will achieve even higher figure594.
Executive search firms should suggest a voluntary code of behavior addressing gender
diversity and best practice which covers the appropriate search standards and procedures
relating to FTSE 350 board level appointments.
Furthermore quoted companies each year should be obliged to release the information
of the proportion of women on the board, women in executives positions and female
employees in the whole organization. There is also a strong recommendation for investors, to
consciously check the company in terms of gender balance before investing in it.
Conclusions
Although there are hardly any publications (the subject is still very fresh) showing how
the economic performance of the company changed when the gender balance improved, it is
still the case that should be taken into consideration. Very few researches were done so far to
594

Lord Davies of Abersoch,Women on boards report 2011, CBE ,accessed 1.10.2012, available at
https://www.gov.uk/government/.../11-745-women-on-boards.pdf
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prove the financial profit made because of a better balance but every open-minded person is
aware it has only a positive influence on company performance.
To sum up, all over the world, women are finally turning out to be the new majority in
highly skilled talent pool. This is worth to notice that recently in Europe and the USA, women
are around six out of every ten university graduates and in the UK women represent almost
half of the labour force595. So there are more and more women who are as skilled as men and
there is no reason to disqualify them in the hiring process as well as in executive requirement.
The Canadian researches entitled ‘Not just the right thing, but the bright thing’, looking at
public, not-for-profit and private boards, found that boards with three or more women on,
presented better governance performances to those with all-male boards, which now after all
of considered arguments seems to be absolutely understandable596.
Companies are various, they differ. It is in their individual concern to fix and develop
their own targets and policies, so that they can experience the necessary change through
means best suited to their own circumstances. Businesses should also set out in their tactics
and schemes how they perceive the skills on their boards to meet their needs. Statoil is a good
example to follow. Missing the gender balance issue can make the talent transferred to
companies which are better at encouraging gender diversity and quotas. Awareness is a
perfect route to achieving the change leading to success until it is too late for that.
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Summary
The aim of this article is to show importance of the gender balance in companies
(especially on boards). Many companies do not pay attention to this problem; meanwhile the
data shows that it seems to be crucial in improving company performance. The article is based
on the most worthy of imitation example - Norwegian company - Statoil. The importance of
gender balance implementation will be discussed as well as the reason why it is an essential
and in the same time very difficult issue for companies. In the end of the article some
recommendations and conclusions will be outlined.

RÓWNOWAGA PŁCI – ISTOTNA CZY TEŻ NIE?
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak ważne jest dla przedsiębiorstw
zachowanie właściwej proporcji płci, w szczególności na stanowiskach kierowniczych.
Większość przedsiębiorstw bagatelizuje ten problem, tymczasem badania pokazują, że firmy
mające w zarządzie taką samą (lub zbliżoną) ilość kobiet i mężczyzn osiągają lepsze wyniki,
niż te, w których zarządach zasiadają tylko lub głównie mężczyźni. Jednym z najlepszych
przykładów na powyższą tezę jest Norwegia, gdzie zostało wprowadzone prawo, które
nakazuje firmom zachowanie takiego balansu. Artykuł pokazuje przykład jednej z norweskich
firm- Statoil, w której ten nakaz został wdrożony z powodzeniem.
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Procedura recenzowania
Nadesłane artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Przyjętym
przez redakcję czasopisma jest system recenzowania, w którym recenzenci oraz Autorzy
publikacji nie znają swoich tożsamości, tj. „double blind review process”. W celu
zapewnienia anonimowości, tekst artykułu zostanie przesłany do recenzji bez imienia i
nazwiska Autora/Autorów oraz pozostałych informacji umożliwiających identyfikację
tożsamości.
Recenzja artykułów naukowych w Zeszytach Studenckich „Nasze Studia” ma formę
pisemną, a Autorzy zostaną powiadomieni o jej wyniku w formie elektronicznej lub
papierowej. Artykuł zostanie przyjęty do druku w postaci przesłanej do redakcji pod
warunkiem wprowadzenia zmian wynikających z obu recenzji, chyba że recenzje dopuszczać
będą możliwość publikacji bez konieczności dokonania zmian.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów oraz poprawek redakcyjnych
bez uzgadniania ich z Autorami opracowania.
Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.:
„ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane oraz dokumentowane. Proceder o
nazwie „ghostwriting” oznacza pominięcie wśród Autorów artykułu naukowego osoby, która
wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. Przejawem „ghostwritingu” jest także brak
wymienienia tejże osoby w podziękowaniach.
Proceder o nazwie „guest authorship” inaczej określany jako „honorary authorship”
oznacza sytuację, gdy dana osoba miała znikomy udział w powstaniu artykułu lub udział ten
w ogóle nie miał miejsca, a mimo to osoba ta została dopisana jako Autor/ Współautor
opracowania.
W celu przeciwdziałania tego rodzaju nierzetelnym praktykom, redakcja czasopisma
będzie wymagać określenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie opracowania.
W związku z tym konieczne jest podanie informacji o afiliacji Współautorów, autorstwa
koncepcji, zasad oraz metodologii wykorzystanej w celu realizacji publikacji.
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