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SŁOWO WSTĘPNE
DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
Naukowa działalność studentów jest ważnym elementem rozwoju i integracji
środowiska akademickiego, umożliwiając adeptom wiedzy zgłębienie nowych jej
obszarów, a jednocześnie dając szansę na podniesienie kompetencji w zakresie
syntezy i analizy problemów badawczych.
Studenci wybierający Wydział Ekonomiczny mają wiele możliwości rozwija‐
nia zainteresowań naukowych oraz zdobywania wiedzy i umiejętności zdefinio‐
wanych w programach nauczania i pogłębianych w ramach działalności kół nau‐
kowych, podczas konferencji, seminariów oraz dyskusji naukowych. Wynikiem
tego są interesujące eseje, prace dyplomowe i artykuły stanowiące odzwiercie‐
dlenie aktualnych problemów oraz trendów, będące prezentacją wyników badań
naukowych. Wiele z nich prezentuje na tyle wysoki poziom merytoryczny, że
z powodzeniem odnajduje się w konkursach organizowanych przez instytucje
edukacyjne, finansowe i towarzystwa naukowe.
W obecnym tomie znajdują się artykuły dotyczące zarówno aktualnych
i ważnych zagadnień z różnych obszarów ekonomii oraz międzynarodowych
stosunków gospodarczych, w tym wielu aspektów funkcjonowania przedsiębior‐
stwa, finansów i inwestycji, transportu i logistyki, rynku pracy, marketingu
i promocji, jak i nawiązujące do historii rozwoju gospodarczego.
Zeszyty Studenckie „Nasze Studia” stanowią bardzo ciekawe forum wypo‐
wiedzi na ważne tematy dotyczące zmieniającego się świata. Jest to już ósmy
numer tejże publikacji, co świadczy o niezmiennej potrzebie istnienia takiej płasz‐
czyzny wymiany poglądów.
Zmieniają się natomiast same „Zeszyty”. Ich pierwsze wydania miały czarno‐
białą okładkę, publikowane były w nich referaty pokonferencyjne w języku pol‐
skim.
Z czasem „Nasze Studia” zyskały charakterystyczną szatę graficzną, autor‐
stwa jednego ze studentów, a obecnie już absolwenta. Wraz z rosnącym pozio‐
mem internacjonalizacji Wydziału Ekonomicznego publikowane były i są coraz
częściej artykuły studentów zagranicznych, studiujących w ramach programu
Erasmus+, umów bilateralnych, bądź na anglojęzycznej specjalności international
business. Powstała też strona internetowa czasopisma, na której umieszczane są
elektroniczne wersje artykułów, wdrożono procedurę double blind review. Czaso‐
pismo nieustannie rozwija się, jest cenionym miejscem publikacji, o czym świad‐
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czy jego miejsce na liście B czasopism recenzowanych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Warto dodać, że Wydział Ekonomiczny charakteryzuje się wysokim stop‐
niem umiędzynarodowienia, w nurt rozwoju naukowego studentów wpisują się
studia zagraniczne, których niezwykle szeroka oferta dostępna jest dla studentów
Wydziału Ekonomicznego, umożliwiając im zdobywanie doświadczeń związa‐
nych z poznawaniem nowych krajów, kultur i systemów edukacji.
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia” stanowią wy‐
różnik naukowej aktywności studentów. Życzę zatem Autorom dalszego rozwo‐
ju i ciągłego poszerzania obszaru zainteresowań badawczych, Redaktorom zaś,
aby kolejne powstające numery były na wysokim poziomie merytorycznym
i dziękuję Im za zaangażowanie w proces ich powstania.
dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
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SŁOWO WSTĘPNE
Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer Zeszy‐
tów Studenckich Wydziału Ekonomicznego NASZE STUDIA. Bardzo się cieszy‐
my, że zainteresowanie publikacją w naszym czasopiśmie nie tylko nie słabnie,
ale wciąż rośnie. Do tego numeru zgłoszona została rekordowa liczba artykułów
– prawie 50! Te, które mogą Państwo przeczytać są efektem wyboru tych najbar‐
dziej wartościowych.
Niniejsza edycja Zeszytów została podzielona na siedem części. Pierwsza
część dotyczy zagadnień z zakresu finansów, giełdy oraz inwestycji. W drugiej
części znajdują się artykuły dotyczące transportu i logistyki. W trzeciej części
autorzy opisują zagadnienia związane z systemem finansowym. W kolejnej części
–czwartej – zwrócono uwagę na problematykę przedsiębiorstwa z punktu wi‐
dzenia zarówno funkcjonowania, jak i zarządzania. Piąta część nawiązuje do
międzynarodowych stosunków gospodarczych, zaś w szóstej autorzy zaprezen‐
towali aspekty dotyczące marketingu, promocji i social media. Publikację zamyka
blok tematyczny na temat rynku pracy.
Należy wyrazić nadzieję, że wśród zróżnicowanej problematyki artykułów,
każdy z Czytelników niniejszej publikacji znajdzie ciekawy temat, który być mo‐
że stanie się bodźcem do dalszych poszukiwań naukowych w kontekście teore‐
tycznym, jak i praktycznym.
Jeszcze raz dziękujemy autorom za zainteresowanie i zaangażowanie w po‐
wstanie publikacji oraz recenzentom za pomoc w trakcie jej powstawania.
Zeszyt, który mamy przyjemność oddać do rąk Czytelników, powstał dzięki
środkom finansowym Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych.
Życzymy przyjemnej lektury!
dr hab. Sylwia Pangsy‐Kania, prof. UG
dr Magdalena Markiewicz
dr Iwona Sobol
mgr Łukasz Dopierała
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PODZIĘKOWANIA
Bardzo dziękujemy Recenzentom za pomoc, bo ich krytyczne spojrzenie na
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Kondycja finansowa przedsiębiorstw
jako czynnik wpływający na wycofanie spółek z Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010–2015
Wstęp
W 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych
było 487 spółek, z czego w latach 2010–2015 z obrotu giełdowego wycofano
64 przedsiębiorstw, co stanowiło w przybliżeniu 37% ogółu spółek debiutujących
w tym okresie. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie kondycji finansowej
przedsiębiorstw wycofanych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w
latach 2010–2015. Metodą badawczą wykorzystaną w tej pracy jest analiza finan‐
sowa poszczególnych spółek1.

1. Definicja wyprowadzenia spółki z obrotu giełdowego
Wyprowadzenie spółki z obrotu giełdowego (ang. delisting, going private, pu‐
blic to private) jest procesem odwrotnym do jej wprowadzenia na giełdę (ang.
Initial Public Offering, IPO).
Artykuł 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy2 wskazuje przesłanki, które mogą być
podstawą do wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu:
niespełnianie warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego;
– naruszenie porządku prawnego giełdy;
– złożenie stosowanego wniosku przez emitenta;

1

2

Analizę finansową przygotowano na podstawie wskaźników ROA, ROE, CM, TAT, ROS, EPS,
które zostały obliczone na podstawie sprawozdań finansowych spółek wycofanych z Giełdy Papie‐
rów Wartościowych w Warszawie w latach 2010–2015.
Strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.pl [dostęp: 20.11.
2016].
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–

ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa (lub w przypadku odrzucenia przez
sąd takiego wniosku z powodu braku środków w majątku na pokrycie
kosztów postępowania);
– interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
– fuzja, podział lub przekształcenie spółki;
– brak transakcji giełdowych z wykorzystaniem danego instrumentu fi‐
nansowego w okresie ostatnich trzech miesięcy;
– prowadzenie przez podmiot działalności niezgodnej z obowiązującym
prawem;
– otwarcie likwidacji emitenta.
Warto zwrócić uwagę, iż informacje dotyczące wykluczenia spółki z obrotu
powinny być przekazywane niezwłocznie do publicznej wiadomości.

2. Klasyfikacja przyczyn wyprowadzenia spółek z obrotu giełdowego
Na podstawie analizy Regulaminu Giełdy i danych prezentowanych
w Rocznikach giełdowych za lata 2010–2015 dokonano klasyfikacji przyczyn
wyprowadzania spółek z obrotu giełdowego. Przyczyny te podzielono na nastę‐
pujące kategorie:
– połączenie spółki z innym podmiotem;
– wyprowadzenie z rynku;
– wykluczenie z obrotu;
– upadłość;
– inne.
Do grupy przyczyn zawartych w kategorii drugiej zaliczono spółki, które
wyprowadzono z rynku giełdowego na skutek przymusowego wykupu akcji,
zniesienia dematerializacji akcji lub na wniosek emitenta. Do grupy trzeciej zali‐
czono podmioty gospodarcze, które zostały wykluczone z obrotu giełdowego
z powodu niewywiązywania się obowiązków informacyjnych, braku transakcji
giełdowych na danym papierze wartościowym podczas ostatnich trzech miesię‐
cy, jak i braku podmiotu uprawnionego do reprezentacji spółki.
Kategoria „inne” obejmuje przedsiębiorstwa, w których wystąpiła reorgani‐
zacja grupy kapitałowej emitenta lub reorganizacja finansowa emitenta, czyli
anulowanie akcji.
Na rysunku 1 zaprezentowano przyczyny wyprowadzania spółek z obrotu
giełdowego w latach 2010–2015, natomiast na rysunku 2 zbiorcze zestawienie
częstotliwości występowania danych przyczyn.
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Rysunek 1. Przyczyny wyprowadzania spółek z obrotu giełdowego w latach 2010–2015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników giełdowych.

Rysunek 2. Przyczyny wyprowadzania spółek z obrotu giełdowego w latach 2010–2015 –
zestawienie zbiorcze
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników giełdowych.

Dominującą przyczyną wyprowadzania spółek z obrotu giełdowego jest
zniesienie dematerializacji akcji, co stanowi 47% ogółu przypadków. Upadłość
przedsiębiorstwa jest z kolei przyczyną co trzeciego opuszczenia parkietu war‐
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szawskiego – jest to szczególnie widoczne w latach 2011 i 2015. W pierwszym ze
wskazanych lat sytuacja ta związana jest z dużą niepewnością występującą na
europejskich rynkach finansowych, natomiast w drugim przypadku z czynnika‐
mi makroekonomicznymi i politycznymi.
Fuzja notowanej spółki z innym podmiotem wystąpiła w przypadku 17%
spółek. Najrzadziej występują przesłanki zaliczane do kategorii „inne”. Reorga‐
nizacja grupy kapitałowej emitenta została odnotowana dwukrotnie (w latach
2012 i 2013), zaś jednokrotnie pojawiła się reorganizacja finansowa emitenta, czyli
anulowanie akcji (2014).

3. Analiza finansowa
Badania nad przyczynami wycofania spółek z giełd obejmowały zróżnico‐
wany zakres. Analizowane były wyprowadzenia z rynku (squezze‐out)3, zakłóce‐
nia rozwoju rynku papierów wartościowych na GPW związane z wycofaniem
spółek z obrotu4. Jako dwie główne przyczyny wyjścia spółek z giełdy wskazane
zostały: upadłość oraz przejęcie emitenta.
Obszerną analizę statystyczną spółek wycofanych z London Stock Exchange
zaprezentowali Pour i Lasfer5. Badali oni to zjawisko przy wykorzystaniu modeli
proporcjonalnego hazardu oraz regresji logistycznej. Wyniki wskazały, że spółki,
które cechują się niską rentownością, małymi możliwościami rozwoju i pozyski‐
wania kapitału są wyprowadzane na wniosek emitenta.
Do przeprowadzenia analizy finansowej wykorzystano dane roczne ze skon‐
solidowanych sprawozdań finansowych dostępnych na stronie internetowej ban‐
kier.pl. Spółki akcyjne są zobligowane do poddania swojego sprawozdania finan‐
sowego przez biegłego rewidenta zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Powoduje
to, że sprawozdanie przedstawia rzetelne i jasno istotne informacje.
Celem działalności gospodarczej jest maksymalizacja wartości przedsiębior‐
stwa. Wybrano zatem wskaźniki, które umożliwiają inwestorom dokonanie oce‐
ny spółki. Jako kryterium porównawcze wykorzystano następujące wskaźniki
finansowe:
– ROA, ROE, ROS, TAT – na ich podstawie możliwe jest dokonanie oceny efek‐
tywności i rentowności przedsiębiorstwa,

3

4

5

K. Królik‐Kołtunik, Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Anna‐
les Universitatis Mariae Curie‐Skłodowska”, sectio H (Oeconomia) 2015, vol. XLIX, no. 4.
E. Bandera, Wycofywanie spółek z obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie jako zagrożenie
dla rynku papierów wartościowych, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2011,
t.. 13.
E.K. Pour, M. Lasfer, Why do companies delist voluntarily from the stock market?, „University of Bir‐
mingham Discussion Paper” 2013.
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–

EPS – pozwala na zweryfikowanie opłacalności inwestycji w akcje danej
spółki,
– CM – analiza poziomu tego wskaźnika dostarcza informacji o ryzyku wypła‐
calności danego podmiotu.
Wskaźniki te wybrano również ze względu na dużą dostępność danych po‐
trzebnych do obliczeń.
W pracy przedstawiono analizę danych spółek wyprowadzonych z obrotu
giełdowego według dwóch przyczyn wyjścia z giełdy: z powodu upadłości oraz
w związku z połączeniem się spółek.

Rysunek 3. Średnia wartość wskaźnika – mnożnik kapitału własnego (CM)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań finansowych.

Każda wartość wskaźnika CM powyżej 1 pokazuje, że przedsiębiorstwo wy‐
korzystuje zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w finansowaniu swojej dzia‐
łalności (rys. 3).

Rysunek 4. Średnia wartość wskaźnika – wskaźnik rotacji aktywów (TAT)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań finansowych.
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Niższa marża zysku u przedsiębiorstw występuje w spółkach z grupy upa‐
dłość, wyższa w spółkach, które zostały wycofane z GPW z powodu połączenia
(rys. 4).
Wykresy (rys. 5–7) prezentują trzy wskaźniki rentowności: wskaźnik rentow‐
ności aktywów (ROA), wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) i wskaź‐
nik rentowności sprzedaży (ROS).

Rysunek 5. Średnia wartość wskaźnika – wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań finansowych.

Rysunek 6. Średnia wartość wskaźnika – stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań finansowych.
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Rysunek 7. Średnia wartość wskaźnika – wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań finansowych.

Niska rentowność prowadzonej działalności nie pozwala z optymizmem pa‐
trzeć w przyszłość i może być następstwem m. in. dużej konkurencji, brakiem
podpisanych umów i zleceń od kontrahentów (rys. 5–7). Jeśli łącząca jednostka
powiększa stopę zysku z kapitału własnego, wówczas łączenie przedsiębiorstw
można uznać za efektywne (rys. 6).
Przedsiębiorstwa w grupie upadłość wyróżniały się stratą na akcje. W grupie
połączenie na niewielkim poziomie był zysk – 0,39 (rys. 8).

Rysunek 8. Średnia wartość wskaźnika – zysk/strata na akcje (EPS)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań finansowych.
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Podsumowanie
Kondycja finansowa przedsiębiorstw w badanym okresie przedstawiała się
bardzo różnorodnie. Wśród nich blisko połowa (47%) zalicza się do grup upa‐
dłość i wykluczenie. Interpretacja wskaźników finansowych za rok poprzedzają‐
cy wyprowadzenie z GPW dosyć zdecydowanie sygnalizuje upadłość spółki, co
będzie stanowić konsekwencję wyprowadzenia z GPW.
Wycofywane spółki na ogół charakteryzują się niską rentownością. Nieko‐
rzystna jest także wartość ich wskaźnika CM. Z uczestnictwem w obrocie gieł‐
dowym wiąże się również zmiana w strukturze kapitału. Upadłość spółek nie jest
dla inwestorów zaskoczeniem. Spółki wycofane z giełdy z powodu połączenia
z innym podmiotem często są w dobrej kondycji finansowej.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia kondycję finansową przedsiębiorstw wykluczonych z Giełdy Pa‐
pierów Wartościowych w Warszawie. Opisuje przyczyny wyprowadzenia spółek
z obrotu giełdowego z uwzględnieniem podstawowych wskaźników finansowych.
Artykuł składa się z pięciu części. We wprowadzeniu oraz części pierwszej zaprezento‐
wano skalę zjawiska, w części drugiej zdefiniowano wyprowadzenie spółki z obrotu
giełdowego, zaś w trzeciej części przedstawiono klasyfikację przyczyn wyjścia z giełdy.
Przyczyny te to połączenie spółki z innym podmiotem, wyprowadzenie z rynku, wyklu‐
czenie z rynku, upadłość oraz inne. W części czwartej zawarto natomiast wykresy pre‐
zentujące średnie wartości wskaźników finansowych dla dwóch kategorii: upadłości
oraz połączenia spółki. Zilustrowano następujące wskaźniki finansowe: mnożnik kapita‐
łu własnego, wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik rentowności aktywów, stopa zwrotu
z kapitału własnego, wskaźnik rentowności sprzedaży, zysk na akcje.
Słowa kluczowe: kondycja finansowa, wycofanie, GPW, giełda

ENTERPRISES’ FINANCIAL CONDITION AS A FACTOR INFLUENCING
THE WITHDRAWAL OF COMPANIES FROM STOCK EXCHANGE IN
WARSAW IN THE YEARS 2010–2015
Summary
Our research concerned the financial condition of the companies delisted from The War‐
saw Stock Exchange. It describes the reasons for delisting with regard to the basic finan‐
cial indicators. The article consists of five parts. In the introduction and the first part we
present the scale of the phenomenon, in the second part delisting companies from the
exchange was defined, while the third part presents the classification of the causes of
delisting. The reasons for this are merger with another entity, delisting, foreclosure,
bankruptcy and others. The fourth part contains charts showing the average values of
the financial indicators for the two categories: bankruptcy and merger. The following
financial ratios were illustrated: capital multiplier, total asset turnover, return on assets,
return on equity, return on sales, earnings per share.
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Analiza funkcjonowania bitcoina
na światowych giełdach
Wstęp
We współczesnym świecie biznesu internet odgrywa coraz większą rolę.
Wykorzystywany jest między innymi do dokonywania i rozliczania transakcji
giełdowych. Oprócz giełd funkcjonujących w świecie rzeczywistym istnieją także
giełdy w pełni wirtualne. Szczególnym rodzajem giełd (wirtualnych) są giełdy
bitcoinowe. Dokonywane na nich transakcje są w pełni wirtualne, co oznacza, że
pieniądz wykorzystywany do transakcji jest tworem wirtualnym, nieposiadają‐
cym odpowiednika materialnego (kryptowaluta), a handel odbywa się wyłącznie
w internecie.
Artykuł ma na celu przedstawienie czym jest bitcoin, jak się go pozyskuje
i jak funkcjonuje w świecie finansów. Skupia się przede wszystkim na analizie
transakcji natychmiastowych oraz terminowych na giełdach bitcoinowych umiej‐
scowionych na całym świecie.
W artykule posłużono się metodami analizy i syntezy zjawisk ekonomicz‐
nych, dokonując między innymi analizy ilościowej oraz jakościowej, wykorzystu‐
jąc metodę wywiadu, z członkami społeczności internetowej skupionej wokół
kryptowalut.

1. Pojęcie kryptowaluty
Kryptowaluta to pewna umowna wirtualna wartość, oparta na kryptografii,
nieposiadająca odpowiednika materialnego w świecie rzeczywistym (nie posiada
znaków pieniężnych)1. Wszystkie transakcje dokonywane z użyciem kryptowalu‐
ty dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem internetu. Kryptowalutą, która
najczęściej wykorzystywana jest w transakcjach na świecie, jest bitcoin. Krypto‐
waluta nie jest emitowana, lecz wydobywana na zasadzie rozszyfrowywania
zagadki kryptograficznej. Użytkownik, który szybciej ją rozszyfruje, otrzyma

1

A. Antononpoulos, Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, O’Reilly, Sebastopol 2015,
s. 2–3.
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większą część z puli nagrody. W 2016 r. na świecie funkcjonuje około 600 kryp‐
towalut (liczba ta ciągle się zmienia, wynika to z powstawania nowych oraz wy‐
cofywania z obiegu już istniejących)2. Kryptowaluty są takim rodzajem pienią‐
dza, który z natury jest zdecentralizowany oraz nie posiada jednego organu
emisyjnego i zarządzającego nim. Aby kryptowaluta miała sens bytu, musi po‐
siadać swoich zwolenników.
Kryptowaluta skupia wokół siebie grupę zwolenników, którzy zazwyczaj
tworzą społeczność. Scharakteryzować można ją jako grupę ludzi utrzymującą ze
sobą kontakt przede wszystkim przez internet. Również za jego pomocą wymie‐
niają się oni opiniami na temat bieżących zdarzeń bezpośrednio lub pośrednio
wpływających na funkcjonowanie kryptowaluty3. Jest to grupa osób, która świet‐
nie rozumie jak funkcjonuje dana kryptowaluta i z chęcią korzysta z niej przy
każdej możliwej okazji jako środka płatności. Każdy członek społeczności może
wyrazić opinię na temat kryptowaluty oraz wpływać na jej kształt (ok. 95% kryp‐
towalut zbudowana jest na kodzie źródłowym typu Open Source, który umożli‐
wia każdemu użytkownikowi dokonywanie modyfikacji ulepszających kod,
oczywiście gdy zmiana ta zostanie zaakceptowana przez społeczność). Społecz‐
ność skupiona wokół danej kryptowaluty również lobbuje na jej rzecz na różnych
forach internetowych, w mediach społecznościowych czy też w świecie realnym.
Co ważne, im społeczność skupiona wokół krytpowaluty jest większa, tym sam
pieniądz jest silniejszy (jego kurs wzrasta). Do społeczności mogą należeć osoby
prywatne, osoby prawne czy sami twórcy kryptowaluty; nie ma żadnych ograni‐
czeń w tej kwestii.

2. Charakterystyka bitcoina
Bitcoin (BTC) jest wirtualnym systemem monetarnym opartym na kryptowa‐
lucie bitcoin, która dzieli się na 100 000 000 satoshi. Taki podział kryptowaluty
związany jest z tym, iż maksymalna liczba bitcoinów w obiegu będzie wynosiła
20 999 999 sztuk (udostępnienie wszystkich bitcoinów nastąpi około 2140 r.),
i w przypadku gdyby podział ten obejmował mniejszą liczbę satoshi, mogłoby
zaistnieć zjawisko deflacyjne, które sprawiłoby, że jedynie najbogatsi mogliby
zakupić 1 bitcoina.
Twórcą Bitcoina jest Satoshi Nakamoto4 , który w roku 2008 ogłosił, że stwo‐
rzył „walutę internetu”5 . Trudno określić czy jest to osoba fizyczna, czy grupa
2

3
4
5

Strona internetowa Crypto‐Currency Market Capitalization, www.coinmarketcap.com [dostęp:
1.10.2016].
S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer‐to‐Peer Electronic Cash System, Bitcoin Organization, 2008.
Ibidem.
Ibidem.
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osób. Wątpliwości nasuwają się dlatego, iż osoba legitymująca się określeniem
„twórca Bitcoina”, musiałaby być wysoce wyspecjalizowana w takich dziedzi‐
nach nauki, jak: informatyka, matematyka, ekonomia oraz posiadać bardzo dużą
wiedzę na temat marketingu.
W 2010 r. został stworzony projekt pt. „Bitcoin Virtual Currency Project”6, któ‐
ry miał za zadanie rozwijać system Bitcoin. Projektodawcą był Gavin Andersen,
który w przeciwieństwie do Satoshi Nakamoto bardzo często występował
w mediach. Projekt ten poszerzał wiedzę użytkowników Bitcoina, na temat jak
funkcjonuje kryptowaluta, jak się ją wydobywa oraz wspierał próby polepszenia
kodu źródłowego, na którym opiera się Bitcoin. Projekt ostatecznie został zawie‐
szony w 2014 r. z niewyjaśnionych powodów. Od tej pory na forum społeczności
związanej z Bitcoinem toczyła się dyskusja czy należy stworzyć nowy projekt na
tych samych zasadach co poprzedni. W lipcu 2014 r. do życia powołano organi‐
zację non‐profit o nazwie Bitcoin Foundation, na której czele stanęła rada nadzorcza
licząca 15 osób. Cele organizacji zostały poszerzone o edukowanie, wspieranie
ustawodawstwa w zakresie kryptowalut oraz wspieranie użytkowników, którzy
chcą ulepszać system Bitcoin. Członkiem organizacji może zostać każdy użyt‐
kownik systemu Bitcoin, który uiści opłatę członkowską w wysokości 25 USD za
roczne członkostwo, 250 USD za dożywotnie oraz 500 USD za dożywotnie człon‐
kostwo wraz ze statusem ambasadora i z wpisem do księgi zasłużonych7. Na
stronie fundacji można zauważyć, że liczba członków to około setka przedsię‐
biorstw zajmujących się obrotem bitcoinem i portali informacyjnych o bitcoine
oraz ponad 1000 osób indywidualnych.
Cyfrowy system monetarny Bitcoin jest oparty na strukturze Open Source,
oznacza to, że jego kod źródłowy jest udostępniany każdemu użytkownikowi
internetu, który chce poznać jak działa dany kod8. Struktura ta charakteryzuje się
także tym, że projektant kodu nie czerpie zysków z tytułu jego udostępniania.
Należałoby także dodać, że funkcjonuje protokół cyfrowy systemu monetarnego
Bitcoin, który składa się z trzech elementów:
– kryptografii klucza publicznego;
– sieci peer‐to‐peer;
– tzw. dowodu pracy (proof of work)9.
Kryptografia opiera się na szyfrowaniu informacji w celu zabezpieczenia ich
przed potencjalną kradzieżą lub chęcią podszywania się pod inną osobę10.

6

7
8
9

10

Oficjalna strona internetowa Bitcoin Foundation, bitcoinfoundation.org [dostęp: 10.04.2016] oraz
K. Majewski, Pieniądze poza kontrolą, „Miesięcznik Finansowy Bank” 2014, nr 3, s. 10–11.
Ibidem.
A. Borcuch, Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 181.
P. Franco, Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering and Ecomics, Wiley, Hoboken 2014,
s. 220.
D. Homa, Sekret bitcoina i innych kryptowalut, Helion, Gliwice 2015, s. 26–28.
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Sieć peer‐to‐peer oparta jest na zasadzie, że każdy komputer, na którym za‐
instalowany jest program bitcoin, jest równorzędnym węzłem sieci. Komputery
komunikują się bezpośrednio ze sobą bez użycia jednostki, która spełniałaby
zadania zarządzania oraz przetwarzania danych (np. serwer)11.
Dowód pracy opiera się na bloku transakcji, które muszą zostać potwierdzo‐
ne przez rozwiązanie zagadki kryptograficznej, a które potocznie nazywane jest
rozbiciem bloku. Każdy użytkownik, który rozbije blok otrzymuje nagrodę
w postaci bitcoinów, a transakcje zostają potwierdzone i trafiają do łańcucha blo‐
ków12.
Użytkownik może pozyskać bitcoina na kilka różnych sposobów:
– wydobyć go stosując program Bitcoin;
– kupić go w transakcji walutowej w kantorze bitcoinowym;
– nabyć go na giełdzie lub platformie bitcoinowej;
– otrzymać go od innego użytkownika (bezpłatnie);
– otrzymać go od innego użytkownika, jako zapłatę za towar lub usługę;
– pozyskać go poprzez włamanie się do portfela innego użytkownika i doko‐
nanie przelewu na swój portfel (kradzież).
Uregulowanie prawne bitcoina jest znikome. Wszystkie wydane dotychczas akty
prawne dotyczyły jedynie kwestii opodatkowania bitcoina w danej gospodarce.
Przykładowym aktem była decyzja niemieckiego rządu o zniesieniu opodatko‐
wania od transakcji dokonywanych w bitcoinie z dnia 23 czerwca 2013 r.13. Od
1 stycznia 2009 r. transakcje w bitcoinie były uważane za czysto spekulacyjne
i były opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 25% wartości portfe‐
la. Podstawą opodatkowania była wartość bitcoinów zgromadzonych na portfelu
giełdowym na koniec okresu podatkowego (31 grudnia). Z wejściem nowych
przepisów bitcoiny zawarte w portfelach użytkowników, które będą przetrzy‐
mywane w danym portfelu przez ponad rok, są zwolnione z podatku. Wcześniej
wszystkie bitcoiny zgromadzone w porfelach niemieckich użytkowników giełd
i platform bitcoinowych podlegały temu podatkowi i musiały być uwzględniane
w rozliczeniu rocznym (portfele na giełdach są imienne). Natomiast wszystkie
portfele umiejscowione poza giełdami i platformami nie były opodatkowane,
ponieważ niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) nie był w stanie określić wła‐
ścicieli portfeli (zamiast imion i nazwisk portfel podpisywany jest numerem),
a odnajdywanie osób przez policję czy inne organy ścigania nie były opłacalne,
ponieważ koszty związane z tego typu przedsięwzięciem przewyższałyby poten‐
cjalne dochody (jeżeli urząd skarbowy pragnął znaleźć taką osobę to policja „na‐
mierzałaby” ją po adresie IP komputera).
11
12
13

M. Szymankiewicz, Bitcoin wirtualna waluta Internetu, Helion, Gliwice 2014, s. 60.
P. Franco, Understanding Bitcoin…, s. 233.
Einkommensteuergesetz, Paragraf 2 Absatz 1 Satz 1 nr 7; D. Eckert, K. Gotthold, Bitcoin‐Geschafte
nach einen Jahr steuerbefreit, Die Welt, 27.06.2013.
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Warto pochylić się także nad korzyściami oraz ryzykiem związanym z uży‐
waniem bitcoina. Do korzyści należą między innymi: szybkość i anonimowość
transakcji, możliwość dostępu do pieniądza z każdego miejsca na świecie gdzie
istnieje dostęp do internetu, osiąganie ponadprzeciętnego zysku w bardzo krót‐
kim czasie. Natomiast ryzyko związane z użytkowaniem bitcoina to w szczegól‐
ności: możliwość poniesienia ogromnej straty wynikającej z bardzo dużych fluk‐
tuacji kursu bitcoina, utrata wszystkich bitcoinów poprzez ataki hakerskie bądź
zapomnienie adresu portfela, a także możliwość posądzenia o udział w procede‐
rze prania brudnych pieniędzy, jeżeli użytkownik wejdzie w posiadanie choćby
części bitcoina, która brała udział w nielegalnym procederze.

3. Giełdy bitcoinowe – wielkość obrotów i kontrakty
Giełdy bitcoinowe są to podmioty istniejące wyłącznie w świecie wirtualnym,
umożliwiające zawieranie transakcji kupna/sprzedaży instrumentów finanso‐
wych (np. kontrakty terminowe) denominowanych w kryptowalucie, udostęp‐
niające ciągłe notowania wartości instrumentów oraz kursów walutowych, gdzie
kwotowaną walutą jest kryptowaluta. Do tego giełdy umożliwiają użytkowni‐
kom dostęp do panelu wymiany poglądów, opinii na dany temat oraz możliwość
ustalenia pomiędzy użytkownikami specyfikacji zawieranej transakcji.
Według danych udostępnianych przez społeczność Bitcoin14 liczba działają‐
cych giełd to około 60, a platform umożliwiających handel bitcoinami to około 20
(stan na 1.10.2016). Sprecyzowanie dokładnej liczby giełd i platform jest niemoż‐
liwe ze względu na to, że praktycznie cały czas powstają nowe giełdy, a niektóre
już istniejące ogłaszają upadłość. Cechami wspólnymi wszystkich giełd bitcoino‐
wych są: wyłączna działalność w Internecie, stosowanie tych samych zabezpie‐
czeń przed atakami przestępczymi, połączenie platformy giełdowej z forum dys‐
kusyjnym dla użytkowników, regulamin, który określa zasady funkcjonowania
giełdy.
Do omówienia zasad funkcjonowania rynku giełdowego bitcoina posłużą
trzy giełdy bitcoinowe o największych obrotach dziennych: Bitfinex, BTC‐e,
BTCBOX (tab. 1).

14

Oficjalna strona internetowa Bitcoin, www.bitcoin.org [dostęp: 01.10.2016] oraz R. Caroll, Bitcoin
Secrets Revealed: The Complete Bitcoin Guide, Amazon Digital Services 2014.
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Tabela 1. Wielkość obrotów dziennych 30 giełd bitcoinowych

Bitfinex

3 521 020

Udział w całości
giełdowych obrotów
dziennych na BTC (%)
10,52

BTC‐e

2 921 020

8,72

BTCBOX

2 500 752

7,47

Kraken

2 409 824

7,20

Poloniex

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nazwa giełdy

Wielkość obrotów w ujęciu
dziennym na BTC (USD)

2 158 800

6,45

Bitstamp

2 051 697

6,13

OKCoin

1 974 717

5,90

BTC‐X

1 924 512

5,75

Yunbi

1 773 898

5,30

Gatecoin

1 549 650

4,63

Bitflyer

1 442 547

4,31

Korbit

1 409 077

4,21

CEX.IO

1301974

3,89

CoinsBank

1 211 606

3,62

Allcoin

1 004 093

3,00

BitBay

863 520

2,58

Bitmarket

769 805

2,30

GDAX

602 456

1,80

HitBTC

475 271

1,42

Bitonic

344 739

1,03

EXMO

274 452

0,82

BTER

247 676

0,74

YoBit

167 349

0,50

DABTC

140 573

0,42

itBit

127 185

0,38

Bittrex

83 674

0,25

Bitport

70 287

0,21

Coinsquare

66 940

0,20

meXBT

50 205

0,15

Livecoin

33 470

0,10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez giełdy bitcoinowe oraz
stronę internetową CoinMarketCap, www.coinmarketcap.com [dostęp: 1.10.2016].

Dane o 30 giełdach bitcoinowych o największych obrotach dziennych publi‐
kowane są na stronie internetowej CoinMarketCap. i obejmują wartość obrotów
w USD od godziny 12:00 CEST dnia 30.09.2016 r. do godziny 12:00 CEST dnia
01.10.2016 r. W tym czasie całość obrotów dziennych na giełdach bitcoinowych
wyniosła 33 469 772 USD.
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Pierwsze miejsce w rankingu zajęła giełda Bitfinex, która osiągnęła dzienny
obrót wynoszący około 3,5 mln USD (tab. 1), co stanowiło 10,52% wszystkich
obrotów dziennych na bitcoinie. Giełda została założona w 2013 r. przez spółkę
iFinex Inc. w Hongkongu i w grudniu 2014 r. osiągnęła pozycję lidera, jeżeli cho‐
dzi o wartość dziennych obrotów na bitcoinie. Oprócz bitcoina użytkownicy mo‐
gą handlować także innymi kryptowalutami – litecoinem oraz ether.
Drugie miejsce w rankingu zajęła giełda BTC‐e, która osiągnęła dzienny ob‐
rót wynoszący około 3 mln USD, co stanowiło 8,72% wszystkich obrotów dzien‐
nych na bitcoinie. Jest to giełda, którą założyli Rosjanie z siedzibą na Cyprze.
BTC‐e została utworzona w 2011 r. i początkowo pełniła funkcje kantora wymia‐
ny bitcoina na waluty fiat15 (transakcje odwrotne nie były dostępne). Giełdą stała
się dopiero w czerwcu 2013 r. Oprócz bitcoina użytkownicy mogą handlować
także litecoinem, namecoinem, novacoinem oraz peercoinem.
Trzecie miejsce w rankingu zajęła giełda BTCBOX, która osiągnęła dzienny
obrót wynoszący około 2,5 mln USD, co stanowiło 7,47% wszystkich obrotów
dziennych na bitcoinie. Jest to japońska giełda założona w 2015 r., na której za‐
wierane są transakcje jedynie z wykorzystaniem bitcoina.
Jedyną giełdą polską ujętą w rankingu jest giełda BitBay. Giełda ta ma swoją
siedzibę na terenie Polski, a dokładnie w Katowicach. Początkowo (2011 r.) BitBay
był kantorem wymiany kryptowalut na waluty fiat. W 2014 r. na BitBay została
zainstalowana platforma giełdowa, która umożliwia dokonywanie transakcji gieł‐
dowych na bitcoinie, litecoinie oraz ether. Według rankingu giełd bitcoinowych
giełda BitBay zajmuje 16 miejsce (tab. 2), z dziennym obrotem wynoszącym około
860 tys. USD, stanowi to 2,58% wszystkich obrotów dziennych na bitcoinie.
Omawiając funkcjonowanie giełd bitcoinowych należałoby także przyjrzeć
się na jakich parach walutowych inwestorzy najczęściej dokonują transakcji.
Największą wielkość obrotów dziennych osiągnęła para walutowa BTC/USD –
19 358 478 USD (tab. 2), co stanowiło 57,80% całości obrotów na wszystkich pa‐
rach walutowych. Giełdą, która osiągnęła największy obrót na tej parze była gieł‐
da Bitfinex, a wartość obrotów wyniosła 3 521 020 USD, stanowiło to około 16%
całości obrotów na tej parze.
Drugą parą walutową w rankingu jest BTC/JPY, która osiągnęła obrót
7 500 852 USD, co stanowiło 22,41% całości obrotów na wszystkich parach walu‐
towych. Giełdą, która wykreowała największy obrót na tej parze była giełda
BTCBOX. Wartość obrotów na tej giełdzie wyniosła 2 500 752 USD, co stanowiło
ok. 52% wszystkich obrotów na tej parze walutowej. Jak można zauważyć war‐
tość wszystkich obrotów na tej giełdzie pokrywa się z obrotami na parze
15

Waluta fiducjarna, jest to legalny środek płatniczy na terenie danego kraju oparty na pewnej umo‐
wie prawnej potwierdzającej wartość pieniądza, a nie na dobru materialnym czy kruszcu. Teorie
pieniądza i ich wykorzystanie: od pieniądza kruszcowego do fiducjarnego, red. Z. Knakiewicz, Wydawnic‐
two Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 197–209.
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BTC/JPY, co świadczy o tym, że giełda prowadzi transakcje jedynie na tej parze
walutowej.
Tabela 2. Wielkość obrotów ze względu na pary walutowe, w których dokonywane są
transakcje na bitcoinie
Lp.

Para walutowa

Wielkość obrotów w ujęciu
dziennym na parze
walutowej (w USD)

Udział w całości obrotów
dziennych na wszystkich
parach walutowych (%)

19 358 478

57,80

1

BTC/USD

2

BTC/JPY

7 500 852

22,41

3

BTC/EUR

6 410 258

19,15

4

Pozostałe

200 184

0,64

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez giełdy bitcoinowe oraz
stronę internetową CoinMarketCap, www.coinmarketcap.com [dostęp: 1.10.2016].

Trzecią pod względem wartości obrotów na bitcoinie parą walutową jest para
BTC/EUR. Transakcje na tej parze walutowej osiągnęły wartość 6 410 258 USD, co
stanowiło 19,15% wszystkich obrotów na bitcoinie. Kraken to giełda, na której
obrót na tej parze był największy i wyniósł 2 125 444 USD, co stanowiło 40% cało‐
ści obrotów na tej parze walutowej.
Pozostałe pary walutowe osiągnęły obrót 200 184 USD, co stanowiło 0,64%
całości obrotów. W tej grupie znalazła się także para walutowa BTC/PLN, na
której tego dnia dokonano transakcji o wartości 15 458 USD. Cechą odróżniającą
poszczególne giełdy bitcoinowe jest poziom kursu bitcoina do różnych walut. Na
większości giełd bitcoinowych (ok. 60), kwotowany jest kurs bitcoina do dolara
amerykańskiego (jednakże nie oznacza to, że jednocześnie oferują one dokony‐
wanie transakcji na tej parze walutowej). Powodem takiego stanu rzeczy jest chęć
ułatwienia użytkownikom możliwości porównywania kursów. Oprócz trzech
giełd japońskich (rozliczają się w JPY) oraz dwóch chińskich (rozliczają się
w CNY), giełdy bitcoinowe oferują możliwość rozliczania transakcji w USD, dla‐
tego tak ważne jest, aby giełdy kwotowały kurs BTC/USD.
Różnice w średnim kursie BTC/USD wśród 3 giełd bitcoinowych o najwięk‐
szych obrotach dziennych są dość duże (tab. 3). Najniższy średni kurs dnia
1.10.2016 r. kształtował się na giełdzie BTC‐e i wynosił 604,87 USD za 1 BTC. Po‐
wodem takiej sytuacji mogła być relatywnie mała liczba transakcji dokonywana
na tej giełdzie. Liczba transakcji dokonana tego dnia na giełdzie BTC‐e wynosiła
około 350 tys., a dla porównania na giełdzie Bitfinex tego samego dnia dokonano
około 2 mln transakcji, spowodowało to, że kurs na tej giełdzie kształtował się na
poziomie 609,85 USD za 1 BTC.
Na giełdach bitcoinowych można dokonywać także transakcji z użyciem in‐
strumentów pochodnych – kontraktów futures i forward.
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Jeżeli chodzi o wartość dziennych transakcji dokonywanych na kontraktach
terminowych z użyciem bitcoina w dniu 1.10.2016 r. wyniosła ona 5 842 320 USD.
Giełdy oferujące użytkownikom handel kontraktami terminowymi futures na
bitcoinie to BitMEX, OKCoin oraz CryptoFacilities. Handel umożliwia także jed‐
na platforma giełdowa o nazwie BitVC.
Tabela 3. Porównanie średnich kursów 3 giełd bitcoinowych o największych
obrotach dziennych (z dnia 1.10.2016 r.) na parze BTC/USD
Lp.

Nazwa giełdy

Kurs

1

Bitfinex

609,85

2

BTC‐e

604,87

3

BTCBOX

606,70

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez giełdy bitcoinowe oraz
stronę internetową CoinMarketCap, www.coinmarketcap.com [dostęp: 1.10.2016].

Giełdą, która osiągnęła największy dzienny obrót kontraktami futures na bit‐
coina dnia 1.10.2016 r. była giełda BitMEX (tab. 4). Wynosił on 2 100 520 USD, co
stanowiło 35,95% całości obrotów na kontraktach futures na bitcoina (tab. 5).
Tabela 4. Giełdy oferujące kontrakty futures na bitcoinie
Nazwa
podmiotu

Lokalizacja

Długość ofero‐
wanych kon‐
traktów

Oferowane
lewarowanie

Procedura
rozliczeniowa

Prze‐
ciwdziałanie
nadmiernej
stracie

Możliwość
wyrównywa‐
nia pozycji
na tym samym
kontrakcie

BitMEX

Szeszele

1‐, 2‐, 7‐dniowe,
3‐miesięczne,
6‐miesięczne

X25‐100

Dzienna –
rozliczanie
transakcji
zakończonych
oraz tygodnio‐
wa podsumo‐
wanie wszyst‐
kich operacji

Występuje
w DPE (Dy‐
namic Profit
Equalisation)

NIE

OKCoin

Chiny

7‐dniowe,
3‐miesięczne

X10/20

Tygodniowa
rozliczająca
wszystkie
operacje

Występuje
opcja stop loss

TAK

CryptoFaci‐
lities

Wielka
Brytania

Od 1 do 4
tygodni,
3‐miesięczne,
9‐miesięczne

x6

Dzienna roz‐
liczająca
wszystkie
transakcje
przy pomocy
łańcucha blo‐
ków znajdują‐
cego w sieci
Bitcoin

Brak takiej
możliwości

NIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulaminów wymienionych giełd.
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Drugą pod względem wielkości dziennych obrotów na kontraktach futures na
bitcoinie jest giełda OKCoin, która 1.10.2016 r. wygenerowała obrót w wysokości
1 609 245 USD, co stanowiło 27,50% całości dziennego obrotu na kontaktach futu‐
res na bitcoinie.
Ostatnią giełdą ujętą w zestawieniu jest CryptoFacilities. Dzienne obroty na
kontaktach futures na bitcoina na tej giełdzie osiągnęły wartość 1 378 456USD, co
stanowiło 23,60% całości wartości dziennych obrotów na kontraktach futures na
bitcoinie.
Tabela 5. Wielkość dziennych obrotów na kontraktach futures na bitcoin przypadające
na poszczególnie giełdy i platformę
Lp.

Nazwa
giełdy/platformy

Dzienny obrót na kontraktach
futures na bitcoinie (w USD)

Udział w całości dziennych
obrotów na kontraktach
futures na bitcoinie w (%)

1

BitMEX

2 100 520

35,95

2

OKCoin

1 609 245

27,50

3

CryptoFacilities

1 378 456

23,60

4

BitVC

754 099

12,95

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez giełdy i platformę oferujące
kontrakty terminowe na bitcoina oraz stronę internetową CoinMarketCap, www.coinmarket‐
cap.com [dostęp: 1.10.2016].

BitVC jest to platforma giełdowa umożliwiająca handel kontraktami futures
na bitcoina. Jej dzienny obrót na kontraktach futures wyniósł 754 099 USD, co
stanowiło 12,95% całości wartości obrotów na kontraktach futures na bitcoina.
Kontrakty forward na bitcoin są zdecydowanie rzadziej wybierane przez in‐
westorów niż kontrakty futures. Dzienna wartość transakcji (z dnia 1.10.2016 r.)
na kontraktach forward wynosi około 420 000 USD i kreowana jest jedynie przez
jedną instytucję TERA EXCHANGE.
TERA EXCHANGE jest przedsiębiorstwem oferującym możliwość zawarcia
kontraktu forward na bitcoinie. Istnieje od 2014 r., z siedzibą w Nowym Jorku.
Przedsiębiorstwo oferuje możliwość zawarcia jedynie kontraktu NDF (Non De‐
liverable Forward), który jest kontraktem forward, rozliczanym na podstawie różni‐
cy kursów zawartych w kontrakcie. W tym przypadku nie następuje dostarczenie
całości sumy pieniężnej, która jest określona w kontrakcie, a jedynie rozliczana
jest różnica kursowa. Oczywiście inwestor może zaliczyć stratę, w takim przy‐
padku to on musi zapłacić przedsiębiorstwu określoną sumę pieniędzy.
TERA EXCHANGE oferuje kontrakty NDF o różnej długości:
– 1‐, 2‐, 3‐, 4‐, 5‐, 6‐, 7‐dniowe,
– 3‐tygodniowe
– 1‐, 2‐, 3‐, 4‐, 5‐, 6‐, 9‐miesięczne
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–

1‐ i 2‐letnie.
Kontrakty terminowe na bitcoina są instrumentami, które nie generują tak
dużego obrotu jak transakcje spot na giełdach bitcoinowych, Jak pokazuje histo‐
ria, giełdy oferujące handel kontraktami terminowymi bardzo często rezygnują z
prowadzenia tego typu transakcji, uznając je za nierentowne. To co może odrzu‐
cać użytkowników od kontraktów terminowych, jest ich złożoność funkcjonowa‐
nia, możliwość poniesienia ogromniej straty w przypadku używania dźwigni
finansowej, czy też brak uregulowań prawnych obrotu kontraktami terminowy‐
mi na bitcoinie i innych kryptowalutach. Jednakże istnieje grupa użytkowników
w społeczności bitcoin, którzy chętnie handlują kontraktami terminowymi. Licz‐
ba ta w najbliższych miesiącach może wzrosnąć, ponieważ giełda Bitfinex planuje
wprowadzić w przyszłości (w 2017 r.) platformę obsługującą handel kontraktami
terminowymi.

Podsumowanie
Giełdy bitcoinowe stanowią swoistą alternatywę dla inwestorów, którzy szu‐
kają bardziej ryzykownych inwestycji. Oferują one niespotykane stopy zwrotu,
jednakże odznaczają się znacząco większym ryzykiem inwestycyjnym, niż np.
inwestycje w akcje notowane na największych giełdach światowych.
Giełdy bitcoinowe znacząco nie odstają od innych giełd pod względem ofe‐
rowanych produktów. Oprócz klasycznych transakcji natychmiastowych spot
i terminowych futures i forward, będą także oferować możliwość zawarcia opcji
(wprowadzenie tego instrumentu planowane jest na grudzień 2016 r.) to oznacza,
że praktycznie wszystkie najważniejsze instrumenty notowane na rynkach gieł‐
dowych, będą dostępne na giełdach bitcoinowych.
To co może niepokoić inwestorów, to brak przepisów prawnych normują‐
cych obrót na giełdach bitcoinowych. Jak na razie żaden kraj na świecie nie stwo‐
rzył kompletnego prawa normującego obrót bitcoinem.
Oceniając rozwój giełd bitcoinowych można stwierdzić, że zaczynają one do‐
piero „raczkować”. Obroty na giełdach bitcoinowych sięgające rzędu 30 mln USD
dziennie są nieporównywalnie mniejsze w porównaniu do dziennych obrotów na
walutach fiducjarnych na dowolnej platformie Forex. Niemniej jednak przewidu‐
je się, że wraz z dotarciem wiedzy na temat kryptowalut do szerszej rzeszy użyt‐
kowników Internetu oraz powstawaniem przejrzystego prawa regulującego naj‐
ważniejsze aspekty funkcjonowania giełd bitcoinowych, obrót ten może znacząco
wzrosnąć.
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Streszczenie
Artykuł porusza temat giełd bitcoinowych. Na początku wyjaśnione jest pojęcie kryp‐
towaluty oraz pokrótce zaprezentowane jest jej funkcjonowanie. Następnie opisywany
jest bitcoin czyli najpopularniejsza kryptowaluta świata. Zasadniczą częścią artykułu jest
przedstawienie danych dotyczących funkcjonowanie giełd bitcoinowych. Dane te obej‐
mują liczbę giełd bitcoinowych, obroty dokonywane na tych giełdach wraz z uwzględ‐
nieniem rynkowego udziału poszczególnych giełd w całości obrotów. Trzy giełdy
o największych obrotach są opisywane w artykule jako przykład funkcjonowania
wszystkich giełd bitcoinowych Przedstawione są także informacje dotyczące wielkości
dokonywanych transakcji na poszczególnych parach walutowych z wyszczególnieniem
danych dla poszczególnych giełd, które osiągnęły dla danej pary walutowej największe
obroty. W artykule znajdują się także dane dotyczące kursu bitcoina do dolara
amerykańskiego dla trzech giełd o największych dziennych obrotach na bitcoinie.
Zaprezentowane są także dane dotyczące kontraktów terminowych futures oraz forward.
Dane te obejmują prezentacje giełd i platform oferujących zawieranie takich transakcji
wraz z wyszczególnieniem informacji dotyczących specyfikacji kontraktów. Zawarte są
także informacje o obrotach generowanych przez poszczególne kontrakty z wyszcze‐
gólnieniem danych liczbowych udostępnianych przez giełdy.
Słowa kluczowe: Bitcoin, kryptowaluta, pieniądz, giełda, rynek finansowy
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THE FUNCTIONING OF BITCOIN STOCK EXCHANGE
Summary
The article is about how Bitcoin Stocks Exchange functioning. At the beginning is infor‐
mation about crypto currency and how user can get it, sell it and buy it. Next topic is
about Bitcoin – the most popular crypto currency in the world. Main core of article pre‐
sent a lot of data about Bitcoin Stocks Exchange. It shows how many Bitcoin Stocks Ex‐
change operate in the world, how much turnover this Stocks Exchange creates (data
including how much turnover creates each stock) and shows detail data for the best
three Bitcoin Stocks Exchanges (depending on turnover). The article also presents turno‐
ver data for single one currency pair (data including how many turnover in each pair
create the best stock). The article presents specification of exchange rate for the best three
Bitcoin Stocks Exchanges (depending on turnover). The article also shows how deriva‐
tives function in Bitcoin Stocks Exchange, presents detailed data for derivates specifica‐
tion and turnover created by Bitcoin Stocks Exchange.
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Handel wysokich częstotliwości
a inwestorzy indywidualni
Wstęp
Handel wysokich częstotliwości (ang. High Frequency Trading – HFT), czyli
handel papierami wartościowymi na giełdach z wykorzystaniem algorytmów
komputerowych, bez udziału człowieka, przy podejmowaniu decyzji kupna
sprzedaży, na zawsze zmienił wszystkie giełdy świata. Gra giełdowa już nie od‐
bywa się na zatłoczonych parkietach, ale na serwerach komputerowych. Jest to
proces bardzo skomplikowany, do zrozumienia którego potrzeba wiedzy doty‐
czącej zarówno zagadnień związanych informatyką, szybkim przetwarzaniem
danych oraz telekomunikacją za pośrednictwem łączy światłowodowych, jak
i standardowym działaniem giełd. Jest to wiedza, którą posiada bardzo niewielu
inwestorów indywidualnych, kierujących się w swoich decyzjach zazwyczaj in‐
formacjami na temat przedsiębiorstwa, którego akcje chcą kupić bądź sprzedać.
W artykule przebadano, czy fakt, że często stronami zawieranych przez graczy
transakcji giełdowych są nie inni ludzie, ale programy komputerowe, jest czymś
pozytywnym, czy może zjawiskiem niekorzystnym, przed którym powinni się
oni zabezpieczać. Temat ten stał się głośny w Stanach Zjednoczonych za sprawą
książki „Flash Boys”, w Polsce opublikowanej pod tytułem „Błyskotliwi chłop‐
cy”1, w której autor Michael Lewis jednoznacznie przedstawił ten sposób handlu
jako szkodliwy dla rynku. Przedsiębiorstwa zajmujące się HFT są równocześnie
ważnymi partnerami giełd. To na ich potrzeby są tworzone, nowe, coraz szybsze
i bardziej efektywne systemy. Proces ten postępuje również w Polsce. GPW za‐
znacza to na swojej stronie internetowej poświęconej systemowi UTP (Universal
Trading Platform): „większa przepustowość systemu transakcyjnego, a więc jego
zdolność do obsłużenia znacznie większej liczby zleceń w krótkim czasie, powo‐
duje, że handel algorytmiczny na platformie UTP uzyska zupełnie inne jakościo‐
wo środowisko”2. Gwałtowny rozwój handlu prowadzonego automatycznie
przez programy komputerowe jest przypisywany czynnikom technicznym, ta‐
kim jak rozwój technologii przesyłania danych komputerowych i informatyki,
1
2

M. Lewis, Błyskotliwi chłopcy. Rewolta na Wall Street, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2014.
Strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych, https://www.gpw.pl/faq [dostęp: 28.11.2016].
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która pozwala na tworzenie zestawów instrukcji warunkujących podejmowanie
decyzji o kupnie bądź sprzedaży danego waloru automatycznie i autonomicznie,
bez udziału bądź kontroli pojedynczych decyzji przez człowieka3.
W pierwszej części tekstu zostanie przybliżona zasada działania najpopular‐
niejszej strategii inwestowania HFT, a w kolejnej zostaną opisane wady i zalety
omawianego zjawiska z punktu widzenia inwestora indywidualnego. W części
trzeciej sformułowano wnioski i przedstawiono opinię na temat analizowanego
zjawiska oraz możliwej przyszłej roli programów komputerowych na rynkach
giełdowych, jak i inwestowania tradycyjnego.

1. Definicja Handlu Wysokich Częstotliwości (HFT)
Jednoznaczna definicja handlu wysokich częstotliwości według części bada‐
czy4 jest trudna, ponieważ termin ten może odnosić się do wielu procesów za‐
chodzących na giełdach, w które są zaangażowane algorytmy komputerowe.
Może być on używany zarówno w odniesieniu do handlu automatycznego
z dużą częstością zleceń, jak też do operacji giełdowych o dużej wrażliwości na
szybkość wykonywania zleceń. Innymi cechami, które charakteryzują grę gieł‐
dową tego typu, są zastosowanie i kluczowe znaczenie najnowszej technologii
telekomunikacyjnej oraz duża zmienność papierów będących w posiadaniu in‐
stytucji zaangażowanych w ten proceder. Wyróżnikiem tej metody jest również
relatywnie mała, w porównaniu do innych sposobów inwestowania wartość
pozycji otwartych na koniec każdej sesji giełdowej. I. Aldridge twierdzi, że HFT
opiera się na analizie fundamentalnej, czyli prognozującej przyszłe ruchy kursu
na podstawie informacji zgromadzonych w przeszłości, jednak w dużo krótszych
przedziałach czasowych, nazywanych „mikrostrukturą rynku”5. Ten typ analizy
został zapoczątkowany badaniami B. Grahama i D. Dodda6. Aldridge definiuje
HFT w następujący sposób: „handel wysokich częstotliwości jest to metodologia
handlu [papierami wartościowymi] rozumiana jako analiza ilościowa umiesz‐
czona w komputerowych systemach przetwarzania danych oraz wykonywanie
opartych na tej analizie decyzji handlowych z dużą szybkością, bez pozostawia‐
nia otwartych pozycji na koniec każdej sesji giełdowej”7.
P. Gomber, B. Arnd, M. Lutad, T. Uhle High‐Frequency Trading, s. 7, https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1858626 [dostęp: 17.11.2016].
4 R. Lizenberger, J. Castura, R. Gorelick The Impacts of Automation and High Frequency Trading on Mar‐
ket Quality, „Annual Review of Financial Economics” 2012, t. 4, s. 3; http://www.q‐group.org/wp‐
content/uploads/2014/01/arfe2012.pdf [dostęp: 10.11.2016].
5 I. Aldridge, High Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems,
Wiley Trading, Hoboken 2010, s. 14.
6 I. Aldridge, B. Graham, D. Dodd, Security Analysis, McGraw‐Hill Companies, New York 1934, s. 36.
7 I. Aldridge, High Frequency Trading: A Practical Guide…, s. 14.
3
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Na rysunku 1 zostały przedstawione skumulowane przychody podmiotów,
zajmujących się HFT w Stanach Zjednoczonych w latach 2009–2014.

Rysunek 1. Przychody firm HFT w Stanach Zjednoczonych w mld USD
Źródło: Strona internetowa Deutsche Bank Research Briefing, High Frequency Trading. Reaching the
Limits 24 maja 2016, https://www.dbresearch.com [dostęp: 17.02.2017].

Jak można zauważyć na rysunku 1 przychody firm tego typu zaczęły stop‐
niowo spadać w latach po światowym kryzysie finansowym. Najprawdopodob‐
niej można ten fakt przypisać znacznie zmniejszonym wahaniom cen aktywów.
Przyczyniały się one do zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia różnic
pomiędzy nimi na giełdach. W kolejnych latach nastąpiła stabilizacja cen i spadek
tempa ich zmian, co sprawia, że ceny tego samego waloru są jednakowe na więk‐
szości rynków, nie ma więc sposobności do kupienia akcji taniej i sprzedania jej
drożej kilka milisekund później innemu graczowi. Opierając się na przedstawio‐
nych danych można przypuszczać, że znaczenie, a więc i zyski przedsiębiorstw
HFT, również w przyszłości będą rosły w latach kryzysu, wyprzedaży i niepew‐
ności na rynkach finansowych. Tworzy to motywację dla tego typu przedsię‐
biorstw do wpływania na zwiększenie zmienności cen walorów, co jest zjawi‐
skiem niekorzystnym dla pozostałych inwestorów, ponieważ utrudnia
planowanie długoterminowych strategii inwestycyjnych. Problem ten został po‐
ruszony w części 4.
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2. Znaczenie szybkości w HFT
Nazwa tego rodzaju inwestowania sygnalizuje kluczową rolę szybkości prze‐
twarzania i składania zleceń giełdowych. Jest to spowodowane strategiami, jakie
decydują się wykorzystywać firmy handlujące z wysoką częstotliwością. Opierają
się one na analizie określonych typów zdarzeń, zarówno finansowych, jak też
niefinansowych, w celu przewidzenia ich przebiegu. Aby przeprowadzić takie
prognozy, zaczęto stosować modele statystyczne, przygotowywane przez mate‐
matyków, fizyków i statystyków, co dało początek arbitrażowi statystycznemu.
W momencie, gdy na znaczeniu zyskiwały kwantyfikowalne wartości opisane
liczbowo, zaczęto odchodzić od strategii opartych na doświadczeniu i przeczuciu
zarządzających funduszami. Było to powodem pojawienia się popytu na coraz
szybsze komputery, ponieważ czas przeprowadzenia obliczeń koniecznych do
prognozowania zmian ruchów cen stał się kluczową zmienną determinującą
sukces inwestora. Handel wysokich częstotliwości znacząco różni się też od kla‐
sycznych strategii giełdowych średnim czasem otwarcia danej pozycji, czyli okre‐
sem, w którym inwestor posiada dany walor (pozycja długa), bądź też pożyczył
go (pozycja krótka). Dla HFT może być on liczony nawet w ułamkach sekund.
Kluczowe jest w nich monitorowanie przychodzących zleceń giełdowych, by móc
zagrać przeciwko nim zanim zostaną wykonane. Przewaga w prędkości wyko‐
nywania zleceń ma swoje źródło nie tylko w technicznej doskonałości wykorzy‐
stywanych komputerów i urządzeń transmisyjnych, ale również w usługach
oferowanych przez giełdy papierów wartościowych.
Kluczowa dla uzyskania znaczącej przewagi nad innymi uczestnikami rynku
jest usługa kolokacji. Kolokacja jest to umieszczenie komputerów wykonujących
algorytm handlowy w budynku giełdy w bezpośredniej bliskości silnika giełdy,
a więc komputera dopasowującego oferty kupna i sprzedaży, gdzie faktycznie
odbywa się cały handel giełdowy. Tak mała odległość pomiędzy komputerem
firmy handlującej metodą wysokich częstotliwości a giełdą pozwala na szybsze
od innych graczy rynkowych wykonywanie zleceń. Jest to kluczowe w strategii
latency arbitrage (ang. arbitraż opóźnień). Zasada takiego działania została przed‐
stawiona w następnej części artykułu.

3. Wpływ HFT na inwestorów indywidualnych
W tym podrozdziale omówiono argumenty zarówno zwolenników, jak
i przeciwników giełdowego handlu automatycznego. Do głównych zarzutów
stawianych HFT można zaliczyć wzrost zmienności cen walorów, co znacząco
utrudnia inwestorom indywidualnym planowanie długofalowych strategii.
X.F. Zhang stwierdza, że istnieje pozytywna korelacja pomiędzy handlem auto‐

38

matycznym a zmiennością cen. Zauważa, że efekty są silniejsze w przypadku
papierów popularnych, posiadanych przez wielkich inwestorów instytucjonal‐
nych, takich jak fundusze emerytalne8. Dzieje się tak z powodu charakterystyki
zleceń kupna/sprzedaży składanych przez tak duże podmioty. Z powodu skali
ich działalności, składane zlecenia dotyczą zazwyczaj wielkich wolumenów, co
sprawia, że nie jest możliwe wykonanie całości zlecenia po jednej cenie, ze
względu na niedostatek płynności w żądanej cenie. Dlatego też takie zlecenia
muszą być dzielone na dużo mniejsze pakiety. Ich obecność jest wykrywana na‐
tychmiastowo przez programy komputerowe, które stosują w takich okoliczno‐
ściach strategię arbitrażu opóźnień. Składają one zlecenia kupna szybciej, niż jest
je w stanie wykonać fundusz emerytalny, wpływając na wzrost ceny waloru.
Handlarz wysokich częstotliwości (a właściwie będący jego własnością program
komputerowy) po zakupieniu waloru pożądanego przez fundusz emerytalny,
natychmiast przystępuje do jego odsprzedaży po nowej, wyższej cenie rynkowej9.
Takie same procesy mogą zachodzić w przypadku działań podejmowanych
przez inwestora indywidualnego10.
Zastosowanie takiej strategii wywiera również efekt psychologiczny. Inwe‐
storzy mogą czuć się zniechęceni do handlowania na giełdzie, nie mogąc wyko‐
nać swoich zleceń po zamierzonej cenie, w wyniku działań systemów handlu
wysokich częstotliwości. Zgodnie z badaniami N.H Hirshey’a, w wyniku prze‐
wagi w szybkości, HFT może działać demotywująco na inwestorów w zakresie
zdobywania nowych informacji, mających wpływ na cenę waloru11. Sprawia to,
że giełda przestaje pełnić swoją ważną gospodarczo rolę łącznika pomiędzy in‐
westorami z nadmiarem kapitału a przedsiębiorstwami cierpiącymi na jego nie‐
dostatek, stając się rodzajem gry, w której horyzont czasowy jest często krótszy
niż mrugnięcie okiem.
Argumentem przemawiającym na korzyść HFT jest znacząca redukcja sprea‐
du bid‐ask, co pozwala inwestorom indywidualnym handlującym małymi wo‐
lumenami, uzyskiwać wyższe zwroty netto z każdej transakcji. Oprócz zakupów
akcji na rachunek własny, przedsiębiorstwa inwestujące metodami HFT zajmują
się także wykonywaniem zleceń przekazanych im przez brokerów. Jest to przy‐
8

9

10

11

X.F. Zhang, High‐Frequency Trading, Stock Volatility, and Price Discovery, s. 34, http://mitsloan.mit.
edu/groups/template/pdf/Zhang.pdf [dostęp: 22.11.2016].
S. Arnuk, J. Saluzzi, Latency Arbitrage: The Real Power Behind Predatory High Frequency Trading, Themis
Trading LLC White Paper, Grudzień 2009, s. 2, http://www.finanzaonline.com/forum/attachments/
econometria‐e‐modelli‐di‐trading‐operativo/1492195d1318422149‐per‐roberto‐cren‐themis_trading_
white_paper_‐_latency_arbitrage_‐_december_4__2009.pdf [dostęp: 01.11.2016].
A. Kwan, R. Philip, High‐frequency trading and execution costs s. 14, http://www.aut.ac.nz/__
data/assets/pdf_file/0009/596745/581062‐A‐Kwan‐HFTExecutionCosts.pdf [dostęp: 08.11.2016].
N.H. Hirschey, Do High‐Frequency Traders Anticipate Buying and Selling Pressure?, s. 7, https://rese‐
arch.mbs.ac.uk/accounting‐finance/Portals/0/docs/Do%20High‐Frequency%20Traders%20Antici‐
pate%20Buying%20and%20Selling%20Pressure.pdf [dostęp: 20.11.2016].
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pisywane likwidacji kosztów związanych z aktywnością ludzi, dotychczas pracu‐
jących przy przyjmowaniu zleceń i starających się znaleźć najlepszą możliwą
cenę.
Brokerzy przekazują zlecenia zakupu bądź sprzedaży walorów na rynku fir‐
mom takim jak Citadel Securietes oraz innym podmiotom specjalizującym się
w HFT. Firmy te płacą brokerom za możliwość wykonywania zleceń w procesie
znanym jako „płatność za przepływ zleceń” (ang. paying for order flow). Oprócz
niewielkiej prowizji za znalezienie najlepszego wykonania zlecenia, które może
być rozumiane różnorodnie, ponieważ może to być zarówno wykonanie najszyb‐
sze, po najlepszej cenie lub brać pod uwagę inne czynniki, przedsiębiorstwa HFT
uzyskują inną, cenną wartość ‐ informacje na temat bieżącego popytu i podaży na
konkretne walory na rynku. Dane te stanowią podstawę działania posiadanych
przez nie algorytmów prognostycznych, umożliwiających wykonywanie strategii
arbitrażu opóźnień12. Taki system rozliczeń wzbudza również wątpliwości etycz‐
ne, ponieważ istnieje ryzyko, że broker do wykonania zlecenia swojego klienta
wybierze to przedsiębiorstwo, które zapłaci za to najwięcej. W efekcie broker
przestanie działać w interesie swojego klienta, a zacznie w swoim własnym.

4. Propozycje wyrównania szans
Różnice w czasie dostępu do informacji giełdowej na poziomie milisekund,
spowodowane przez kolokacje i udostępnianie podglądu arkusza zleceń przez
giełdy, stanowią problem, którego kilka teoretycznych rozwiązań już zaprezen‐
towano. Jednym z nich jest użycie handlu w czasie dyskrecjonalnym a nie tak jak
dotychczas, ciągłym13. Pomysł polega na traktowaniu zleceń przybyłych do ser‐
werów giełdy w danym przedziale czasowym, jako przybyłych jednocześnie
i wybieraniu najkorzystniejszych rynkowo z każdej „paczki” (ang. batch). Metodę
tę nazwano Metodą Aukcji Częstych Pakietów14, a zaproponowanym przedzia‐
łem czasowym jest 100 milisekund.
Wspomniana na początku artykułu książka Flash Boys koncentruje się rów‐
nież na innym sposobie redukcji przewagi firm stosujących strategie HFT, pole‐
gającej na utworzeniu giełdy, która będzie przetwarzała przychodzące zlecenia
z opóźnieniem, równym dla wszystkich graczy giełdowych wynoszącym
350 mikrosekund, tak by uniemożliwić arbitraż opóźnień. Sama giełda nazywa
ten mechanizm Architekturą POP (ang. POP Architecture). W czasie tego opóź‐

12
13

14

N.H.Hirshey, Do High‐Frequency…, s. 35.
E. Budish, P. Cramton, J. Shim, The High Frequency Trading Arms Race: Frequent Batch Auctions as
Market Design Response, „The Quarterly Journal of Economics” 2015 s. 1547.
Tłumaczenie własne sformułowania frequent batch auctions.
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nienia jej własne serwery mogą wyliczyć cenę waloru równą dla wszystkich zain‐
teresowanych15.

Podsumowanie
Działalność firm zajmujących się handlem wysokich częstotliwości ma nie‐
wielki wpływ na inwestorów indywidualnych w zakresie bezpośredniego zaku‐
pu i sprzedaży małych ilości papierów wartościowych na własny rachunek.
Dzięki automatyzacji i efektywności zlecenia inwestorów mogą być wyko‐
nywane przez brokerów taniej i szybciej.
Sytuacja zmienia się, kiedy weźmiemy pod uwagę zyski tego samego inwe‐
stora, lokującego swoje środki w podobne lub nawet te same instrumenty, ale za
pomocą funduszu inwestycyjnego, bądź emerytalnego. Wielkie zlecenia składane
przez tego typu instytucje mogą stać się celem firm HFT poprzez arbitraż ceno‐
wy, co zwiększa koszty funkcjonowania takiego funduszu, generującego w efek‐
cie niższe stopy zwrotu dla właścicieli jego jednostek.
Podniesiona zmienność cen walorów znacząco utrudnia długoterminowe
planowanie zarządzającym portfelami inwestycyjnymi, zwłaszcza funduszy
emerytalnych, co również grozi niższymi zyskami dla kapitało dawców.
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Streszczenie
W artykule autor bada problematykę wpływu automatycznego handlu komputerowego
na giełdach papierów wartościowych na inwestorów indywidualnych. Wskazano na
zagrożenia płynące z tego typu działań omawiając zagadnienie arbitrażu opóźnień.
Jednocześnie zauważono, że automatyzacja handlu giełdowego przyczyniła się do
znacznego spadku kosztów z nim związanych, zarówno dla inwestorów indywidual‐
nych, jak i instytucjonalnych. Opisano również dwa warianty rozwiązania problemu
nierównego dostępu do informacji o cenach walorów.
Słowa kluczowe: handel wysokich częstotliwości, giełda papierów wartościowych,
handel algorytmiczny

HIGH FREQUENCY TRADING AND RETAIL INVESTORS
Summary
In this article the author explores the impact of computerized trading of stocks and other
securities on retail investors. He concludes that High Frequency Trading can be seen as
a kind of a predatory practices due to latency arbitrage. However, automatization of
trading also leads to a significant decrease in costs of trading for institutional as well as
retail investors. He also points to two solutions of unequal access to price information.
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Regulacje prawne rynku doradztwa finansowego
na przykładzie wybranych państw europejskich
Wstęp
W Unii Europejskiej nie istnieją jednolite regulacje. W większości państw
europejskich brakuje państwowego nadzoru finansowego nad działalnością do‐
radców finansowych. Poprzez chęć opracowywania oraz wdrażania standardów
dotyczących planowania finansowego powstały organizacje samorządu gospo‐
darczego, które zrzeszają samych doradców lub krajowe organizacje zrzeszające
doradców.
Przedmiotem artykułu są przepisy prawne regulujące rynek doradztwa fi‐
nansowego w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
Celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania zawodu doradcy finanso‐
wego w wybranych krajach europejskich, przeanalizowanie oraz poznanie zasad
jakie istnieją w tym zawodzie, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku
doradztwa.
W artykule wykorzystano wiele pozycji książkowych opisujących pojęcie do‐
radztwa finansowego. Ponadto bibliografia zawiera artykuły naukowe oraz pu‐
blikacje. W pracy wykorzystano także źródła internetowe oraz akty prawne.

1. Regulacje w Unii Europejskiej
W Unii Europejskiej istnieje 48 organizacji, które skupiają specjalistów do‐
radztwa finansowego. Ich głównym celem jest czuwanie nad jakością usług
świadczonych przez swoich członków1. Za najważniejsze z organizacji można
uznać:
– The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries
(FECIF),
– European Federation of Planning Association (EFPA Europe),
– European Federation of Financial Professionals (EFFP),
– Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP).
1

K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 133.
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Na rynku europejskim doradców finansowych certyfikują pozarządowe or‐
ganizacje branżowe (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii gdzie nadzór sprawuje FSA –
Financial Services Authority). Zajmują się one również działalnością edukacyjną,
promując przestrzeganie zasad etycznych przez swoich członków i osoby pełnią‐
ce ten zawód.
Najstarszą organizacją jest FECIF, czyli Europejska Federacja Doradców Fi‐
nansowych i Pośredników Finansowych, której siedziba znajduje się w Brukseli.
Powstała ona w 1999 r. w celu obrony i promocji zawodu pośrednika i doradcy
finansowego w Europie. FECIF to organizacja niezależna typu non‐profit, która
zrzesza samorządy gospodarcze doradców finansowych z 27 państw członkow‐
skich UE, Szwajcarii i Norwegii.
Z kolei Europejska Federacja Doradców Finansowych powstała w 2000 r. Jej
siedziba mieści się w Hamburgu. Jest niezależną instytucją, która działa, aby
rozpowszechniać i potwierdzać wysokie standardy zawodu doradcy finansowe‐
go. Otrzymany certyfikat zaświadcza o profesjonalizmie, dobrej znajomości kwe‐
stii finansowych oraz o wysokiej jakości świadczonych usług. Doradca, który
zdobył certyfikat EFFP, musi posiadać określone cechy osobiste i zawodowe,
takie jak np. uczciwość, neutralności i kompetencja. Powinien też kierować się
przede wszystkim dobrem klienta, a nie własnym zyskiem2. Według standardów
EFFP są trzy poziomy certyfikacji zawodu doradcy finansowego (Asystent Finan‐
sowy, Konsultant Finansowy, Planer Finansowy).
Powstała w 2002 r. Europejska Federacja Planowania Finansowego (EFPA Eu‐
rope) ma siedzibę w Rotterdamie. Certyfikacja zawodu doradcy finansowego
według ich standardów odbywa się na dwóch poziomach. Pierwszym poziomem
jest zdobycie tytułu EFA, czyli Europejskiego Doradcy Finansowego. Doradca
EFA stawia na długotrwałą współpracę z klientem, co oznacza regularne monito‐
rowanie sytuacji kontrahenta i produktów, z których korzysta. Drugim pozio‐
mem jest otrzymanie najwyższego stopnia, czyli certyfikatu EFP, który ujmuje
wzorce usług planowania finansowego w wymiarze globalnym. Na tym pozio‐
mie doradcy potwierdzają profesjonalną wiedzę we wszystkich zakresach pro‐
duktów finansowych oraz praktyczne umiejętności całościowej diagnozy profilu
klienta i analizy jego potrzeb3.
Europejska Akademia Planowania Finansowego (EAFP) współpracuje z wie‐
loma instytucjami zrzeszającymi pośredników finansowych i organizacjami szko‐
leniowymi. EAFP może potwierdzać kwalifikacje instytucji szkoleniowych dzięki
programom kształcenia doradców finansowych. Instytucja ta musi spełnić okre‐

2
3

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, s. 108.
K. Waliszewski, Europejskie standardy doradztwa finansowego w Polsce, Zeszyty Naukowe wydziałowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 487.
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ślone warunki dotyczące jakości i zakresu przekazywanej wiedzy niezbędnej do
zdobycia certyfikatu doradcy finansowego4.
Brak całościowej regulacji w Europie dotyczy również kwestii wynagradza‐
nia doradców finansowych. Część dostaje prowizje za sprzedane produkty, inni
są opłacani przez klienta, a jeszcze inni otrzymują prowizję i opłatę za usługę.
Według danych Europejskiej Federacji Pośredników Finansowych nieznaczna
część pośredników i doradców jest wynagradzana przez klientów (fee‐based re‐
muneration) – w Wielkiej Brytanii jest to ok. 8%, w Holandii tylko 3%, a w Niem‐
czech, Włoszech i Hiszpanii – po 2%. U większości doradców wynagrodzenie
opiera się na prowizjach od instytucji finansowych (commission‐based remunera‐
tion). Oba rodzaje wynagradzania mają wady i zalety, są zależne od celów i okre‐
su inwestycji oraz dodatkowych preferencji klientów. Według badań Deutsche
Bank współistnienie takich dwóch modeli może stworzyć najlepszą możliwość do
zagwarantowania odpowiedniego poziomu doradztwa.

2. Regulacja działalności doradców według Komisji Europejskiej
Regulacją działalności doradców finansowych zajmuje się Komisja Europej‐
ska. Komisja sprecyzowała podstawowe zasady, których powinien przestrzegać
doradca. Są one zawarte w dyrektywie MIFID (Markets In Financial Instruments
Directive), czyli dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych. Zo‐
stała ona wprowadzona w celu ochrony interesów klienta5.
W ramach prac nad nowelizacją dyrektywy MIFID zasugerowano zakaz po‐
bierania prowizji od instytucji finansowych. Zdefiniowano również doradztwo
finansowe jako usługę odrębną lub powiązaną z dystrybucją usług finansowych
w obszarze doradztwa inwestycyjnego, doradztwa ubezpieczeniowego i doradz‐
twa kredytowego hipotecznego. Wiele organizacji, które zrzeszają instytucje fi‐
nansowe, nie zgodziło się z pomysłem zakazu pobierania prowizji od instytucji
finansowych, ponieważ uważają, że w ten sposób zostałby ograniczony dostęp
do usług doradztwa dla mniej zamożnych konsumentów. W ramach kompromi‐
su podzielono pośredników i doradców na niezależnych i zależnych. Doradcy
niezależni będą mieli pewne ograniczenia w kwestii pobierania prowizji od insty‐
tucji finansowych, a ich klienci powinni otrzymać informację na temat innych
korzyści otrzymywanych przez doradców od instytucji (np. szkolenia na temat
produktów)6. Dodatkowo, doradztwo niezależne rozpoczyna się od analizy
4
5
6

Rozwój..., s. 108.
K. Waliszewski, Doradztwo..., s. 128.
K. Waliszewski, Modele wynagradzania osobistych doradców finansowych – doświadczenia polskie a roz‐
wiązania międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2014,
s. 171.
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większości dostępnych ofert i doboru produktów finansowych, które zrealizują
określone cele finansowe. Doradców niezależnych jest jedynie 8% spośród
wszystkich doradców i pośredników finansowych w Europie7.
Dyrektywa MIFID wprowadza również podział klientów na branżowych
i detalicznych. Za klienta branżowego uznaje się głównie instytucje, duże spółki,
władze rządowe i samorządowe, instytucje publiczne oraz inwestorów instytu‐
cjonalnych. Klientami detalicznymi są klienci nie wymienieni w powyższej gru‐
pie. Taki klient może starać się o uznanie go za klienta profesjonalnego, dzięki
czemu otrzymałby niższy standard ochrony. Aby tak się stało, musi się on wyka‐
zać m.in. doświadczeniem zawodowym oraz posiadać portfel aktywów o odpo‐
wiedniej wysokości8.
W połowie 2014 r. przyjęto regulacje MIFID II/MIFIR, które są skutkiem we‐
ryfikacji funkcjonowania dyrektywy MIFID na europejskim rynku finansowym,
ze specjalnym uwzględnieniem doświadczeń wynikających z ostatniego kryzysu
finansowego. Uchwalenie tych regulacji ma przyczynić się do objęcia większą
kontrolą słabo lub w ogóle nieregulowanych części rynku finansowego. Dodat‐
kowo mają na celu niwelowanie nieefektywności rynku finansowego i przeciw‐
działanie zakłóceniom w jego działaniu, które mogą się pojawić z powodu zmian
technologicznych.
Regulacje MIFID II/MIFIR wprowadzają jednolite wymagania dotyczące
przejrzystości potransakcyjnej (związane z publikacją ceny, wartości i czasu za‐
wartych transakcji) dla instrumentów udziałowych oraz pozostałych instrumen‐
tów finansowych. Na platformach obrotu, gdzie odbywa się dyskrecjonalna rea‐
lizacja zleceń, będą panować warunki najkorzystniejsze dla klienta, zgodne z tzw.
zasadą best execution.
Zmiany będą dotyczyć również spółek inwestycyjnych, które zostaną zobo‐
wiązane do rejestracji prowadzonych rozmów z klientami, oraz do archiwizacji
ich zapisów elektronicznych. Obowiązek informacyjny i badania adekwatności
proponowanych instrumentów inwestycyjnych do potrzeb nabywcy, będzie do‐
datkowo dotyczył depozytów strukturyzowanych oraz sprzedaży kilku usług
finansowych w jednym zestawie. Spółki inwestycyjne zostały zobowiązane do
raportowania transakcji produktami finansowymi dopuszczonymi do obrotu na
rynkach zorganizowanych (niezależnie od miejsce zawarcia transakcji) do odpo‐
wiedniego organu nadzoru9.
W roku 2014 w Hamburgu na konferencji European Coalition for Responsible
Credit (ECRC) uwagę poświęcono kwestiom rynku doradztwa finansowego.
Dyskusje toczyły się nad kwestią prowizji (commission) oraz honorarium (fee).
7
8

9

Ibidem, s. 160.
M. Iwanicz‐Drozdowska, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej,
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Prowizje są negatywnie postrzegane. Uważa się, że w tej kwestii nie można
uznać doradztwa za niezależne, a raczej jako promocję i sprzedaż różnych pro‐
duktów finansowych, które nie zawsze pasują do potrzeb klientów. Według prof.
dr hab. W. Szpringera największą zaletą systemu, który oparty jest na honora‐
rium, jest zależność wynagrodzenia doradcy od efektu porady. Honorarium jest
zatem zagwarantowaniem niezależności doradcy finansowego od sprzedawcy
produktów finansowych. Prowizja za to powoduje łączenie się roli doradcy
i sprzedawcy10.

3. Przykłady wybranych państw europejskich
W Wielkiej Brytanii rynek doradztwa finansowego zaczął się rozwijać od
1986 r., kiedy powstał The Institute of Financial Planning.
Rynek doradztwa finansowego do 2013 r. był nadzorowany przez organ nad‐
zoru finansowego FSA (Financial Service Authority). 1 kwietnia 2013 r. miała
miejsce reforma nadzoru finansowego, którą przeprowadził FCA (Financial Con‐
duct Authority). Istotnie zaostrzył przepisy prawne dotyczące doradców finanso‐
wych (szczególnie doradców inwestycyjnych).
W ramach powyższej reformy doradcy finansowi nie mogą już pobierać wy‐
nagrodzenia od instytucji finansowych za sprzedaż ich produktów inwestycyj‐
nych. Wprowadzono również wymóg posiadania stosownych kwalifikacji zawo‐
dowych (od 2012 r. na poziomie QCF 3, a od 2013 r. na poziomie QCF 4),
posiadania i odnawiania świadectwa zawodowego, utrzymywania adekwatności
kapitałowej na wymaganym poziomie, ciągłego dokształcania (Continuing Pro‐
fessional Development) oraz utrzymywania przejrzystych relacji pomiędzy do‐
radcą a klientem, poprzez określenie, czy usługodawca jest pośrednikiem czy
doradcą. Przez tak rygorystyczne zmiany liczba doradców finansowych zmniej‐
szyła się o około 10 tys. w ciągu dwóch lat.
W Niemczech od 1998 r. istnieje Europejska Akademia Planowania Finanso‐
wego (EAFP), a od 2000 r. Europejska Federacja Doradców Finansowych (EFFP),
która certyfikuje doradców finansowych na poziomie standardów EFFP. Nadzór
nad rynkiem sprawuje Deutscher Industrieund Handelskammertag (DIHK, The
Association of German Chambers of Commerce and Industry). Od 1 sierpnia 2014 r.
obowiązuje Ustawa o honoraryjnym doradztwie przy inwestycjach kapitało‐
wych. Wprowadziła ona nowy rodzaj doradców finansowych, którzy są opłacani
wyłącznie przez konsumentów (Honorar Finanzanlagenberater).
W Holandii od 2000 r. istnieje European Financial Planning Association (EFPA
Europe), która jest odpowiedzialna za kształcenie i certyfikację doradców finan‐
10
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sowych (głównie doradców bankowych). Nadzór nad zawodem doradcy spra‐
wowany jest przez The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM). Od
2013 r. istnieje zakaz otrzymywania prowizji od instytucji finansowych, przez co
liczba doradców zmniejszyła się o 20%. Wzrosła natomiast liczba platform elek‐
tronicznych doradztwa finansowego. Ilustruje to trend regulacyjny dotyczący
zakazu pobierania prowizji od instytucji finansowych, zaistniały już w Wielkiej
Brytanii i Niemczech oraz pojawienie się przeświadczenia, że niezależne doradz‐
two finansowe istnieje tylko, gdy jest opłacane przez klientów11.
Najważniejsze cechy doradztwa finansowego w wyżej wymienionych krajach
zostały przedstawione w tabelce poniżej.
Tabela 1. Funkcjonowanie doradztwa finansowego w wybranych krajach europejskich
Kraj

Nadzór nad rynkiem

Najważniejsza organizacja
skupiająca doradców

Forma wynagrodzenia
– prowizja od instytucji
finansowych

Wielka
Brytania

Financial Conduct Authority

The Institute of Financial
Planning

NIE

Niemcy

The Association of German
Chambers of Commerce
and Industry

European Federation of
Financial Professionals

NIE (inwestycje
kapitałowe)

Holandia

The Netherlands Authority
for the Financial Markets

European Financial Planning
Association

NIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: F. Zięba, K. Waliszewski, Polski rynek doradztwa finanso‐
wego na tle największych rynków europejskich, „Gazeta Finansowa” 2015, nr 5, s. 54–55.

4. Polski rynek doradztwa
Polski rynek doradztwa finansowego charakteryzuje się brakiem regulacji
prawnych zawodu doradcy finansowego, brakiem ich obowiązkowej certyfikacji
i licencjonowania oraz brakiem instytucjonalnego nadzoru.
Na polskim rynku doradztwa finansowego można zauważyć inicjatywę wy‐
wodzącą się od niezależnych doradców przejawiającą się przez samoregulacje,
dobrowolną certyfikację i integrację doradców finansowych na rzecz reprezento‐
wania interesów wspólnego środowiska. Jednak bez pomocy instytucjonalno‐
prawnej nie będzie możliwy dalszy rozwój zawodu doradcy finansowego12.
Za podstawową barierę rozwoju rynku doradztwa finansowego w Polsce
uważa się brak zaufania do doradcy finansowego wynikające z jednej strony
z braku ochrony prawnej zawodu, braku regulacji oraz nadzoru ze stron instytu‐

11

12

F. Zięba, K. Waliszewski, Polski rynek doradztwa finansowego na tle największych rynków europejskich,
,,Gazeta Finansowa”, nr 5 2015, s. 54‐55.
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cji państwowych, z drugiej – ze złych doświadczeń osób, które skorzystały
z usług pseudodoradców13.
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. Zawód doradcy finansowego otrzymał numer 241204 i został umiesz‐
czony w grupie zawodowej o numerze 2412 zwanej „Doradcy finansowi i inwe‐
stycyjni”. Pośrednik finansowy ma numer 331103, znalazł się w grupie zawodo‐
wej o numerze 331114.
Zawód doradcy znalazł się w grupie 4 należącej do ,,pracowników biuro‐
wych’’. W grupie tej znajdują się zawody, które wymagają posiadania wiedzy,
umiejętności i doświadczenia niezbędnych do przechowywania i wyszukiwania
informacji, obliczania danych liczbowych i finansowych, oraz spełniania obo‐
wiązków wobec klientów szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi15.
W Polsce istnieją dwa systemy dobrowolnej certyfikacji doradców finanso‐
wych: według standardów EFFP oraz według standardów EFPA.
Egzaminy na doradcę finansowego według standardów EFFP przeprowadza
Europejska Akademia Planowania Finansowego oraz wybrane uczelnie wyższe
w formie studiów podyplomowych. Kurs lub studium poświadczone przez EFFP
(zorganizowane przez wybrane uczelnie i jednostki szkoleniowe) przygotowuje
do egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Certyfikat obowiązuje przez dwa
lata. Aby zachować ważność certyfikatu, trzeba spełnić określone warunki.
Pierwszym jest stałe przestrzeganie zasad etycznych. Następnie trzeba stale uak‐
tualniać wiedzę. Ostatnim wymogiem jest status członka w EFFP Polska16.
Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych w 2003 r. podję‐
ła współpracę z EAFP. Podpisano wtedy porozumienie o utworzeniu Europej‐
skiej Akademii Planowania Finansowego. Była to pierwsza instytucja, która
kształciła profesjonalnych doradców finansowych stosując europejskie standardy.
Certyfikowano na podstawie wzorów edukacyjnych oraz opracowanych i funk‐
cjonujących w UE systemów, co potwierdzało wymagane kwalifikacje we
wszystkich państwach Unii. Egzaminy odbywają się na trzech poziomach: EFG
(European Financial Guide), EFC (European Financial Consultant) i EFP (European
Financial Planner)17.
Przygotowywaniem kandydatów do egzaminów według standardów EFPA
od 2008 r. zajmuje się Warszawski Instytut Bankowości (WIB). WIB, poza pozio‐
mami europejskiej certyfikacji (EFA i EFP), wprowadził dodatkowy poziom, któ‐

13
14
15

16
17
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ry jest oparty na standardzie EFA ‐ uzyskanie certyfikatu WIB z zakresu doradz‐
twa finansowego. Ten poziom certyfikacji jest polecany dla doradców zajmują‐
cych się bankowością personalną/Premium/VIP, w segmencie bogatych klientów.
W celu utrzymania przejrzystości systemu egzaminacyjnego od czerwca 2009 r.
istnieje odrębna organizacja – Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finan‐
sowego, pełniąca rolę EFPA Polska utworzona z inicjatywy WIB. Wyżej wspo‐
mniana fundacja od września 2009 r. jest wyłącznym podmiotem w Polsce,
uprawnionym do wydawania certyfikatów EFA. Pod koniec 2011 r. uruchomiono
program, który przygotowuje do egzaminu na poziomie EFP18. W maju 2016 r.
osób posiadających certyfikaty EFA było 365, a certyfikat EFP 76 osób19.
Biorąc pod uwagę luki w regulacji działalności doradców finansowych, kon‐
cepcja standaryzacji zawodu doradcy finansowego powinna opierać się na20:
– działaniach, które doprowadziłyby do powołania inicjatywy ustawodawczej,
odnoszącej się do certyfikowania specjalistów z zakresu doradztwa finanso‐
wego;
– sformułowaniu standardów dotyczących kwalifikacji osób podejmujących się
zawodu doradcy finansowego;
– wprowadzeniu wzorca służącego do oceny kwalifikacji w zakresie doradz‐
twa finansowego według sprecyzowanych kryteriów;
– przygotowaniu aktu prawnego, który określałby warunki i zasady niezbędne
do wykonywania zawodu doradcy finansowego.
W polskiej rzeczywistości doradcy finansowi są nadal postrzegani jako
sprzedawcy usług finansowych (najczęściej jako pośrednicy kredytowi wynagra‐
dzani przez banki w postaci progresywnego systemu prowizji).

Podsumowanie
Doradztwo finansowe poprzez stały rozwój i zmiany rynku finansowego sta‐
je się coraz bardziej potrzebnym zawodem. Współpraca z doradcą pozwala na
sprawne i efektywne gospodarowanie finansami, zarówno przedsiębiorstw, jak
i osób indywidualnych. Za ojczyznę tego zawodu można uznać USA, gdzie w
latach 70. ubiegłego wieku powstało stowarzyszenie zajmujące się zasadami etyki
doradców finansowych.
Doradztwo finansowe jako młody zawód wciąż oczekuje na ważne zmiany
regulacyjne. W Unii Europejskiej nie istnieje jednolite prawo, które regulowałoby
ten zawód. Bardziej rozwinięte rynki (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia) dzięki
odpowiednim reformom doprowadziły do rozwoju tego zawodu. W tej kwestii
18
19
20

K. Waliszewski, Europejskie…, s. 488.
Europejska Federacja Planowania Finansowego, http://www.efpa.pl/rejestrnew.php.
K. Waliszewski, Europejskie…, s. 489.
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sprawdza się reguła, że niezależne doradztwo finansowe istnieje tylko w sytuacji,
gdy doradca jest opłacany przez klienta.
Bibliografia
Fesnak A., Planowanie finansów osobistych, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2011.
Iwanicz‐Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Euro‐
pejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warsza‐
wa 2008.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej sto‐
sowania (Dz. U. 2014 poz. 1145).
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., NBP, Warszawa 2008.
Waliszewski K., Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010.
Waliszewski K., Europejskie standardy doradztwa finansowego w Polsce, Zeszyty Naukowe
wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
Waliszewski K., Modele wynagradzania osobistych doradców finansowych – doświadczenia
polskie a rozwiązania międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu, Poznań 2014.
www.efpa.pl/rejestrnew.php.
www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki‐finansowe/jak‐oplacac‐doradce‐zeby‐
dobrze‐doradzil/.
Zięba F., Waliszewski K., Certyfikaty mają znaczenie!, „Gazeta Finansowa” 2015, nr 5.
Zięba F., Waliszewski K., Polski rynek doradztwa finansowego na tle największych rynków
europejskich, „Gazeta Finansowa” 2015, nr 5.

Streszczenie
Celem artykułu było ukazanie funkcjonowania zasad na rynku zawodu doradztwa fi‐
nansowego w wybranych krajach europejskich. Unia Europejska nie posiada jednolitych
regulacji prawnych, które obejmowałyby kompleksowo wszystkie kraje wspólnoty.
Dlatego tworzone są międzynarodowe organizacje, która skupiają doradców z poszcze‐
gólnych krajów. Takie postępowanie jest z jednej strony szansą dla branży do niczym nie
skrępowanego rozwoju, a z drugiej istnieje systemowe i indywidualne ryzyko dla klien‐
ta, spowodowane niską jakością świadczonych usług. Jednak w państwach posiadają‐
cych dłuższą historie doradztwa dokonywane są reformy przeprowadzane przez pań‐
stwowe organy nadzoru. Takie postępowanie staje się koniecznością, aby zawód ten stał
się istotny oraz mógł cieszyć się zaufaniem.
Słowa kluczowe: doradztwo finansowe, finanse osobiste, zarządzanie majątkiem, regu‐
lacje prawne.

51

LEGAL REGULATIONS OF THE FINANCIAL ADVICE ON THE EXAMPLE
OF SELECTIVE EUROPEAN COUNTRIES
Summary
Financial advice due to the continuous development and changes in the financial mar‐
ket, becomes increasingly needed profession. Cooperation with the advisor enables effi‐
cient and effective financial management for both businesses and individuals. The home‐
land of the financial advice could be the US, where in the 70s of last century there had
created an association dealing with the ethical principles of financial advisors.
Financial advice, as a young profession, is still waiting for important changes. In the
European Union there is no uniform law that would regulate this profession. More de‐
veloped markets (United Kingdom, Germany, the Netherlands), due to the appropriate
reforms, have led to the development of the profession. It is the principle that independ‐
ent financial advice exists only when the adviser is paid by the customer.
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Proces dochodzenia roszczeń z weksla
w postępowaniu nakazowym
Wstęp
Weksel w obrocie gospodarczym zarówno krajowym, jak i zagranicznym daje
możliwość dokonywania transakcji bez konieczności uiszczania natychmiastowej
zapłaty gotówką. Zdarza się jednak, że podmiot zobowiązany nie wykona czynno‐
ści wykupu weksla w określonym terminie. W takich wypadkach istnieje możli‐
wość wyegzekwowania należności przez dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.
Celem artykułu jest przedstawienie dochodzenia roszczeń z weksla w postę‐
powaniu nakazowym oraz wskazanie przebiegu i kosztów tego postępowania.
Jako metodę badawczą zastosowano analizę porównawczą akt sądowych udo‐
stępnionych przez Sąd Rejonowy w Iławie, stanowiącą podstawę analizy i po‐
równania rozpatrywanych spraw.

1. Istota postępowania nakazowego i jego koszty
Weksel jest dokumentem, który w przypadku braku uiszczenia sumy wekslo‐
wej prawnemu posiadaczowi przez osobę zobowiązaną, czyli wystawcę weksla lub
akceptanta, daje możliwość jej dochodzenia w postępowaniu nakazowym1. Istotą
tego postępowania jest szybkie rozpoznanie sprawy, bez uczestnictwa stron oraz
publiczności – postępowanie niejawne. Ponadto, w postępowaniu nakazowym,
sąd nie bada czy roszczenie z weksla jest uzasadnione, a wyłącznie rozpoznaje
sprawę pod względem formalnym, tj. sprawdza czy weksel zawiera wszystkie
elementy niezbędne dla jego ważności. Dodatkowo niskie koszty obciążające
powoda, a także skutki prawne związane z wydaniem nakazu zapłaty są cecha‐
mi, które również przyczyniają się do tego, że weksle są wystawiane w praktyce
gospodarczej2. Forma postępowania nakazowego jest korzystna dla powoda,
1

2

Szerzej na temat weksla w: I. Heropolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer busi‐
ness, Warszawa 2015; J. Jastrzębski, M. Kaliński, Prawo wekslowe i czekowe komentarz, LexisNexis,
Warszawa 2014, s. 16‐56;Rozliczenia międzynarodowe,red. D. Marciniak‐Neider, Polskie Wydawnic‐
two Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 88–103; R. Mroczkowska, R. Mroczkowski, Weksel w praktyce
od wystawienia do egzekucji, ODDK, Warszawa 2008.
A. Szpunar, Sądowe dochodzenie roszczeń z weksla, „Rejent” 1995, nr 5, s. 10.
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który jest wierzycielem wekslowym, ponieważ pozwala ona w łatwy i szybki
sposób uzyskać należność wynikającą z roszczenia wekslowego.
Przedmiotem postępowania nakazowego w przypadku weksla jest zapłata
sumy zawartej w treści weksla, a także inne roszczenia związane z wekslem,
takie jak: odsetki wskazane na wekslu, odsetki ustawowe od dnia płatności, kosz‐
ty notyfikacji.
Kwestią, na którą warto zwrócić uwagę jest właściwość sądów. Postępowanie
nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sprawy,
w których wartość przedmiotu sporu, czyli w tym przypadku wartość roszczenia
wekslowego wynosi poniżej 75 000 PLN należy kierować do sądów rejonowych,
natomiast sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75 000 PLN
do sądów okręgowych3.
Z postępowaniem nakazowym wiążą się określone koszty, na które składają
się: opłata od pozwu, koszty zastępstwa procesowego (koszty pełnomocnika
ustanowionego w sprawie) i z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (opła‐
ta stała – 17 PLN)4.
W przypadku postępowania nakazowego powód jest zobowiązany wnieść ¼
część opłaty stosunkowej od pozwu5 – opłata stosunkowa stanowi 5% wartości
przedmiotu sporu, przy czym musi ona wynosić nie mniej niż 30 złotych, lecz nie
więcej niż 100 000 PLN. Zgodnie z art. 21 ustawy o kosztach sądowych w spra‐
wach cywilnych końcówkę opłaty należy zaokrąglić do pełnego złotego (PLN)6.
Minimalne stawki pełnomocnictwa (adwokata oraz radcy prawnego) są za‐
leżne od przedmiotu wartości sporu i regulują je rozporządzenia Ministra Spra‐
wiedliwości. Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe stawki minimalne opłat
za czynności radców prawnych i adwokatów. Zgodnie z rozporządzeniem Mini‐
stra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 paź‐
dziernika 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu
nakazowym z weksla minimalne stawki radców prawnych i adwokatów przy
określonej wartości przedmiotu sporu kształtują się następująco7:
– do 500 PLN – 120 PLN;
3

4

5

6
7

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 101, art. 17 pkt. 4).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783, art. 1
ust. 2).
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 623, art. 19 ust. 2 pkt. 1).
Ibidem, art. 21.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czyn‐
ności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804, art. 2) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawie‐
dliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1800, art. 2).
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–
–
–
–
–
–

powyżej 500 do 1500 PLN – 360 PLN;
powyżej 1500 do 5000 PLN – 1200 PLN;
powyżej 5000 do 10 000 PLN – 2400 PLN;
powyżej 10 000 do 50 000 PLN – 4800 PLN;
powyżej 50 000 do 200 000 PLN – 7200 PLN;
powyżej 200 000 PLN – 14 400 PLN.
Ponadto występują koszty z tytułu wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty.
Jeśli taka sytuacja nastąpi pozwany, czyli dłużnik wekslowy, ma obowiązek ui‐
ścić 3/4opłaty sądowej8.
W postępowaniu nakazowym rozpatrywane są roszczenia, których zasad‐
ność jest wykazana w dokumencie, którym jest weksel, a jego prawdziwość
i treść nie nasuwa wątpliwości. Zgodnie z art. 484¹ § 2 kodeksu postępowania
cywilnego sąd może zbadać sprawę wyłącznie na pisemny wniosek powoda,
który jest wierzycielem wekslowym9.
Dochodzenie roszczeń z weksla w postępowaniu nakazowym składa się
z następujących etapów:
– złożenie pozwu;
– skontrolowanie spełnienia wymogów formalnych;
– weryfikacja danych osobowych stron postępowania przez sąd;
– zbadanie sprawy;
– wydanie nakazu zapłaty;
– możliwość wniesienia zarzutów od wydanego nakazu zapłaty.

2. Analiza przebiegu postępowania nakazowego z weksla na wybranych
przykładach rozpatrywanych przez Sąd Rejonowy w Iławie
W tym podrozdziale przedstawiono wybrane postępowania nakazowe z we‐
ksla na podstawie akt sądowych udostępnionych przez Sąd Rejonowy w Iławie,
w którym rocznie rozpatrywanych jest od kilku do kilkunastu tego typu spraw.
Łącznie przeanalizowano 10 postępowań nakazowych – opisano trzy, z uwagi na
powtarzalność czynności w większości badanych spraw. Wszystkie poddane
analizie dochodzone roszczenia dotyczyły wyłącznie weksli własnych, co wyni‐
kało z istoty i cech, zawartych w aktach dokumentów.
Na potrzeby artykułu przyjęto następujące dane w opisanych poniżej spra‐
wach: powód: Jan Nowak, pozwany: Marek Kwiatkowski, pełnomocnik (jeśli
występuje): Tomasz Kowalski.
8

9

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 623, art. 19 ust. 4).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 101, art. 484¹ § 2).
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Przypadek 1
W analizowanym przypadku powodem jest Jan Nowak, pozwanym Marek
Kwiatkowski, a pełnomocnikiem Tomasz Kowalski. W badanej sprawie na pod‐
stawie zgromadzonych dowodów (tylko oryginał weksla) nie można stwierdzić
jaka była podstawa wystawienia weksla.
Tabela 1 jest zestawieniem terminów i czynności przeprowadzonych przez
pełnomocnika powoda oraz sąd.
Tabela 1. Zakres czynności w postępowaniu nakazowym i daty ich wykonania –
przypadek 1
Czynność

Data

Termin wykupienia weksla

10 marca 2015 r.

Wezwanie do wykupu weksla

25 września 2015 r.

Złożenie pozwu

7 października 2015 r.

Dokonanie opłaty od pozwu i pełnomocnictwa

7 października 2015 r.

Wydanie nakazu zapłaty

9 października 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie akt sądowych Sądu Rejonowego w Iławie.

Pozew został złożony do sądu w imieniu powoda, którego reprezentował
radca prawny Tomasz Kowalski.
W treści pozwu zostało zawarte żądanie pozwu 1197 PLN wraz z odsetkami
od dnia wniesienia pozwu, tj. 7 października 2015 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo
powód żądał przyznania zwrotu kosztów procesu. Do pozwu został dołączony
oryginał weksla własnego, który miał być wykupiony 2 października 2015 r.
25 września 2015 r. Jan Nowak wysłał pozwanemu wezwanie do wykupienia
weksla, w którym wyznaczył dodatkowy termin jego wykupu 2 października
2015 r. W tym wezwaniu umieścił informację, że jeśli Marek Kwiatkowski nie
wykupi weksla w terminie powód zmuszony będzie skierować sprawę na drogę
sądową, żądając zwrotu należności wraz z odsetkami (do dnia zapłaty) oraz
zwrotu kosztów postępowania sądowego.
W aktach sprawy znalazło się również pełnomocnictwo, którego powód
udzielił radcy prawnemu, w celu reprezentowania powoda w jego sprawach
przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji pu‐
blicznej wszystkich instancji, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczel‐
nym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i innymi podmiotami. Po‐
nadto pełnomocnik jest uprawniony do reprezentacji powoda w postępowaniu
egzekucyjnym wraz z prawem do odbioru świadczenia.
Wśród elementów, które znalazły się w aktach sprawy są: potwierdzenie
przelewu opiewające na kwotę 30 PLN, które zostało uiszczone jako opłata od
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pozwu oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
w wysokości 17 PLN na rzecz organów samorządu terytorialnego.
Na podstawie zgromadzonych dowodów sąd wydał nakaz zapłaty 9 paź‐
dziernika 2015 r., w którym nakazał, aby pozwany zapłacił z weksla stronie po‐
wodowej kwotę 1197 PLN wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od
7 października 2015 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 227 PLN,
w tym kwotę 180 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego, w terminie
dwóch tygodni, licząc od daty doręczenia nakazu, albo wniósł w tymże terminie
zarzuty do sądu, który rozpoznawał sprawę. Pozwany nie wniósł zarzutów od
wydanego nakazu zapłaty.
Wyżej opisane postępowanie nakazowe zostało przeprowadzone w bardzo
krótkim czasie, tj. 2 dni, głównie dzięki temu, że nie było błędów formalnych,
które są przyczyną przedłużania badania spraw przez sąd. Świadczy to o celu
tego rodzaju postępowania, którym jest szybkie rozpoznanie sprawy oraz niewy‐
sokie koszty postępowania wynoszące 227 PLN.
Przypadek 2
W poniżej przedstawionym przypadku powodem jest Jan Nowak, pozwa‐
nym Marek Kwiatkowski, a pełnomocnikiem Tomasz Kowalski. W tym przy‐
padku weksel in blanco był zabezpieczeniem umowy pożyczki udzielonej na
kwotę 30 000 PLN. Pożyczka została udzielona w terminie od 12 września do
31 grudnia 2013 r., a spłata miała następować w ratach po 7500 PLN każdego
miesiąca od września do grudnia 2013 r. 20 grudnia 2013 r. Marek Kwiatkowski
napisał oświadczenie, iż nie uda mu się spłacić całej pożyczki do końca grudnia
2013 r., lecz zobowiązał się do spłaty pozostałej części w dwóch ratach w termi‐
nie: pierwsza rata 6 stycznia 2014 r. w wysokości 5000 PLN, druga rata w termi‐
nie 31 stycznia 2014 r. w wysokości 8000 PLN. Jednak nie uczynił tego do kwiet‐
nia 2015 r., z tego względu Jan Nowak zdecydował się wnieść sprawę na drogę
sądową. W analizowanej sprawie na podstawie zgromadzonych dowodów przy‐
czyną powstania zobowiązania wekslowego było zabezpieczenie umowy po‐
życzki na kwotę 30 000 PLN.
W tabeli 2. zawarto zestawienie terminów i czynności wykonanych przez
pełnomocnika powoda oraz sąd.
W treści akt sprawy znajdował się złożony pozew przez radcę prawnego,
działającego w imieniu powoda. Pozew został napisany przez radcę prawnego,
w którym wartość przedmiotu sporu wynosiła 14 898 złotych. Do pozwu załą‐
czono następujące dowody w sprawie: umowa pożyczki (odpis), którą powód
zawarł z pozwanym 12 września 2013 r., na mocy której udzielił pozwanemu
pożyczki w wysokości 30 000 PLN na okres od 12 września 2013 r. do 31 grudnia
2013 r. Spłata pożyczki miała następować w ratach po 7500 PLN miesięcznie,

57

płatnych od września do grudnia 2013 r. Pozwany na zabezpieczenie udzielonej
pożyczki wręczył weksel in blanco; oświadczenie z 20 grudnia 2013 r. (odpis) –
pozwany w terminie nie spłacił pożyczki, pozostało mu do spłaty 13 000 PLN,
jednak napisał oświadczenie, w którym zobowiązał się do spłaty pozostałej części
w dwóch ratach, w terminie: pierwsza rata 6 stycznia 2014 r. w wysokości
5000 PLN, druga rata w terminie 31 stycznia 2014 r. w wysokości 8000 PLN;
wezwanie do wykupu weksla z 24 kwietnia 2015 r. wraz z dowodem nadania
(odpis) – w treści tego zawiadomienia radca prawny działający w imieniu powo‐
da poinformował pozwanego, że powód uzupełnił weksel in blanco wręczony
przez pozwanego przy zawarciu umowy pożyczki między innymi następującymi
elementami: kwotą 14 898 PLN wynikającą z sumy pozostałej do spłaty należno‐
ści głównej wynikającej z umowy pożyczki, tj. 13 000 PLN i odsetek ustawowych
od kwoty 5000 PLN liczonych od 7 stycznia 2014 r. oraz od kwoty 8000 PLN li‐
czonych od 1 lutego 2014 r., z datą płatności 30 kwietnia 2015 r., miejscem płatno‐
ści w Iławie. Ponadto zostało zawarta informacja, że brak płatności weksla spo‐
woduje wstąpienie na drogę sądową; weksel.
Tabela 2. Zakres czynności w postępowaniu nakazowym i daty ich wykonania –
przypadek 2
Czynność

Data

Zawiadomienie o uzupełnieniu weksla in blanco
i wezwanie do jego wykupu

24 kwietnia 2015 r.

Termin wykupienia weksla

2 maja 2015 r.

Złożenie pozwu

27 maja 2015 r.

Dokonanie opłaty od pozwu i pełnomocnictwa

27 maja 2015 r.

Wydanie nakazu zapłaty

2 czerwca 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie akt sądowych Sądu Rejonowego w Iławie.

Ponadto w załączeniu do pozwu znajdowało się pełnomocnictwo udzielone
radcy prawnemu przez powoda. Pełnomocnictwo obejmowało umocowanie do
zastępowania przed sądami powszechnymi, organami administracji, Sądem
Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.
W aktach sprawy znajdowało się potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych, a także opłaty od pozwu w wysoko‐
ści 187 PLN.
Na podstawie zgromadzonych dowodów 2 czerwca 2015 r. sąd wydał nakaz
zapłaty, w którym nakazał pozwanemu, aby zapłacił powodowi kwotę 14 898 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 2 maja 2015 r. do dnia zapłaty oraz
kwotę 2658 PLN tytułem kosztów postępowania, w terminie dwóch tygodni od
doręczenia nakazu, albo wniósł w tymże terminie zarzuty.
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Z uwagi na dopełnienie wszystkich koniecznych formalności w momencie
składania pozwu, proces rozpoznania sprawy przez sąd zajął 5 dni – jest to do‐
wód na krótki czas trwania postępowań nakazowych.
Przypadek 3
W przypadku 3 powodem jest Jan Nowak, a pozwanym Marek Kwiatkowski.
Analizowana sprawa początkowo nie odróżniała się od pozostałych, jednak od
wydanego nakazu zapłaty Marek Kwiatkowski wniósł zarzuty, twierdząc, iż
weksel został sfałszowany. Na podstawie zgromadzonych dowodów nie można
przypuszczać, jaka była przyczyna powstania zobowiązania wekslowego.
W tabeli 3. przedstawiono terminy i czynności wykonywane przez pełno‐
mocnika powoda oraz sąd. Jan Nowak złożył do sądu pozew na urzędowym
formularzu 18 maja 2015 r. oraz tego dnia dokonał zapłaty od pozwu, o czym
stanowiły potwierdzenia przelewu znajdujące się w treści akt sprawy. Do pozwu
został dołączony oryginał weksla własnego, który był płatny za okazaniem.
W uzasadnieniu pozwu znajdowała się informacja, iż weksel został okazany
Markowi Kwiatkowskiemu 5 maja 2015 r. i Jan Nowak wyznaczył termin płatno‐
ści weksla na 12 maja 2015 r., pozwany nie dokonał wykupu weksla. W związku
z powyższym, powód wniósł sprawę na drogę sądową z żądaniem pozwu w
wysokości 34 540 PLN.
Następną składową akt było zaświadczenie z systemu PESEL.SAD, który
zweryfikował dane osobowe pozwanego.
Na podstawie zgromadzonych dowodów 10 czerwca 2015 r. sąd wydał nakaz
zapłaty, w którym nakazał, aby pozwany zapłacił z weksla powodowi kwotę
34 540 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od 12maja 2015 r. do dnia zapłaty
oraz koszty procesu w kwocie 432 PLN w terminie 14 dni, licząc od daty dorę‐
czenia nakazu albo wniósł zarzuty do sądu, który rozpoznawał sprawę.
Tabela 3. Zakres czynności w postępowaniu nakazowym i daty ich wykonania –
przypadek 3
Czynność
Termin wykupienia weksla

Data
12 maja 2015 r.

Złożenie pozwu

18 maja 2015 r.

Dokonanie opłaty od pozwu

18 maja 2015 r.

Wydanie nakazu zapłaty

10 czerwca 2015 r.

Wniesienie zarzutów

30 czerwca 2015 r.

Wydanie postanowienia

2 lipca 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie akt sądowych Sądu Rejonowego w Iławie.
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Marek Kwiatkowski wniósł zarzuty od wydanego nakazu zapłaty 30 czerwca
2015 r. oraz uiścił opłatę od wnoszonych zarzutów w wysokości 1296 PLN.
W uzasadnieniu pozwany wskazał, iż podpis został sfałszowany. Ponadto zawarł
informację, że nie zna powoda i nie miał z nim styczności. Dodatkowo uwzględ‐
nił fakt, że nigdy nie podpisywał weksla.
Pozwany zaskarżył nakaz w całości i wnosił uchylenie nakazu zapłaty w ca‐
łości i oddalenie powództwa oraz przeprowadzenie dowodu obejmującego wzór
jego podpisu i opinii biegłego grafologa.
2 lipca 2015 r. sąd wydał postanowienie, w którym wstrzymał wykonanie na‐
kazu zapłaty wydanego 10 czerwca 2015 r. Postanowienie to wynikało z faktu, iż
wobec powoda toczyły się podobne postępowania, w których Jan Nowak doma‐
gał się zapłaty określonej w wekslu sumy, natomiast pozwani wnosili zarzuty od
wydanych nakazów zapłaty, uzasadniając, że weksel został sfałszowany. Ponad‐
to wobec powoda toczyły się inne postępowania karne. Długość postępowania
w badanej sprawie wyniosła 45 dni. Jest to bardzo krótki czas trwania dochodze‐
nia roszczeń z weksla, w sytuacji, gdy zostały wniesione zarzuty.

Podsumowanie
Postępowanie nakazowe jest szybkim, niskokosztowym, a przede wszystkim
skutecznym sposobem dochodzenia roszczeń z weksla. Cechy tego postępowania
wynikają głównie z faktu, iż sąd nie bada czy roszczenie z weksla jest zasadne,
a wyłącznie rozpoznaje sprawę pod względem formalnym – sprawdza czy we‐
ksel zawiera wszystkie elementy niezbędne dla jego ważności. Należy zaznaczyć,
że dochodzenie roszczeń drogą sądową jest skuteczne na etapie postępowania
nakazowego. Natomiast, jeżeli dłużnik wekslowy nie dokona zapłaty sumy we‐
kslowej mimo wydania nakazu zapłaty przez sąd, prawny posiadacz weksla
powinien zwrócić się do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji.
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Streszczenie
Artykuł został poświęcony tematyce dochodzenia roszczeń z weksla w postępowaniu
nakazowym. Wyjaśniono istotę postępowania nakazowego i dokonano analizy kosztów
z nim związanych. Ponadto przedstawiono etapy postępowania nakazowego. Dokonano
również analizy procesu postępowania nakazowego na przykładach akt sądowych,
które zostały udostępnione przez Sąd Rejonowy w Iławie.
Słowa kluczowe: weksel, postępowanie nakazowe, pozew, nakaz zapłaty

THE PROCESS INVESTIGATION CLAIM OF THE PROMISSORY
NOTE IN THE PROCEEDINGS OF WRIT
Summary
The article focuses on the investigation of the bill claim in the proceedings of writ. It
explains the essence of the proceedings of writ and adds the analysis of costs associated
with it. In addition, it contains the process of the proceedings of writ based on the analy‐
sis of the court records, which were provided by the District Court in Iława. Based on the
cases, which are analyzed in this article, it is claimed that writ proceedings are an effec‐
tive way to carry out an investigation of the bill of exchange or the promissory note
claim.
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Mikroekonomiczne ujęcie analizy ryzyka inwestowania
w alternatywne źródła wytwarzania energii elektrycznej
Wstęp
Obecnie wykorzystywane modele analizy ryzyka inwestowania w nowoczes‐
ne źródła wytwórcze energii elektrycznej opierają się w dużym stopniu na do‐
świadczeniach państw zachodnich. Istotne jest przeprowadzenie krytycznej oce‐
ny funkcjonalności kluczowych modeli oceny ryzyka, a także zaproponowanie
takiej ich adaptacji, aby w znacznie lepszym stopniu oddawały specyfikę polskich
przedsiębiorstw. Polska ratyfikując porozumienie Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i związanym z tym deklarowanym
zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych po roku 2012, akceptując również
wydane przez Parlament Europejski i Radę związane z tym dyrektywy w spra‐
wie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych1 oraz zwiększenia
efektywności energetycznej2, zobowiązała się m.in. do wdrożenia zaawansowa‐
nych technologii energetycznych. W Polsce energetyka oparta jest na węglu.
Przyjęta przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. zakłada, że odna‐
wialne źródła energii (OZE) mają stanowić 20% całości wytwarzanej w kraju
energii. To one w dużej mierze stanowić będą o innowacyjności polskiej energe‐
tyki. Celem artykułu jest odpowiedzenie na pytanie, czy istnieje potrzeba opra‐
cowania najbardziej efektywnej w polskich warunkach metodyki oceny ryzyka
inwestycyjnego w alternatywne źródła wytwórcze energii elektrycznej, zachowu‐
jącej praktyczne użyteczności zaproponowanego podejścia.

1

2

Dyrektywa nr 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE nr L.140/16‐L.140/62 z dnia
5.06.2009).
Dyrektywa nr 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w spra‐
wie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE nr L.315/1‐L.315/56, z dnia 14.11.2012).
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1. Uwarunkowania opłacalności inwestycji
Alternatywne źródła energii stanowią niezależny wariant, będący opozycją
dla instytucjonalnych dostawców, opierających produkcję na konwencjonalnych
metodach wytwarzania energii elektrycznej. Dominują w nich odnawialne źródła
energii elektrycznej. To właśnie wśród nich obserwuje się największy postęp
technologiczny oparty na innowacjach technicznych i technologicznych. Innowacja
jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe
idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania3. Istotne jest stworzenie
odpowiednich regulacji administracyjno‐prawnych, niebędących w sprzeczności
z rzeczywistością rynkową, normalizujących rynek OZE na poziomie krajowym4.
Szybki wzrost znaczenia OZE stanowi przyszłość rynku energetycznego. Ureal‐
nienie tej perspektywy wiąże się z inwestycjami. Inwestycje to nakłady (zazwy‐
czaj skoncentrowane w czasie) ponoszone z myślą o przyszłych korzyściach;
korzyści te, zwykle osiągane w okresach stosunkowo długich, z powodu opóź‐
nienia w stosunku do nakładów i rozłożenia w czasie są obarczone ryzykiem5. Ta
definicja uwzględnia zarówno nakład, czas, korzyść, jak i ryzyko, a to są cechy
ryzyka. Opłacalność inwestycji warunkuje ryzyko lub wskazuje na niepewność.
Dotyczy to czynników technicznych, ekonomiczno‐finansowych jak i organiza‐
cyjnych.
Ryzyko to wszystkie czynniki rzutujące na efektywność inwestycji, jakie są
zidentyfikowane, a także ich poziom, na jakim czynniki te mogą wystąpić i osza‐
cowane prawdopodobieństwo. Niepewność oznacza, że inwestor nie jest w stanie
określić czynników oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia i ocenić jak one
mogą wpłynąć na efektywność rozważanego przedsięwzięcia6.

2. Metody oceny i pomiaru ryzyka
Przedsięwzięcia OZE mogą się różnić pod wieloma względami, np.: formą fi‐
nansowania i kosztami, horyzontem czasowym inwestycji, ograniczeniami
w zakresie dowolności wyboru lokalizacji, rodzajem źródła, wielkością po‐
wierzchni użytkowej, oddziaływaniem środowiskowym, sposobem zagospoda‐
rowania pozyskanej energii itd. Generalny podział to inwestycje duże i małe.
Wiążą się z tym obowiązki. Na mocy przepisów Rozporządzenia Rady (WE)
3

4

5
6

E. Okoń‐Horodyńska, Wykład I [w:] Wykłady. Polityka innowacyjna UE, http://www.mfiles.pl/pl/
index.php/Innowacja, s. 9.
A. Graczyk, Analiza i ocena instrumentów polityki ekologicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwo‐
ju odnawialnych źródeł energii, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013, s. 6.
S. Wrzosek, Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Sygma, Wrocław 1994, s. 9.
Z. Wilmowska, P. Brocki, Metody badania opłacalności inwestycji rzeczowych z uwzględnieniem ryzyka,
Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2011, s. 484.
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nr 1083/2006 pełna ocena ryzyka jest obowiązkowa dla dużych projektów. W
pozostałych przypadkach przeprowadzenie takiej oceny ma charakter fakulta‐
tywny. Mikroekonomiczne aspekty określają metodyki oceny ryzyka inwestycji,
która będzie użyteczna w projektach o małym zasięgu, niewielkim oddziaływa‐
niu środowiskowym i narażonym na niewielkie wpływy czynników zewnętrz‐
nych. Bazowym materiałem do przeprowadzenia oceny ryzyka są: identyfikacja
ryzyka i jego analiza. Prawidłowo przeprowadzona identyfikacja ryzyka powin‐
na wiązać się z przeglądem wszystkich aspektów związanych z inwestycją. To
oznacza konieczność analizy zarówno procesów zachodzących wewnątrz organi‐
zacji, jak również procesów zachodzących na zewnątrz, ze szczególnym
uwzględnieniem czynników, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na dzia‐
łalność danego podmiotu. Czynniki mikroekonomiczne to takie czynniki, które
związane są z sektorem energetycznym, jak i te, które bezpośrednio dotyczą sa‐
mego przedsiębiorstwa energetycznego. Należą do nich między innymi zmiany
w strukturach organizacyjnych i własnościowych przedsiębiorstwa, zmiany w
źródłach finansowania przedsiębiorstwa oraz w jego majątku, natężenie konku‐
rencji, czy też system zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym. Skuteczne
przeprowadzenie oceny ryzyka zobowiązuje do posiadania istotnej wiedzy o nim
samym i to na każdym etapie realizacji projektu. W tabeli 1 zaprezentowano
przykładowe zestawienie możliwych do korzystania metod na poszczególnych
etapach inwestycji.
Tabela 1. Propozycje zastosowania metod oceny ryzyka w zależności od etapu pracy
Etap realizacji

CHL

PSA

Analiza koncepcji

✔

✔

Projekt techniczny

✔

✔

Budowa i rozruch

✔

Eksploatacja

✔

HAZOP

FMEA

FTA

ETA

CCA

HRA

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ – najczęściej stosowana procedura,CHL (Check List) – lista kontrolna, FTA (Fault Tree Analysis) –
analiza drzewa błędu, PSA (Probabilistic Safety Analysis) – analiza bezpieczeństwa procesu, ETA (Event
Tree Analysis) – analiza drzewa zdarzeń, HAZOP (Hazard and Operability Studies) – analiza zagrożeń
i zdolności operacyjnych, CCA (Cause and Consequence Analysis) – analiza przyczyn i skutków, FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis) – analiza przyczyn i analiza wpływu, HRA (Human Reliability Assess‐
ment) – analiza niezawodności.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Zapłata, Metody oceny ryzyka na potrzeby implementacji
znormalizowanych systemów zarządzania, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 1, s. 12–16.

W celu uświadomienia sobie zakresu przyszłych prac badawczych, należy
wyróżnić cztery główne grupy ryzyka związanego z inwestowaniem w odna‐
wialne źródła energii w Polsce. Jest to: ryzyko polityczne i prawne, ryzyko tech‐
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niczne, ryzyko ekonomiczne, ryzyko społeczne. Każde z nich wyzwalają określone
czynniki ryzyka. Ich gamę powiększają technologie OZE, którymi są: technologia
solarna, biomasy, wiatrowa, geotermalna, biogazowa. Charakteryzują je częścio‐
wo wspólne, ale i różne, czynniki ryzyka. Ich znajomość pozwala na określenie
ich znaczenia dla inwestycji, prawdopodobieństwa jego wystąpienia i opis ryzy‐
ka. Te trzy fazy są nazywane pomiarem czynników ryzyka. W tabeli 2 przedsta‐
wiono przykładową formę graficzną ww. pomiaru.
Tabela 2. Pomiar czynników ryzyka
Znaczenie
dla inwestycji

Prawdopodobień‐
stwo wystąpienia
ryzyka

Awaria turbiny

0,5

0,2

Niskie

Zmiana cen serwisu

0,2

0,4

Niskie

Czynnik ryzyka

Opis ryzyka wynika‐
jący z mapy ryzyka

Znaczenie dla inwestycji – skala od 0 do 1, gdzie 0 oznacza ryzyko najniższe, a 1 najwyższe; prawdo‐
podobieństwo wystąpienia ryzyka – skala od 0 do 1, gdzie 0 oznacza minimalną szansę wystąpienia, a
1 maksymalną
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Szacoń, Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych, Mate‐
riały szkoleniowe EFRR.

Znaczenie dla inwestycji można skatalogować w oparciu wiedzy fachowców,
rozmów z pracownikami, analiz zdarzeń archiwalnych firmy lub danych pozy‐
skanych z źródeł zewnętrznych. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, może
być stosunkiem liczby zrealizowanych ryzyk, czyli zaistniałych przypadków
straty, do ogólnej liczby istniejących ryzyk, czyli wszystkich przedmiotów zagro‐
żonych ryzykiem7. Często jednak spotykanym sposobem miary omawianego
prawdopodobieństwa jest jego kategoryzacja według przyjętych podziałów. Ta‐
kie podejście jest wskazane, kiedy nie mamy wystarczająco szczegółowych da‐
nych na temat szacowanego ryzyka. Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia
ryzyka opierać się winna głównie na danych dotyczących podobnych wypadków
w przeszłości, w podobnych warunkach. Dane te pochodzić mogą bezpośrednio
z dokumentacji przedsiębiorstwa, co daje gwarancję ich autentyczności. Często
jednak dane wewnętrzne przedsiębiorstwa mogą być niewystarczające, wtedy
skorzystać należy z danych zewnętrznych pochodzących z ogólnodostępnych
zestawień i statystyk, informacji w prasie fachowej8 itd. W tabeli 3 przedstawiono
przykładową formę graficzną ww. pomiaru.

7
8

A. Liwacz, Zarzadzanie ryzykiem, „Poradnik Samorządowy” 2004, s. 28.
J. Zawarska, Identyfikacja i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych,
„Zarządzanie i Finanse” 2012, s. 69–70.
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Tabela 3. Szacowanie prawdopodobieństwa
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

Częstotliwość wystąpienia ryzyka

Punktacja

Bardzo duże

1 na 2
1 na 6

0,9

Duże

1 na 18

0,8

1 na 54

0,7

1 na 162

0,6

1 na 486

0,5

1 na 1458

0,4

Małe

1 na 4374

0,3

Bardzo małe

1 na 13122

0,2

Nieprawdopodobne

1 na 39366

0,1

Umiarkowane

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Szacoń, Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych, Mate‐
riały szkoleniowe EFRR.

W tabeli 3 dla określenia indeksu wartości prawdopodobieństwa zastosowa‐
no układ tabelaryczny, określający poziom prawdopodobnego wystąpienia da‐
nego czynnika ryzyka w skali punktowej. Analizę ryzyka – po jego oszacowaniu,
mającym na uwadze prawdopodobieństwo zdarzenia – zamyka zestawienie
wszystkich ryzyk dotyczących danego przedsięwzięcia oraz ich ocena, wyważe‐
nie. Najczęściej ocena ryzyka przybiera formę wykresu lub tabeli zobrazowanej
na rysunku 1. Różne środowiska używają tutaj różnego nazewnictwa (mapa ry‐
zyka, matryca ryzyka, model ryzyka, profil ryzyka), lecz tak naprawdę chodzi
o jedno: sprowadzenie wszystkich ryzyk do wspólnego mianownika i porówna‐
nie tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się być nieporównywalne.
W ramach interpretacji mapy ryzyka możemy, na podstawie położenia sa‐
mych ryzyk (punktów) na mapie, jednoznacznie stwierdzić, że dane ryzyko jest
niepokojąco prawdopodobne i w skutkach groźne (pole: wysokie) lub istotne, ale
mało prawdopodobne, albo masowe, codzienne i pojedyncze nieistotne, ale sku‐
mulowane w dłuższym okresie może być znaczące, i ryzyka tzw. „bezpieczne”.
Mapa ryzyka jest bardzo pomocnym, nisko kapitałowym narzędziem przy szyb‐
kim identyfikowaniu potencjalnych ryzyk występujących w projekcie. Nie jest
narzędziem idealnym, ale pokazuje najbardziej niepewne sfery realizacji inwesty‐
cji, a co za tym idzie, wczesne podjęcie skuteczniejszych działań zapobiegaw‐
czych. Może być wystarczającym narzędziem w skali mikroekonomicznej dla
projektów niskonakładowych np.: w obrębie indywidualnych gospodarstw,
gdzie zysk nie jest celem samym w sobie, bez potrzeby korzystania z finansowe‐
go wsparcia banków i wykorzystujących wyprodukowaną energię dla swoich
potrzeb, bez konieczności odsprzedawania jej nadwyżek. Podczas tworzenia
mapy ryzyka istotne jest uwzględnienie nie tylko bezpośrednich skutków reali‐
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zacji danego ryzyka, ale również jego skutków pośrednich, które są trudniejsze
do zidentyfikowania i oszacowania. Mogą się wiązać ze znacznymi kosztami,
które jeśli zostaną pominięte, burzą prawidłową ocenę ryzyka. Zarządzający
ryzykiem powinni mieć ten fakt na uwadze, gdyż może on stać się znamienny
w skutkach.

Rysunek 1. Przykładowa mapa ryzyka
Źródło: G. Szacoń, Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych, Materiały szkoleniowe EFRR.

Pamiętać należy, że koszty pośrednie (koszt nieplanowanych przerw w pra‐
cy, nieobecność pracowników, skutki pośrednie wypadku czy pożaru itp.) są
nieodłącznie związane z każdym zdarzeniem. Mogą rzutować na wynik finan‐
sowy, niezadowolenie klientów, roszczeń z tytułu niedotrzymania dostaw, po‐
gorszenie „reputacji” itp. Nieco inaczej ma się sytuacja, gdy istnieje potrzeba ana‐
lizy kilku wariantów finansowania, a zysk i czas są istotnymi miernikami
opłacalności inwestycji mieszczącej się jeszcze w skali mikroekonomicznej. Meto‐
dyka oceny ryzyka musi w sposób wymierny wówczas określić wartość ryzyka
i uwzględnić je bezpośrednio w analizie. Poniżej przedstawiam propozycję do‐
konania oceny ryzyka z zastosowaniem kilku najprostszych metod oceny ryzyka,
wzajemnie się uzupełniających. Jest to forma poglądowa, bez koniecznych obli‐
czeń, które objętościowo przekraczałyby możliwości tej pracy, podejmująca się
próby potwierdzenia celu tej publikacji.

3. Przykładowa analiza ryzyka
Przebieg analizy ryzyka i wskazanie metod jego mierzenia, rozpocząłbym od
analizy wariantowej inwestycji. Przyjmując przykładowo trzy warianty realizacji
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inwestycji: inwestycję z własny środków, jej kredytowanie, leasing operacyjny.
Pierwsze analizy kalkulacji opłacalności każdego z wariantów powinny tak okre‐
ślić stopę dyskonta, aby uwzględniała ryzyko danej inwestycji. Wyższe ryzyko
może być zaakceptowane pod warunkiem odpowiedniej premii za ryzyko. Jeżeli
podstawową metodą oceny projektu jest NPV, to spełnienie oczekiwań inwestora
oznacza konieczność zwiększenia stopy dyskonta. Zastosowanie wyższej stopy
dyskonta powoduje spadek wartości NPV, przy czym kryterium oceny nie zmie‐
nia się, tzn. gdy NPV ≥ 0, projekt należy zaakceptować. W praktyce, jako stopa
dyskonta najczęściej jest stosowany średni ważony koszt kapitału WACC (Weigh‐
ted Average Cost of Capital). Natomiast stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko to
odpowiednio skorygowana wartość WACC. Jeżeli ryzyko projektu jest wyższe
niż przeciętne, to wartość WACC jest zwiększana, aby zrekompensować dodat‐
kowe ryzyko. Wysokość premii za ryzyko zależy od wielkości tego ryzyka i sto‐
sunku decydenta do ryzyka, i jest ustalana indywidualnie. W praktyce są stoso‐
wane na ogół dwa rozwiązania w tym zakresie: subiektywne i obiektywne
(współczynnik zmienności) – podejście probabilistyczne oparte na wartości ocze‐
kiwanej i odchyleniu standardowym. Przy obliczeniu NPV stopa dyskontowa
powinna zostać skorygowana o premię ryzyka. Wartość tej premii wynika z roz‐
miaru ryzyka związanego z realizacją danego projektu. Jeżeli wszystkie warianty
mogą przynieść stopę zwrotu wyższą od granicznej, to któreś wartości NPV
wskażą, wariant najbardziej opłacalny i najgorszy. Dokładniejszy obraz da nam
analiza wszystkich wariantów po uwzględnieniu ryzyka. Zdarzają się bowiem
sytuacje, gdy warianty najbardziej opłacalne z punktu widzenia NPV charaktery‐
zują się również najwyższym ryzykiem. Odpowiedź możemy uzyskać sporzą‐
dzając analizę scenariuszy. Pozwoli to na zidentyfikowanie różnych możliwych
sytuacji w przyszłości, a także lepiej oszacowane zostaną czynniki wpływające na
wartość NPV. Dla potrzeb tej metody potrzebne jest określenie prawdopodobień‐
stwa wystąpienia ryzyka i wybór scenariuszy (np. optymistyczny, prawdopo‐
dobny, pesymistyczny). Ponadto dla scenariuszy optymistycznego i pesymi‐
stycznego należałoby określić przewidywane wartości wzrostu i strat w
odniesieniu do scenariusza prawdopodobnego. Najczęściej w scenariuszu pesy‐
mistycznym, żaden z analizowanych projektów nie jest opłacalny. Informacje
uzyskane dzięki analizie scenariuszy można wykorzystać do obliczenia wartości
oczekiwanej NPV oraz odchylenia standardowego NPV. Dzięki temu uzyskać
można odpowiednie informacje, przydatne przy podejmowaniu decyzji inwesty‐
cyjnych. Najprawdopodobniej jeden z analizowanych wariantów wskaże naj‐
wyższą wartość oczekiwaną NPV, a inny najniższą. Najwyższa wartość NPV
może mieć także najwyższą miarę ryzyka, jaką jest odchylenie standardowe. Po‐
trzebne jest, więc wykonanie obliczenia współczynnika zmienności, który jedno‐
znacznie wskaże najlepszy wariant z punktu widzenia opłacalności i ryzyka.
Jeżeli jest on wysoki, to zalecanie jest skorygowanie stopy procentowej o premię
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ryzyka wynoszącą najczęściej 3%. Opisywana metoda, poza wyliczeniem NPV
opartym na wartościach oczekiwanych wpływów i wydatków wariantu najbar‐
dziej prawdopodobnego, dokonuje analizy projektu, bazując na założeniu, że
sytuacja ułoży się dla niego we wszystkich aspektach w warunkach skrajnych
(bardzo niekorzystnie lub też bardzo korzystnie). Istotną wadą tej techniki jest
jednak to, że uwzględnia ona jedynie trzy sytuacje: najbardziej prawdopodobną,
najlepszą oraz najgorszą. Prawdopodobieństwo, że wszystkie aspekty projektu
przyjmą jednocześnie ekstremalne wartości (najlepsze lub najgorsze) nie jest jed‐
nak duże. W rzeczywistości NPV przybierać może nie tylko trzy możliwe stany,
ale znacznie więcej. Ten aspekt ryzyka może być zbadany przez zastosowanie
modelu symulacyjnego. Założeniem jest, że NPV projektu może przybrać nie‐
skończoną ilość wariantów. Realistycznie osiągnięty poziom NPV najczęściej
może koncentrować się wokół wartości oczekiwanej NPV w taki sposób, że jego
rozkład prawdopodobieństwa może być traktowany jako rozkład normalny,
którego kształt wyznacza średnia (wartość oczekiwana) oraz odchylenie standar‐
dowe. Rozkład normalny jest symetryczny, co ma duże znaczenie, ponieważ
możliwy jest do określenia procent wszystkich możliwych wartości zmiennych
leżących w oddaleniu od wartości oczekiwanej, nieprzekraczających określonej
wielokrotności odchylenia standardowego. Na podstawie znajomości rozkładu
normalnego można określić prawdopodobieństwo, że NPV znajdzie się w okre‐
ślonym przedziale wartości. Bardzo ważną informacją jest określenie prawdopo‐
dobieństwa zaistnienia zdarzenia, polegającego na tym, że NPV inwestycji będzie
wynosiła określoną wartość (np. będzie mniejsza od zera, a więc wystąpi praw‐
dopodobieństwo, że projekt okaże się nieopłacalny dla inwestora). W takim
przypadku można zastosować formę zestandaryzowanego rozkładu normalnego,
dla którego za pomocą standaryzacji szacowana jest nowa wartość zmiennej
Z. Jest ona wynikiem (ilorazem) podzielenia różnicy NPV i ekonomicznej warto‐
ści bieżącej netto E(NPV) przez spodziewaną wartość bieżącą netto S(NPV). Zmienna
zestandaryzowana Z ma rozkład normalny o E(NPV) = 0 i S(NPV) = 1. Tablice obsza‐
rów pod krzywą standaryzowanego rozkładu normalnego są publikowane,
w związku, z czym powierzchnię pod dowolną krzywą normalną można znaleźć,
przekształcając wartość zmiennej w wartość zestandaryzowaną Z i posługując się
tablicami statystycznymi rozkładu normalnego. Wartość Z informuje, o ile odchy‐
leń standardowych założona przez nas wartość jest odległa od wartości oczeki‐
wanej NPV. Dla zrozumienia, przykład: jeżeli odległość ta wynosi ‐0,241, oznacza
to, że NPV wynoszące zero leży na wykresie po lewej stronie od wartości ocze‐
kiwanej NPV. Dla Z=0,241 odpowiadająca mu wartość prawdopodobieństwa
wynosi ≈ 0,4. Tak więc prawdopodobieństwo, że dla danego projektu NPV<0
wynosi 40%, zaś prawdopodobieństwo, że NPV>0 wynosi 1–0,40 tzn. 60%.
W dalszych rozważaniach analitycznych, jeśli przyjmiemy powyższe dane,
należy stwierdzić, że realizacji inwestycji towarzyszy dość wysokie ryzyko. Za‐
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kładając, że wariantem najbardziej opłacalnym dla inwestora jest wariant zwią‐
zany z zaciągnięciem kredytu w banku i charakteryzuje się najmniejszym ryzy‐
kiem w porównaniu z innymi wariantami, to i tak uzyskanie kredytu wiąże się
z licznymi warunkami. Bank musi uzyskać satysfakcjonujące zabezpieczenia.
Ponadto, cena kredytu musi uwzględniać ryzyko banku. Analiza scenariuszy
i analiza symulacyjna pozwoliły określić ryzyko towarzyszące projektowi inwe‐
stycyjnemu. Jest ono stosunkowo duże. Prawdopodobieństwo, że projekt będzie
opłacalny dla wariantu kredytowania wynosi jedynie 60%. Podjęcie decyzji reali‐
zacji inwestycji zależy zatem od indywidualnego stosunku inwestora do ryzyka.
Pomocna w tym zakresie może być analiza wrażliwości, która wskaże elementy,
na które najbardziej narażona jest wartość NPV i które należałoby szczególnie
monitorować w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji. Dla jej prze‐
prowadzenia należy określić parametry wejściowe. Najczęściej są one skrajne.
Analiza otrzymanych wyników pozwoli stwierdzić, na jaki parametr projekt jest
najbardziej wrażliwy i określić procentowy wskaźnik, dla którego, przy założonej
stopie dyskonta, projekt staje się nieopłacalny albo ma wpływ na obniżenie war‐
tości NPV. Uwidoczni się też dopuszczalna zmiana przychodów, dla których
jeszcze zapewniona jest opłacalność projektu, i procentowy wzrost niekorzyst‐
nych zjawisk, który należy traktować jako maksimum dopuszczalności wydat‐
kowanych dodatkowych kosztów. Ważną informacją dla inwestora, wynikającą
z analizy wrażliwości jest to, że w przypadku akceptacji projektu, wskazana jest
najniekorzystniejsza zmienna, którą należy monitorować, i w razie potrzeby pod‐
jąć aktywne działania w celu jej aktywizacji. Wzrost kosztów tych działań będzie
miał niewielki wpływ na wartość NPV, natomiast może istotnie przyczynić się do
zwiększenia wpływów.

Podsumowanie
Dzięki zastosowaniu wielu metod i przeprowadzeniu kompleksowych ana‐
liz, inwestor ma większą wiedzę na temat projektu. Powinno to być pomocne
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Podjęta próba udowodnienia mi‐
kroekonomicznych aspektów tezy, którą była potrzeba opracowania najbardziej
efektywnej w polskich warunkach metodyki oceny ryzyka inwestycyjnego
w alternatywne źródła wytwórcze energii elektrycznej, uwzględniająca potrzeby
mikro inwestora, wypadła pomyślnie. Natomiast udzielenie odpowiedzi na py‐
tanie, czy istnieje możliwość opracowania metodyki, która swym zakresem
umożliwi pełną i jednoznaczną ocenę ryzyka dla różnych źródłowo, obszarowo
i nakładowo inwestycji, jak ma to miejsce w energetyce, przy zachowaniu prak‐
tycznej użyteczności proponowanego podejścia, jest możliwe.
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Streszczenie
Artykuł ma na celu odpowiedzenie na pytanie: czy istnieje potrzeba opracowania naj‐
bardziej efektywnej w polskich warunkach metodyki oceny ryzyka inwestycyjnego
w alternatywne źródła wytwórcze energii elektrycznej, zachowującej praktyczne uży‐
teczności zaproponowanego podejścia. W publikacji punktem wyjściowym jest określe‐
nie uwarunkowań opłacalności inwestycji. Zaprezentowano metody oceny i pomiaru
ryzyka oraz formę szacowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Omówione teo‐
retycznie aspekty wykorzystano w przykładowej analizie wariantów inwestycyjnych.
W podsumowaniu przedstawiono wnioski stanowiące odpowiedź na postawione pytanie.
Słowa kluczowe: alternatywne źródła wytwarzania energii elektrycznej, ryzyko, inwe‐
stycje, energia elektryczna

MICROECONOMIC APPROACH TO RISK ANALYSIS OF INVESTING
IN ALTERNATIVE SOURCES ELECTRICAL ENERGY GENERATION
Summary
Article aims to answer the question; whether there is a need to develop the most effec‐
tive in the Polish conditions, the risk assessment methodology of investing in alternative
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sources of electrical energy generation, retains the practical usefulness of the proposed
approach. The publication starting point is to determine the conditions of investment
profitability. Presented methods of risk assessment and measurement, and the form of
estimating the probability of its occurrence. Theoretically discussed aspects of the sam‐
ple used in the analysis of investment options. In summary presents conclusions in re‐
sponse to the question.
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The perspectives of venture capital
in Central and Eastern Europe
Introduction
In the 21st century, the level of modern development of society depends not
only on the level of the industrial economy. The large‐scale changes of the world
began with the invention and implementation of new technologies. The prospects
of development of a country significantly depend on conditions and productive‐
ness of the scientific and technical sector of the economy. However, the imple‐
mentation of transition to the innovative and technological model of economy
requires financing. New technologies are connected with high risk, and their im‐
plementation can be provided only by specially created financing form with nec‐
essary financial resources, such as venture capital (VC). In developed coun‐
tries,VC investment is the most important source of financing for scientific
research and innovative activities.
Public interest for the VC industry has risen fast in the last few decades for
several reasons. The amount of capital in the industry grew to the enormous
numbers. Furthermore, the increasing importance of small and medium‐sized
enterprises and high‐technology startups has made an active VC market vital for
the success of every country. In fact, the VC industry has developed into a sub‐
stantial component of the corporate financial sector in nearly every major econo‐
my. That is why the growth of the VC industry in Central and Eastern European
(CEE) region is one of the priority directions of the state innovative policy and
a necessary condition of enhancement of innovative activities and increase in
competitiveness of the domestic industries. To guarantee the future success of VC
industry in CEE, it is important to explain the reasons behind the observed per‐
formance gap and to analyze the condition and perspectives of the industry in
CEE region.
While working on this paper, the most relevant academic literature about the
VC was reviewed. The major focus was on resources studying the determinants
of VC and VC financing process as well as the works on the experience in the
creation of well‐functioning VC systems around the world. The statistical data on
CEE region and its countries were analyzed with the help of the data, papers and
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researches of Eurostat, Ernst & Young, KPMG, EVCA (in 2016 it was renamed as
Invest Europe).

1. The importance of venture capital
VC has become a vital part of financial markets providing capital to compa‐
nies that in the other case may face problems in attracting financing. As a rule,
such companies are small and young, overwhelmed by high levels of insecurity
and a large gap between what entrepreneurs and investors know. Moreover, such
companies usually own few tangible assets and function in markets that change
very fast. VC firms invest in such risky, potentially high‐profit companies, obtain‐
ing equity or equity‐linked stocks while the companies are still privately owned.
In other words, VC is an investment of capital which is aimed to support either
the activity of new companies which has no revenue at the present stage or the
research or/and development of a product or technology1.
But why VC is important? Apart from big corporations that invest large
amounts of money to their Research and Development (R&D) departments, a lot
of innovations appear from creative entrepreneurs and small and medium firms
which are willing to build a winning business. Moreover, successful start‐ups and
entrepreneurs with their innovative activity tend to grow at high rates turning
into large companies and making their contribution to the economic growth of
a country. The importance of creating opportunities and environment for small
and medium enterprises (SMEs) should be stimulated in every country.
In the second half of the 20th century, VC played the major role in the imple‐
mentation of the largest scientific and technical innovations in the field of microe‐
lectronics, computer facilities, informatics, biotechnology and in other
knowledge‐intensive industries of production. Therefore, the development of ven‐
ture business is actively promoted by state bodies of a number of the leading indus‐
trial countries. They proceed from the need of anincrease in competitiveness of the
national industries in the conditions of a high competition in the world market.

2. The role of the state in venture capital industry development
In the modern conditions, the innovative model of the economy is a basis for
the national competitiveness of countries. However, the dynamic transition of

1

S. Acland, Angels, Dragons & Vultures How to tame your investors... and not lose your company, Nicho‐
las Brealey Publishing, London 2011, p. 4.
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economy and business to an innovative model of development is impossible
without the active participation of the state2.
The economic logic of how to bring innovative projects to life and, hence, in‐
fluence the economy, led to the way of development of such organizational man‐
agement decisions which, on the one hand, would promote implementation of
risky and promising entrepreneurial projects, and, on the other hand, would al‐
low minimizing financial risk for certain investors. This approach has material‐
ized finally in venture funding mechanisms and governmental programs for en‐
trepreneurial projects.
Governmental initiatives of VC support are directed mainly to the strengthen‐
ing of innovative nature of the economy. Their direct tasks include the following:
– development of the sphere and opportunities of venture investment for
SMEs;
– simplification of access to VC for SMEs;
– enhancement of country’s innovations and competitiveness by the encour‐
agement of creation of innovative entities and their financing during early
stages.
The successful international experience determines a role of the state and its
programs of support of VC development as a catalyst for the start of VC process‐
es in a country. There are several examples of this, such as SBIC program in the
USA, Finnish National Fund for Research and Development (SITRA) in Finland,
and Yozma program in Israel3.
The experience of successful VC industries shows that to have a successfully
working VC ecosystem there should not only be the financing of SMEs. The VC
ecosystem can be determined as such model of the VC industry in which the ideal
system of interaction of all its elements is realized, including societies, states,
business, and its self‐maintenance and self‐development are provided at the ex‐
penses of private equity (PE).
Participation of the state in regulation and support of the major elements of
the national innovative system inevitably shall be bigger than in other subsystems
of the economy due to high risk and importance of the expected results. It should
include a number of the regulating departments, law and, as the main thing,
a considerable amount of a financial support. In modern conditions, direct state
participation and filling of market gaps are the most important methods of reduc‐
tion of risks in the areas important for society and economy. Consequently, it
promotes attraction of private business and equity in the area.
2
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H. Doss, It's Time to Build a National Innovation Infrastructure, „Forbes”, 01.06.2016, http://www.forbes.
com/sites/henrydoss/2016/06/01/its-time-to-build-a-national-innovation-infrastructure/#19d77ae17072 [access:
25.06.2016].
I. Radionov, A. Nikkonen, Venchurnyj Kapitali PrjamyeInvesticii v Innovacionnoj Ekonomike. Rynok
Venchurnogo Capitala, RAVI, Sankt Petersburg 2011, p. 121.
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For launching of VC system governments often use mechanisms of public‐
private partnership (PPP), the purpose of which is the creation of the independ‐
ent and profitable VC industry directed to investment into small innovative en‐
terprises. The state takes the part of risk which business, within its own financial
strategy, is not able to afford and, therefore, creates an environment for the pri‐
vate capital inflow in the priority economy areas. The mechanism of PPP coopera‐
tion in the VC industry involves governmental shareholding in venture funds
directly or through the mediation of fund of funds (FoF), and, also, financial assis‐
tance to private venture funds and innovative companies. Besides, the state
should prepare the ventures for future investors by financing them at a prelimi‐
nary stage.
Finally, the important aspect is the creation of VC infrastructure, i.e. training
of innovative managers, the organization of educational programs, training cen‐
ters of entrepreneurs in VC culture, holding venture fairs such as meeting places
for the investors and the companies wishing to raise funds. In any way, the state
has an opportunity to repeatedly pay back the investments through the taxes
collected from the firms created by means of the fund.
The main objectives of the state are to attract private business to the VC in‐
dustry, to create attractive working conditions for private capital, to form a labor
market consisting of professional specialists in the field of VC, and to stimulate
participants of the market to accumulate experience in VC activities. After
achievement of the required level of VC industry development, the state conducts
a gradual withdrawal of public funds from the VC market and reduces the inter‐
vention in its work which is the evidence of creation in the country of the steady
VC industry functioning as an ecosystem. In the countries with the developed VC
industries, such as the USA, the UK, and Israel, the state provided considerable
support to form and stimulate the VC industry. At the same time, the institutional
conditions of VC industry are constantly enhancing independently according to
the changes in the external environment of innovative business and new trends in
the world market of innovations.

3. Development of venture capital industry in Central and Eastern
European countries
VC business has developed in a powerful world industry. Globally, mainly in
the USA and some countries of Western Europe, mechanisms of venture funding
of entrepreneurial projects have been widely used in practice for several decades.
The total VC activity in the world market exceeded 148 bln USD in 2015, with the
US as a leading arena for VC deals and their value. The USA, China, and the EU
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are the key regions for the VC fundraising with 72.3, 49.2 and 14.4 bln USD re‐
spectively4.
The countries of CEE considerably lag behind the Western European states
and the USA on the level of development of the market of VC. The high‐risk in‐
vestments which became possible after the dissolution of USSR and communistic
regimes were typically connected with the mass privatization of state‐owned
companies. At the initial stages of transformation of the economy, there were no
institutions possessing the equity and know‐how essential for the implementa‐
tion of VC investments5.
VC activity of the CEE region especially improved after these countries joined
the EU. The Czech Republic, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, Latvia, Lithu‐
ania, and Estonia joined it in 2004. In 2007, also Bulgaria and Romania became
members of the EU. Becoming a member of the EU is of a great importance for
the candidate country and has many positive outcomes. Investors inevitably rec‐
ognize countries that are the EU members, or the EU candidates, as being less
risky with growing markets, not to mention the importance of harmonization
with the EU standards in the law, administrative and economic policies that fur‐
ther improve the investment climate.
By 2016 almost all of CEE countries have politically integrated into the EU.
The region possesses a developed legal and regulatory system that diminishes
risk and offers the effectiveness of developed markets. Ultimately, this region
faced the fast development of law and practice as a result of the transition from
the economy, where foreign investments were controlled tightly, to a free market
system. Moreover, most of the experts agree in opinion that the market of VC in
the states of CEE has great opportunities for further growth.
However, for the CEE region taken together, the complexity of economic and
innovative development is multiplied for the number of the countries sharing the
process. When the CEE region is analyzed it should be taken into the considera‐
tion that the development and the dynamics of VC industry for the countries
significantly differ. Although the condition for the overall region is shown as one
picture and may be stable and growing, each state of this group has its own spe‐
cifics and intensification of VC market. In some of the countries, the main source
of capital for starting a business remains traditional bank loan and the mecha‐
nism of VC is still untested area.
CEE VC fundraising reached 166 mln EUR in 2015, a level similar to 2014,
which accounts for nearly 40% of all PE raised in CEE region in 2015. As shown in
Fig. 1, there was no stable trend in the level of attracted funds as since 2007 till
4
5
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2015 it fluctuated within 54 and 196 mln EUR. Hence, it is quite difficult to predict
the trend for the foreseeable years. However, the figures show a positive picture
for VC as a provider of finance in CEE even though the figures are not as high as
for the developed regions.

Figure 1. VC fundraising in CEE in 2007–2015 (mln EUR)
Source: Own elaboration based on Central and Eastern European Private Equity Statistics 2015, Invest
Europe, Brussels 2016, pp. 8, 11.

CEE VC fundraising reached 166 mln EUR in 2015, a level similar to 2014,
which accounts for nearly 40% of all PE raised in CEE region in 2015. As shown in
Fig. 1, there was no stable trend in the level of attracted funds as since 2007 till
2015 it fluctuated within 54 and 196 mln EUR. Hence, it is quite difficult to predict
the trend for the foreseeable years. However, the figures show a positive picture
for VC as a provider of finance in CEE even though the figures are not as high as
for the developed regions.
By country, the most active VC market in CEE region in 2015 was Hungary,
attracting around 25 mln EUR or 29.6% of the year’s venture investments by val‐
ue. Poland attracted 20 mln EUR or 23.3% of the total. These two countries make
the leading markets by number of companies financed with VC, 62 in Poland and
57 in Hungary, together making up over half of the region’s venture financed
companies during the year6. Those countries were the leading VC markets as well
in 2014. The moderately active markets of 2015 comprise of Lithuania with 11.7%,
Slovakia with 10.6% and Latvia with 7.8% of the VC investments. The remaining
countries made 16.9% altogether. However, Bosnia & Herzegovina, Macedonia,
Moldova, and Montenegro did not attract any VC in the previous years7.

6
7

Central and Eastern European Private Equity Statistics 2015, Invest Europe, Brussels 2016, p 27.
Ibidem, p. 27.
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4. Programs and private‐public partnerships financing public venture
capital schemes in Central and Eastern Europe
In the period from 2007 to 2014, in the CEE countriesseveral VC initiatives of
the EU took place. In 2005, one of the schemes under these organizations, named
Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises Scheme, or
JEREMIE, was proposed for the EU Member States, including CEE countries8. By
means of this scheme, the Member States got the opportunity to use a share of
their structural funds to invest in expansion and innovation of SMEs or create
new businesses by means of different revolving financial instruments. The finan‐
cial instrument offered by the JEREMIE program allowed all the EU Member
States to direct a share of structural funds to VC, as recoverable funds. However,
the VC comprised only a minor share of the JEREMIE program, while the loans
and guarantees were much weightier. Moreover, the VC was not even used by
some of Member States.
Apart from the JEREMIE program, there were also other initiatives that pro‐
vided opportunities to establish a holding fund by means of the EU funding. In
Poland, for instance, there was a program provided by the Polish National Capi‐
tal Fund that offered private investors in a FoF scheme to institute a joint VC
fund. The public funds were created as joint VC funds, funded from both the
national programs and by private investors, or to co‐finance VC funds with no
private investors.
The statistical data for the EU shows that, in spite of the several EU programs,
only a very small share was used by the states to finance VC. Between years 2007
and 2013, public capital used for VC funds in the CEE region comprised only 6%
of the value of the operational programs, while the funds have by far used less
than 60% of the allocations9. By the beginning of 2016, 64 VC funds established in
CEE, financed by states, allowed the investment of 1.1 bln EUR. The governmen‐
tal investment had to comprise at least 15% of funding along with the financing
coming from the EU. The leverage effect of governmental investment may be
seen from the fact that it allowed around 400 mln EUR in private investment to be
raised in the VC market of CEE10.
The figures could have been higher; however, the application of the program
faced several obstacles that prevented the fast development of VC in the region. It
took a significant time for many countries to start the initiatives and to organize
work of the funds in a country. The procedures could take even several years and
included the approval of the funding schemes, the establishment of the holding
8
9
10

EU Funds in Central and Eastern Europe, Progress report 2007–2012, KPMG 2013, p. 17.
Ibidem, p. 35.
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2015, p. 9.
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funds, and launch of tenders, search for experienced managers, negotiations of
the terms of investment, etc.11 By the time the funds were ready to operate a lot of
time had already passed and still demanded more time for allocating the funds,
as it is the most crucial period in the lifetime of funds. For instance, more than
half of the JEREMIE programʹs time frame in Latvia was spent on the legal and
institutional establishment of the facility, the selection of the intermediate manag‐
ers and creating the funds, and then publishing the offers12.Also, by 2014 in Hun‐
gary, which was the first country in CEE to launch the JEREMIE VC program,
10 of the 28 funds were finally not established, mostly because of the repetitive
licensing to increase the sizes of these funds13.
Another important problem that VC faced was the constraints concerning
what type of companies a fund can actually finance, for instance, limiting the list
to ventures of a certain development stage or size. Constraints also included the
amount of capital that could be invested in a venture with a financing decision or
specific types of securities the investor could use. Such kind of restrictions can be
reasonable from the state’s policy point. However, they mayhin der the practice
of business as the intentions of the public and private sectors do not always
match. Moreover, it should be taken into consideration that the regulations de‐
signed within the programs may work in the markets of developed countries but
may be a barrier for creation and enhancement of VC industry in developing
ones. As CEE region has been quite young, the theoretical knowledge and practi‐
cal experience of the other countries with well‐functioning VC markets could not
be applied in the area at a fast pace. All of the countries have their own specifics
and the situation when a country wants to develop PPP or create a FoF may meet
a number of barriers.

5. Enhancement of venture capital in Central and Eastern Europe
In the latest years, there is a move of focus from “traditional” VC countries
towards emerging regions. Emerging countries are getting more of higher interest
for the higher yields and growth possibilities and that require a sizable funding14.
However, the emerging markets should be sufficiently mature for VC invest‐
ments as too early entry can be not a beneficial strategy for investors.
The region of CEE is facing a rising attractiveness as an investment destina‐
tion. Though the CEE states are still in the process of transition, many improve‐
11
12
13
14
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ments have taken place in the last years, especially in the financial sector, the area
of corporate governance and the protection of property rights. The EU accession
and regulatory changes have made the CEE nations very attractive compared to
the other emerging regions. Therefore, the institutional and societal prerequisites
are very favorable in the region. Moreover, the spheres of services connected with
finance, logistics, healthcare, customer service, and infrastructure are reaching the
high standards. Also, the growth estimations in CEE are above average and are
expected to remain over the next decades. Entrepreneurial activities are on the
rise and are supported by the various initiatives of the EU to promote innova‐
tions. Another attractive factor for allocating business in the region is the cost of
the labor force. The countries of CEE have lower hourly cost apart from the EU‐15
countries where wages can be times higher.
However, the transformation of the markets is not yet completed and apart
from the attractive side of the region there are several, sometimes very valuable,
weaknesses. The VC and PE (VC/PE) Country Attractiveness Index gives a more
precise look at the situation of CEE countries. The index consists of six key catego‐
ries of country attractiveness for VC/PE investors which are economic activity,
depth of the capital market, taxation, investor protection and corporate governance,
human and social environment, and entrepreneurial, culture and deal opportuni‐
ties. Fig. 2 includes various sub‐indicators within VC/PE Country Attractive‐
ness Index for the average of CEE countries with the EU‐15 states as a benchmark.
The region has relatively small economies, with high unemployment rates,
and small and illiquid capital markets (Fig. 2). As was mentioned before, the capi‐
tal markets are a strong deficit compared to the EU‐15 level.
Taxation appears to be the strongest component of the CEE countries attrac‐
tiveness for VC/PE investors. However, taxation depends on local legislation and
can be relatively quickly and arbitrarily adapted by politicians. In 2004, the Unit‐
ed Nations stated that the authorities of CEE countries tried to attract investors
with low levels of corporate taxes and tax incentives as part of the accession pro‐
cess to the EU15.
By contrast, the human and social environment of the CEE countries is on par
with the EU‐15 average. Another weak area in the CEE is entrepreneurship.
Though privatization and large enterprise restricting processes are mostly com‐
plete, entrepreneurial opportunities are deficient. Also, the burden of starting
a business is much higher than the EU‐15 average. Innovation in the region ranks
poorly due to the low number of patents and scant public and private R&D ex‐
penditures. Overall, at the current socio‐economic conditions, the CEE region is
slightly less attractive than the EU‐15 group and offers by far greater potential.
15

A. Groh, H. Liechtenstein, Investing in Venture Capital and Private Equity in Central and Eastern Europe:
a Ranking of the Most Attractive Countries, IESE Business School, Barcelona 2006, p. 16.

81

Figure 2. CEE strength and weaknesses, EU‐15 = 100
Source: The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index Ranking, http://blog.
iese.edu/vcpeindex/ranking/ [access: 18.09.2016].

Taxation appears to be the strongest component of the CEE countries attrac‐
tiveness for VC/PE investors. However, taxation depends on local legislation and
can be relatively quickly and arbitrarily adapted by politicians. In 2004, the Unit‐
ed Nations stated that the authorities of CEE countries tried to attract investors
with low levels of corporate taxes and tax incentives as part of the accession pro‐
cess to the EU16.
By contrast, the human and social environment of the CEE countries is on par
with the EU‐15 average. Another weak area in the CEE is entrepreneurship.
Though privatization and large enterprise restricting processes are mostly com‐
plete, entrepreneurial opportunities are deficient. Also, the burden of starting
a business is much higher than the EU‐15 average. Innovation in the region ranks
poorly due to the low number of patents and scant public and private R&D ex‐
penditures. Overall, at the current socio‐economic conditions, the CEE region is
slightly less attractive than the EU‐15 group and offers by far greater potential.
As it is seen from the analysis of the index that the opportunity of growth is not
the only factor that renders attractiveness of economies for VC investments, and it
is broader conditions that motivate the whole industry. The growth of VC industry
infrastructure and investment environment involves a lot of socio‐economic and
institutional conditions. The CEE countries are still in a period of a profound transi‐
16
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tion and it might take several decades for the region to catch up. On one side, this is
bad for the attractiveness to institutional investors who tend to neglect smaller
economies, but on the other side, this reveals the enormous growth and catch‐up
potential. The level of education is high, the workforce is cheap and the institutional
structures have been converging for some time. The speed of the transition process
differs greatly by the country. Some nations, for instance, Poland and Hungary,
have worked hard to implement reforms while others, like the Czech Republic,
Slovakia, and Bulgaria, have moved at a slower pace.
Relying on the experience of developed countries, such as the USA, the EU,
and Israel, CEE countries have recently initiated state programs of innovative
development assuming the creation of a competitive product on the basis of the
use of internal and foreign scientific potential and transfer of technologies. Taking
into account the existing state support of VC in CEE, many foreign and internal
investors got an opportunity to increase their capital through an investment in
VC funds at the same time distributing the investment risks. As a result, with the
help of governmental or the EU initiatives, there were created FoFs that are aimed
at the development of high‐technology projects in the perspective industries ori‐
ented to export. However, in most of the CEE countries modern VC industry
cannot be created with the help of just governmental actions. Therefore, the main
obstacles to the development of VC business are a number of natural problems
which almost every country faces when beginning the process of the organization
of VC industry. These problems from venture capitalist’s point may include:
– weak commercialization of high‐tech projects;
– defect of projects;
– unwillingness of initiators to lose control over business;
– lack of the single database on projects;
– shortage of specialists;
– deficit of projects;
– shortage of managers who could bring the project from start to final imple‐
mentation.
Problems from VC – backed company point in CEE may include:
– lack of sources of venture funding, including traditional sources for foreign
economies, such as pension funds and insurance companies;
– low level of capitalization of VC funds and projects; for instance, the maxi‐
mum amount of financing of the VC project in many CEE venture funds does
not exceed 1 million EUR that is not enough for the development of a high‐
tech project;
– a small number of high‐tech projects in VC funds;
– poor development of VC funds;
– outflow of VC resources, projects to other markets;
– slow attraction of modern Western technologies and managers;
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–

lack of a strong legislation in the field of protection of rights of all classes of
investors.
The basis for the VC industry in countries of CEE is already set and the creat‐
ed venture funds gradually enhance their activity. The problems of VC funding
of innovative activities require the continuous actions from the state and from
other participants of VC business, as the obstacles which arose on the way to
forming of VC industries in CEE are temporary and have determined solutions.
There are several ways for overcoming temporary difficulties on the creation
of national systems of VC funding. Firstly, there is the lack of institutional sources
of VC. The experience of many developed countries shows that strategic partners
– venture funds, incubators, the state venture or innovative funds are engaged in
financing at the initial stage of the innovative projects. Banks start participating in
high‐tech project financing only at final stages when the idea passed all prelimi‐
nary stages and came to the level of a market product. As a result, participation in
the development of the VC industry of the pension funds and other institutional
investors by financing the young companies through venture funds, in many
respects could solve a problem of the insufficient amount of VC.
Secondly, it is necessary to create a more extensive market of VC including
a big network of VC funds, communities of venture capitalists, large companies
which would be actively engaged in VC business. In each state, there should be
founded a national institution for VC which main objective will be the attraction
of the capital and creation of a network of VC funds.
Moreover, the most important and difficult stage of VC investing process is
the return of investments which is performed in specific forms of exit from VC
projects. In this regard, the mechanism of venture funding shall provide the
methods and schemes providing exits which are directly interconnected with the
capital market. Therefore, the availability of the over‐the‐counter market can pro‐
vide VC investor with a possible exit from the project creating a condition of li‐
quidity of investments. Insufficient development of the capital markets in CEE
may prevent VC firms to make the IPO in the stock market and to deprive of an
exit from the business. In this case, as it was noted, availability of the over‐the‐
counter market can create an additional exit route for a VC investor. For successful
development of VC industry in CEE countries, it is also necessary to establish tax
benefits on the income of the VC investor, in the case of exit from the VC project.
Moreover, there should not be introduced any special requirements for VC activi‐
ties, for instance, licensing or the sizes of the ventures to invest in creating favora‐
ble conditions and the natural demand‐supply of the VC industry.
Additionally, it is essential to establish educational institutions for the
preparation of a qualified workforce in the sphere of VC. The lack of the manag‐
ers able to prosecute the projects of VC from the very beginning until the exit of
the fund from the venture is a considerable obstacle to the VC industry.
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Conclusions
The countries of CEE considerably lag behind the Western European states
and the USA on the level of development of the market of VC. However, in CEE
there has recently been made a progress concerning conditions that could in‐
crease VC investments. By 2016 nearly all of CEE countries have politically inte‐
grated into the EU. The region possesses a developed legal, regulatory and judi‐
cial system that diminishes risk and offers the effectiveness of developed markets,
apart from the other emerging regions in the world. Moreover, the institutions of
the EU have been opening various initiatives and funds in order to promote the
development of VC in CEE.
According to the VC/PE Country Attractiveness Index, the region of CEE has
relatively small economies, with high unemployment rates, and small and illiquid
capital markets. Taxation appears to be the strongest component of the CEE coun‐
tries attractiveness for VC/PE investors. The culture of CEE shows strengths in
the area: high educational standards, good labor regulations, and low crime rates.
However, bribery and corruption still remain higher in the CEE countries than in
Western Europe.
At the moment the basis for the VC industry in countries of CEE is already set
and the created venture funds gradually enhance their activity. However, the
problems of VC funding of innovative activities require the continuous actions
from the state and from other participants of VC business, as the obstacles which
arose on the way to forming of VC industries in CEE are temporary and have
determined solutions.
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Summary
The paper describes the importance of governmental actions of a country or a region to
form and stimulate the VC industry. The state support has the key value for the devel‐
opment of VC industry. It proceeds from the need of anincrease in competitiveness of
the national industry in the conditions of a high competition in the world market. The
region of CEE possesses a developed legal and regulatory system that diminishes opera‐
tional risk and enhances the effectiveness of developing markets. However, there are
weaknesses of this region that can be obstacles for VC investments inflow. The paper
shows the problems of the VC environment in CEE that are able to explain, at least par‐
tially, the condition of the VC industry and its lag behind the developed countries, and
gives some practical suggestions in order to enhance the VC development in the region.
Keywords: venture capital, private equity, fund of funds, public‐private partnership,
Central and Eastern Europe

PERSPEKTYWY ROZWOJU VENTURE CAPITAL W REGIONIE EUROPY
ŚRODKOWO‐WSCHODNIEJ
Streszczenie
W artykule omówiono znaczenie działań rządowych danego kraju lub regionu
pobudzających branżę VC. Wsparcie państwa ma istotną wartość dla rozwoju branży
VC. Wynika to z potrzeby zwiększenia konkurencyjności przemysłu krajowego
w warunkach wysokiej konkurencji na rynku światowym. Region Europy Środkowo‐
Wschodniej posiada rozwinięty system prawny i regulacyjny, który zmniejsza ryzyko
operacyjne i wzmacnia efektywność rynków rozwijających się. Jednakże istnieją również
słabe strony tego regionu, które mogą być przeszkodą dla napływu inwestycji VC.
W artykule przedstawiono problemy otoczenia VC w Europie Środkowo‐Wschodniej,
które są w stanie wyjaśnić, przynajmniej częściowo, stan branży VC i jego opóźnienie za
krajami rozwiniętymi, jak też daje wiele praktycznych sugestii w celu zwiększenia
rozwoju VC w regionie.
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Przewóz drogowy ładunków niebezpiecznych w Polsce
Wstęp
Choć nie każdy sobie to uświadamia, towary niebezpieczne obecne są
w naszym życiu praktycznie na każdym kroku. Codziennie bowiem korzystamy
w domu ze środków dezynfekcji, kosmetyków czy artykułów chemicznych.
Przewóz towarów niebezpiecznych ze względu na ich specyficzne właściwości
może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi oraz środowiska, stąd ten rodzaj
towarów to nie lada wyzwanie dla organizatorów transportu2.
W niniejszym artykule skupiono się głównie na omówieniu sytuacji transpor‐
tu towarów niebezpiecznych w Polsce. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi drogowego przewozu towarów
niebezpiecznych w Polsce, zwrócenie uwagi na problem niebezpieczeństwa jakie
powoduje przewóz tego typu towarów transportem drogowym, w dodatku
przez aglomeracje miejskie, a także poprzez analizę danych dotyczących wypad‐
kowości artykuł może posłużyć do zaplanowania działań mających na celu zmi‐
nimalizowanie ryzyka wypadków podczas drogowego transportu towarów nie‐
bezpiecznych.

1. Pojęcie towarów niebezpiecznych
Towary niebezpieczne (ang. hazardous materials, dangerous goods) to specyficz‐
ny rodzaj ładunków. Terminem tym określa się materiały oraz przedmioty, które
w razie przewożenia ich w nieodpowiednich warunkach, z uwagi na swoje wła‐
ściwości fizykochemiczne oraz biologiczne mogą spowodować utratę zdrowia
lub życia, skażenie środowiska naturalnego czy też zniszczenie lub uszkodzenie
innych dóbr materialnych3.

1

2
3

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych, ul. Cieplaka 1C,
ewa9080@gmail.com.
S. Bęczkowska, Transport towarów niebezpiecznych, „Promotor BHP” 2013, nr 5, s. 7.
J. Neider, Transport w handlu międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Gdańsk 2006,
s. 154.
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Definicję towarów niebezpiecznych można też odnaleźć w art. 2 ustawy
z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
Wedle tej definicji towar niebezpieczny jest materiałem albo przedmiotem, który
zgodnie z umową ADR nie został dopuszczony do międzynarodowego przewo‐
zu drogowego lub został do niego dopuszczony, ale jedynie na warunkach opi‐
sanych w tejże umowie4.

2. Transport drogowy towarów niebezpiecznych w Polsce
Każdego dnia polskimi drogami przejeżdża dość dużo pojazdów transportu‐
jących towary niebezpieczne. Przeliczeniowo, na ogólną masę wykonywanych
rocznie w Polsce drogowych przewozów towarów wynoszącą 1551,8 mln ton,
towary niebezpieczne stanowią około 155,2 mln ton, co oznacza, że rocznie około
10‐15% wszystkich przewożonych transportem drogowym w Polsce towarów
stanowią ładunki niebezpieczne. Zagłębiając się dalej w statystyki można dojść
do wniosku, że większość z tych 10‐15% stanowią transporty masowe w cyster‐
nach, w których transportuje się głównie paliwa ciekłe (70% wszystkich przewo‐
zów w cysternach). Według prognoz, za najbliższe 5–10 lat w naszym kraju bę‐
dzie transportowało się drugie tyle towarów niebezpiecznych co obecnie5.
Transport drogowy jest najczęściej wybieranym rodzajem transportu dla to‐
warów niebezpiecznych (rys. 1). Drogami przewozi się aż około 80% wszystkich
towarów niebezpiecznych w Europie. W Polsce wskaźnik ten jest podobny. Wy‐
bieranie tego rodzaju transportu dla towarów tego typu spowodowane jest
głównie chęcią ponoszenia przez organizatorów transportu mniejszych kosztów
na opłatę taryf przewozowych, które w transporcie drogowym są niższe w po‐
równaniu z innymi gałęziami transportu. Niewielki odsetek towarów niebez‐
piecznych przewożony jest koleją, a jeszcze mniejszy żeglugą śródlądową.
W Polsce szlaki przewozu towarów niebezpiecznych przechodzą głównie
przez tereny silnie zurbanizowane. Najwięcej takich towarów przewodzi się
w okolicach Trójmiasta, Bydgoszczy, Łodzi, Kielc, Tarnowa oraz Czechowic‐
Dziedzic. Ładunki niebezpieczne dostarczane są w dużej mierze do zakładów
przemysłowych, których w Polsce istnieje ponad 300, a 60 z nich można uznać za
szczególnie groźne. W zakładach tych produkuje się substancje niebezpieczne lub
wykorzystuje się je w produkcji. Przewóz towarów niebezpiecznych przez miasta
stanowi szczególnie duże zagrożenie, gdyż stwarza możliwość wystąpienia kata‐
4

5

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 ze zm.), s. 2.
J. Urban, K. Szylar, Bezpieczeństwo przy transporcie towarów niebezpiecznych [w] TransLogistics 2014,
red. W. Włodek, P. Szpręglewska, M. Zięba, A. Żelazek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wro‐
cławskiej, Wrocław 2014, s. 62.
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strofy, której wymiar może być ogromny, ze względu na duże zaludnienie tych
terenów6. Szacuje się, że każdej doby przez miasta przejeżdża około 40 samocho‐
dów ciężarowych transportujących niebezpieczne towary w ilości 5–20 ton każdy7.

Rysunek 1. Przewozy towarów niebezpiecznych różnymi gałęziami transportu
na przestrzeni lat 1990–2020 w Unii Europejskiej
Źródło: www.gazy‐adr.prv.pl [dostęp: 17.10.2016].

3. Wypadki i awarie podczas transportu towarów niebezpiecznych
Duży odsetek towarów niebezpiecznych przewożonych transportem drogo‐
wym siłą rzeczy sprawia, że najwięcej wypadków dzieje się właśnie podczas
przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym. Ten rodzaj trans‐
portu nie należy do bezpiecznych, jednak wcześniej wspomniane względy eko‐
nomiczne często są dla organizatorów transportu ważniejsze od kwestii bezpie‐
czeństwa8.
W Polsce każdego roku dochodzi do kilkuset kolizji z udziałem pojazdów
przewożących towary niebezpieczne. Co roku dochodzi też do ponad 100 wy‐
padków z udziałem cystern. Około 20–30% tych cystern przewozi paliwa płynne.
Liczba tych wypadków może wydawać się niska w porównaniu do rocznej liczby
wszystkich wypadków na drogach w Polsce, jednak problem tkwi w ogromnym
rozmiarze skutków wypadków z udziałem pojazdów transportujących ładunki
niebezpieczne. Uszkodzenie cysterny może spowodować powstanie rozlewiska,
które przenika do gruntu, wód podziemnych lub toków wodnych powodując
degradację życia biologicznego, a to z kolei pociąga za sobą stratę zdrowia lub

6

7

8

K. Pająk, E. Krygier, Transport materiałów niebezpiecznych – wybrane problemy, „Safety and Security”
2013, nr 3, s. 23‐26.
Raport Najwyższej Izby Kontroli, Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpie‐
czeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, Warszawa 2012, s. 7.
J. Poliński, Problemy związane z transportem ładunków niebezpiecznych, „Problemy Kolejnictwa” 2003,
nr 137/138, s. 45.
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nawet życia ludzkiego, straty ekologiczne oraz finansowe9. Największe niebez‐
pieczeństwo dla środowiska stanowią wycieki substancji ropopochodnych i kwa‐
sów, do których dojść może na skutek rozszczelnienia zaworów, uszkodzeń
zbiornika lub w wyniku kolizji10.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2011 r., dotyczącego wyników
kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, najczęstsze przyczyny wy‐
padków podczas przewozu drogowego towarów niebezpiecznych to11:
– brak kwalifikacji kierowców (4% kierowców nie przeszło wymaganych szko‐
leń);
– trzeźwość kierowców;
– brak kontroli pojazdów (4% pojazdów nie posiadało świadectwa dopuszcze‐
nia do przewozu towarów niebezpiecznych);
– niepełne wyposażenie pojazdów (60% pojazdów nie posiadało środków do
gaszenia pożaru, 17% nie miało sprzętu zabezpieczającego środowisko przed
zanieczyszczeniem toksynami);
– złe oznakowanie (16% pojazdów nie miało prawidłowego oznakowania);
– zgoda Straży Granicznej na wjazd towaru pomimo złego stanu technicznego
pojazdu;
– brak monitoringu Policji i PSP na trasie przewozu ładunków niebezpiecz‐
nych;
– niewykorzystywanie przez prezydentów miast prawa ograniczania przewo‐
zu towarów niebezpiecznych w miejscach mocno zaludnionych;
– niewystarczający nadzór prezydentów miast i starostów nad stacjami kontro‐
li pojazdów (nie wszystkie były przystosowane do obsługi pojazdów prze‐
wożących towary niebezpieczne).
Rysunek 2 przedstawia miejscowe zagrożenia chemiczno‐ekologiczne, do ja‐
kich doszło w Polsce na przestrzeni lat 2005–2012. Za miejscowe zagrożenie che‐
miczne uznaje się uwolnienie do otoczenia toksycznych środków przemysłowych
bądź też innych substancji chemicznych zagrażających ludziom, środowisku
naturalnemu lub mieniu. Z kolei miejscowe zagrożenie ekologiczne to zdarzenie
skutkujące skażeniem środowiska naturalnego12.
Z rysunku 2. można łatwo wyliczyć, że w Polsce w ciągu roku dochodzi
średnio do 1396 miejscowych zagrożeń chemiczno‐ekologicznych. W latach 2008–
2010 można było zaobserwować lekką zwyżkę liczby zagrożeń.

9
10
11

12

S. Bęczkowska, Transport…, s. 8–9.
K. Pająk, E. Krygier, Transport…, s. 24.
R. Dobrzyńska, Zagrożenie środowiska podczas transportu drogowego materiałów niebezpiecznych [w]
Transport w regionie Pomorza Zachodniego, red. Iouria N. Semenova, A. Wiktorowska‐Jasik, Wydaw‐
nictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2013, s. 8.
J. Michalik i in., Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce,
„Bezpieczeństwo Pracy” 2009, nr 10, s. 17.
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Rysunek 2. Miejscowe zagrożenia chemiczno‐ekologiczne w transporcie drogowym
w Polsce
Źródło: Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozwinięcie problemu zaprezentowanego na rysunku 2 stanowi tabela 1,
w której przeanalizowane zostały przyczyny miejscowych zagrożeń chemiczno‐
ekologicznych w Polsce w latach 2005–2007.
Tabela 1. Przyczyny miejscowych zagrożeń chemicznych i ekologicznych w transporcie
drogowym z udziałem samochodów ciężarowych na przestrzeni lat 2005–2007 (wg da‐
nych KGPSP)
Zagrożenia chemiczne i ekologiczne
Rodzaj przyczyny

liczba miejscowych
zagrożeń

udział
procentowy

21

2,1

8

0,8

115

11,7

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu

25

2,5

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środ‐
ków transportu

550

55,7

Wady lub nieprawidłowa eksploatacja zbiorników
ciśnieniowych

7

0,7

11

1,1

6

0,6

Wady urządzeń mechanicznych
Nieprawidłowe magazynowanie substancji
niebezpiecznych
Wady środków transportu

Nieumyślne działanie człowieka
Celowe działanie człowieka
Nieustalone

91

9,2

Inne przyczyny

154

15,6

Razem

988

100,0

Źródło: J. Michalik i in., Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów
w Polsce, „Bezpieczeństwo Pracy” 2009, nr 10, s. 16.
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Z tabeli 1 wynika, że głównymi elementami sprawczymi zdarzeń, które mają
miejsce podczas transportu drogowego towarów niebezpiecznych są błędy ludz‐
kie wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu (ponad 55%
zdarzeń). Dopiero na drugim miejscu wymienić można problemy wynikające
z wad środków transportu (prawie 12% zdarzeń).
Tabela 2 posłuży analizie awarii zdarzających się podczas transportu towa‐
rów niebezpiecznych.
Tabela 2. Liczba awarii różnych rodzajów pojazdów transportujących towary niebez‐
pieczne w latach 2005–2007 wg rejestru TDT
Liczba zdarzeń wg poszczególnych rodzajów przyczyn
eksploatacyjne

Ra‐
zem

kon‐
struk‐
cyjne

mate‐
ria‐
łowe

wyko‐
nawcze

Pojazdy cysterny

0

0

1

27

13

96

137

MEGC – wieloelementowe konte‐
nery do gazu

0

0

0

1

0

0

1

Urządzenie do napełniania i
opróżniania zbiorników transpor‐
towych

0

0

0

0

1

0

1

Razem

0

0

1

28

14

96

139

Rodzaj zbiornika transportowego

wady
kon‐
obsługi serwacja

inne

Źródło: J. Michalik i in., Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów
w Polsce, „Bezpieczeństwo Pracy” 2009, nr 10, s. 15.

Z tabeli 2. możemy wywnioskować, że cysterny to rodzaj pojazdu, który naj‐
częściej ulega awariom podczas przewozu towarów niebezpiecznych i prawie
w całości awarie te wywodzą się z przyczyn eksploatacyjnych. Przyczyny tych
awarii leżą głównie w nieprawidłowym sposobie obsługi tychże pojazdów. Ko‐
lejny z powodów to niewłaściwa konserwacja.

4. Przykłady wypadków
Poniżej zaprezentowane zostaną dwa poważniejsze wypadki, do których do‐
szło w Polsce w ostatnich latach podczas przewozu ładunków niebezpiecznych,
w celu uświadomienia skali niebezpieczeństwa jakie powoduje drogowy trans‐
port tego typu towarów.
W dniu 6 listopada 2012 r. w miejscowości Krasne doszło do wypadku
z udziałem pojazdu przewożącego towar niebezpieczny. Kierowca samochodu
ciężarowego przewożący wodorotlenek sodu wjechał do rowu. Wodorotlenek
sodu jest substancją służącą m.in. do produkcji mydła i gumy, która jest bardzo
groźna dla ludzi, gdyż powoduje silne podrażnienia oczu, gardła, skóry, wstrząs
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oraz duszności wynikające z wdychania oparów. Z 4,5 tys. litrów wodorotlenku
sodu do przydrożnego rowu wylało się aż 1,5 tys. litrów tej substancji. Ze wstęp‐
nych ustaleń wynika, że kierowca samochodu zasłabł za kierownicą. Strażacy
w specjalnych ochronnych kombinezonach przez kilkadziesiąt minut wypom‐
powywali niebezpieczną substancję. Był to groźny wypadek, ale jego skutki by‐
łyby tragiczne, gdyby samochód wjechał do rowu bliżej pobliskich zabudowań.
Na szczęście obok miejsca wypadku znajdowały się łąki, a zabudowania zaczyna‐
ły się dopiero kilkadziesiąt metrów dalej. Wypadek ten obrazuje jak groźne skut‐
ki dla ludzi może mieć wypadek z udziałem samochodu przewożącego towary
niebezpieczne13. Na rysunku 3 i 4 zobrazowano skutki niniejszego wypadku.

Rysunek 3. Wypadek w miejscowości Krasne
Źródło: Internetowy portal informacyjny www.supernowosci24.pl [dostęp: 17.10.2016].

Rysunek 4. Wypadek w miejscowości Krasne
Źródło: Internetowy portal informacyjny www.supernowosci24.pl [dostęp: 17.10.2016].

13

Internetowy portal informacyjny www.supernowosci24.pl [dostęp: 17.10.2016].
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Inny poważny wypadek wydarzył się w 2009 r. w miejscowości Rejowiec pod
Wągrowcem (rys. 5). Cysterna wypełniona paliwem i olejem napędowym zjechała
z drogi i przewróciła się na bok, w wyniku czego wydostało się z niej około 14 tys.
litrów substancji. Doszło do skażenia pola uprawnego. Szacuje się, że substancje
tego typu mogą być obecne w glebie jeszcze nawet kilka lat po takim skażeniu,
przez co teren ten przez długi czas nie może być wykorzystany pod uprawy.

Rysunek 5. Wypadek w miejscowości Rejewiec
Źródło: Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
www.psp.wlkp.pl [dostęp: 17.10.2016].

Wyżej opisany wypadek obrazuje skutki, jakie powodują dla środowiska
wypadki pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne14.

Podsumowanie
Reasumując, transport ładunków niebezpiecznych jest dość skomplikowanym
procesem, który z uwagi na specyficzne właściwości przewożonych towarów będą‐
cych zagrożeniem dla ludzi, środowiska naturalnego i mienia, wymaga od przedsię‐
biorców wykonujących tego typu usługi dobrej znajomości przepisów prawa, wie‐
dzy w tym zakresie, ale też dokładności oraz skrupulatności. Po przeanalizowaniu
w niniejszym artykule statystyk dotyczących transportu towarów niebezpiecznych
w Polsce, po analizie wypadkowości w przewozie tego typu towarów oraz analizie
przyczyn wypadków, można dojść do następujących wniosków:
– w Polsce transportuje się dość duże ilości towarów niebezpiecznych – jest to
10–15% ogółu ładunków przewożonych transportem drogowym w Polsce;
– do tego celu najczęściej wybierany jest transport drogowy. Ta gałąź transpor‐
tu ze względu na ilość zdarzających się wypadków ogólnie nie jest uznawana
14

Internetowy portal informacyjny www.kurierlubelski.pl, data dostępu: 17.10.2016.
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–

–

–

–

za bezpieczną, a jeśli w dodatku dotyczy przewozu towarów niebezpiecz‐
nych to stanowi to ogromne zagrożenie. W transporcie drogowym często
trudno jest uniknąć niebezpieczeństwa na drodze spowodowanego przez in‐
nych uczestników ruchu. Często jednak korzyści ekonomiczne wynikające
z wyboru tej formy transportu przeważają nad kwestiami bezpieczeństwa;
duża część towarów niebezpiecznych przewożona jest przez miasta. Jest to
bardzo niebezpieczne, gdyż w ten sposób naraża się duże skupiska ludzi na
niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia wypadku pojazdu
przewożącego ładunek niebezpieczny, co może być f][talne w skutkach dla
zdrowia i życia ludzi;
w Polsce w transporcie drogowym każdego roku dochodzi średnio do 1396
miejscowych zagrożeń chemiczno‐ekologicznych. Aby ograniczyć tę liczbę,
osoby zajmujące się transportem tego typu towarów powinny przeanalizo‐
wać najczęstsze przyczyny wypadków podczas przewodu ładunków nie‐
bezpiecznych i starać się do nich nie dopuścić. Należy głównie zadbać o kwa‐
lifikacje kierowców i ich odpowiedni dobór, dobry stan techniczny pojazdów
oraz ich wyposażenie, odpowiednie oznakowanie pojazdów i towarów,
o przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecz‐
nych określonych przez umowę ADR, jak i przepisów ruchu drogowego;
najwięcej wypadków podczas transportu towarów niebezpiecznych w Polsce
ma swoje przyczyny w niezachowaniu zasad bezpieczeństwa ruchu środków
transportu (55% zdarzeń), kolejną przyczyną są wady środków transportu
(12% zdarzeń). Cysterny są najbardziej niebezpiecznym środkiem transportu
dla ładunków niebezpiecznych;
szacuje się, że za 5–10 lat ilość towarów niebezpiecznych przewożonych
transportem drogowym w Polsce ulegnie podwojeniu, dlatego też do zadań
osób odpowiedzialnym za transport tego typu towarów należy przemyślenie
w jaki sposób przygotować się na tą sytuację i zwiększyć bezpieczeństwo te‐
go przewozu.
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nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 ze zm.).
www.gazy‐adr.prv.pl

Streszczenie
Przewóz ładunków niebezpiecznych to ważny obszar transportu. Transport tego typu
towarów ze względu na ich specyficzne właściwości zagrażające ludziom i środowisku
wymaga skrupulatnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez organizatorów
transportu. Nie powinno być tu miejsca na zaniedbania, a te jednak dosyć często się
zdarzają. Niniejszy artykuł skupia się na zagadnieniu przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych w Polsce. Przedstawiono w nim definicję towarów niebezpiecznych,
zaprezentowano statystyki przewozu ładunków niebezpiecznych w Polsce, a także do‐
konano analizy przyczyn wypadków zdarzających się podczas przewozu tego typu
towarów. W dalszej części opisane zostały również dwa poważniejsze wypadki, które
wydarzyły się w ostatnich latach w Polsce podczas drogowego transportu towarów
niebezpiecznych.
Słowa kluczowe: towary niebezpieczne, transport drogowy, transport ładunków nie‐
bezpiecznych, ładunki niebezpieczne w Polsce

ROAD TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS IN POLAND
Summary
Transport of dangerous goods is an important area of transport. Transport of that kind
of goods because of their specific features that can be danger for people and environ‐
ment requires scrupulous observance of safety rules by organizers of transport. There
shouldn’t be neglects in this kind of transport but those quite often happen. This article
is about characteristic of road transport of dangerous goods in Poland. There was pre‐
sented a definition of dangerous goods, statistics of transport dangerous goods in Po‐
land and the incidents analysis in transport of this kind of goods. In the further chapters
were written two serious accidents which happened last years in Poland during road
transport of dangerous goods.
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5S z życia wzięte – czyli jak wdrożyć 5S w domu
Wstęp
Nie bez powodu Lean Management definiowany jest jako filozofia zarządza‐
nia, zgodnie z którą przedsiębiorstwo dąży do optymalnego wykorzystania za‐
sobów. Nieustanne eliminowanie marnotrawstwa to priorytet w działaniu. Jed‐
nym z kluczowych narzędzi koncepcji Lean Management jest 5S, praktykowany
w przemyśle od kilkudziesięciu lat. Ponadto 5S znajduje zastosowanie także
w usługach, administracji, IT (Information Technology) czy służbie zdrowia. Mając
na uwadze mnogość zastosowań 5S w obszarze gospodarczym, stwierdzono, że
nie ma przeszkód, by wykorzystać go również w środowisku domowym, co za‐
prezentowano w artykule.

1. Lean Production
Japonia po II wojnie światowej była krajem biednym i zniszczonym.
W porównaniu do państw Zachodu, w Japonii wielkość produkcji była wielo‐
krotnie niższa. Sytuacja, która nie pozwoliła ani na zmianę wyposażenia nowego
modelu samochodu, ani na utrzymanie dużych zapasów materiałów, wymusiła
innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji produkcji i zarządzania. Japoń‐
czycy, pracując nad redukcją kosztów produkcji przez dodanie własnych metod
do dostępnej wiedzy teoretycznej, ukształtowali TPS (Toyota Production System),
który łączył w sobie elementy just‐in‐time (Just in Time) i późniejszego TQM (Total
Quality Management). Pod koniec lat osiemdziesiątych Amerykanie nazwali go
systemem Lean Manufacturing. Koncepcja Lean jest starsza niż jej nazwa i sięga lat
pięćdziesiątych XX wieku. Wtedy Taiichi Ohno zatrudniony przez Eijie Toyoda
wprowadził w przemyśle motoryzacyjnym system, który jest znany dzisiaj jako
Just in Time.
Lean management, czyli zarządzanie wyszczuplające, jest metodyką zarządza‐
nia kładącą nacisk na eliminację wszelkiego marnotrawstwa. Kreuje taką kulturę
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pracy, która sprawia, że wszyscy uczestnicy są zainteresowani obniżeniem kosz‐
tów, podnoszeniem poziomu jakości i skracaniem cyklu dostawy, a wszystko po
to, by spełnić oczekiwania klientów i prosperować oraz dostosowywać się łatwo
do warunków otoczenia1. Lean posługuje się takimi narzędziami jak: kaizen, 5S,
SMED (Single Minute Exchange of Die), standaryzacja pracy, kompleksowe utrzy‐
manie ruchu, kanban, heijunka, judoka, pokayoke.

2. Etapy wdrażania medoty 5S
Metoda 5S została stworzona przez czołowe japońskie firmy w wyniku wielu
lat praktyk i badań. Celem tej metody jest utrzymanie dyscypliny i porządku na
miejscu pracy, które spełnia wymagania kontroli wizualnej i szczupłego zarzą‐
dzania2. Głównym obszarem jej zastosowania jest hala produkcyjna, ale można ją
stosować również w magazynie, biurach jak i podczas świadczenia usług3, po‐
nieważ dobra organizacja miejsca pracy ma duży wpływ na produktywność,
stabilność procesów oraz wyeliminowanie marnotrawstwa – mudy.4 Nazwa 5S
pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów: seri, seition, seiso, seiketsu,
shitsuke.5
Etap I – selekcja
Seri oznacza selekcję. Następuje tu wyraźne oddzielenie przedmiotów po‐
trzebnych, niepotrzebnych oraz możliwie kiedyś potrzebnych.6 Dzięki temu mo‐
żemy zidentyfikować nadmierne materiały, nieużywane narzędzia i przyrządy,
stare instrukcje pracy, niepotrzebne dane i inne informacje, które są zbędne przy
wykonywaniu danego zadania produkcyjnego bądź usługowego i przyczyniają
się do powstawania marnotrawstwa7. Selekcja pozwala stworzyć takie środowi‐
sko pracy, w którym przestrzeń, czas, pieniądze, energia i inne zasoby będzie
można wykorzystać w najbardziej efektywny sposób. Podczas selekcji pracowni‐
cy są wyposażeni w czerwone kartki i przyklejają je na każdy przedmiot, który

1

2

3
4

5
6

7

E. Pawłowski, K. Pawłowski, S. Trzcieliński, Metody i narzędzia Lean Manufacturing, Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 6–13.
M. Gimza, Narzędzia zarządzania jakością [w:] Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania
jakością, red. T. Sikora, Wydawnictwo UEK, Kraków 2011, s. 192–193.
Strona internetowa Nowoczesnej Firmy, www.nf.pl [dostęp: 25.10.2016].
M. Imai, Gembakaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT
Biznes, Warszawa 2006, s. 113.
R. Kraszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006, s. 27.
L. Kornicki, S. Kubik, 5S dla operatorów, 5 filarów wizualizacji miejsca pracy, Wydawnictwo ProdPu‐
blishing, Wrocław 2008, s. 13.
Strona internetowa Lean EnterpiseInstitute Polska, www.lean.org.pl [dostęp: 25.10.2016].
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według ich opinii nie powinien znajdować się na danym stanowisku pracy8.
Wszystkie przedmioty oznaczone czerwoną etykietą mogą być przechowywane
w wyznaczonym miejscu, nazwanym magazynem czerwonych etykiet, który
spełnia funkcję „poczekalni” dla przedmiotów aktualnie niepotrzebnych. Czer‐
wona etykieta umożliwia określenie m.in. powodu usunięcia, daty, ilości (rys. 1) 6.
CZERWONA ETYKIETA
Przedmiot:

Data wypełnienia
karty:

Data usunięcia
przedmiotu:

Kategoria (zaznaczyć właściwe)
– dokumenty, papiery

– wyposażenie/sprzęt

– procedury

– przybory biurowe

– inne……………………………………………………………………………………….……
Decyzja (zaznaczyć właściwe)
– sprzedać

Kto?

– wyrzucić

Kto?

– wyznaczyć
odpowiednie
miejsce

Kto?

– inne……………………………………………………………………………………………
Podpis czytelny:
Uwaga: Decyzję odnośnie do przedmiotu należy podjąć w ciągu dwóch tygodni
od daty wypełnienia etykiety!
Rysunek 1. Czerwona etykieta
Źródło: Strona internetowa Lean Enterprise Institute Polska, www.lean.org.pl [dostęp: 25.10.2016].

Przedmioty, co do których nie ma wątpliwości, że są niepotrzebne, powinny
zostać od razu usunięte9.
Etap II – systematyka
Seiton oznacza systematykę i polega na wyznaczeniu miejsc do przechowy‐
wania przedmiotów uznanych za niezbędne. Należy tutaj zwrócić uwagę
m.in. na zasady ergonomii oraz częstotliwość korzystania. Na stanowisku pracy
powinno się dobrze pracować, utrzymywanie porządku powinno być naturalne8,
8
9

Strona internetowa Lean Center, www.leancenter.pl [dostęp: 25.10.2016].
A. Grycuk, Metoda 5S w praktyce Lean Management, „Zarządzanie Jakością” 2012 , nr 2/28, s. 74–79.
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a ułożenie i oznaczenie przedmiotów powinno pozwolić na łatwe znalezienie
i odłożenie na miejsce.
Pierwszym etapem w procesie wdrażania systematyki jest wybór właściwych
lokalizacji. Dzięki wprowadzeniu systematyki można uniknąć takich problemów
jak np.:
– marnotrawstwo związane z ruchem – osoba wysłana na poszukiwanie wóz‐
ka, nie mogła go znaleźć;
– marnotrawstwo związane z poszukiwaniem – nikt nie mógł znaleźć klucza
do szafki, w której przechowywane są narzędzia;
– marnotrawstwo nadmiernych zapasów – szuflady biurek pełne są ołówków,
markerów i innych artykułów papierniczych5.
Dla oznaczenia lokalizacji przedmiotów stosuje się m.in. podpisy, etykiety,
kolorowe linie, tablice cieni, mapy 5S oraz wizualizacje10.
Etap III – sprzątanie
Sesio (sprzątanie) oznacza utrzymanie stanowiska pracy w czystości11. Polega
na usunięciu brudu, kurzu i odpadów z miejsca pracy, ponieważ ważne jest, aby
wszystko było gotowe do użycia w każdej chwili. Sprzątanie składa się z pięciu
etapów:
– wyznaczenie celów sprzątania,
– wyznaczenie zadań związanych z sprzątaniem,
– określenie metod sprzątania,
– przygotowanie narzędzi,
– sprzątanie.
Z wykonaniem tego etapu wiążą się korzyści, takie jak:
– zmniejszenie awaryjności maszyn,
– poczucie odpowiedzialności pracownika za utrzymanie systemu,
– pełne przygotowanie narzędzi do użycia.
Etap IV – standaryzacja
Seiketsu to standaryzacja. Oznacza ona opracowanie łatwych do zrozumienia
i przestrzegania standardów obsługi stanowiska i stosowanej technologii11. Na‐
stępuje po trzech poprzednich filarach – Selekcji, Systematyce i Sprzątaniu – i jest
właściwie przestrzegana w zakładzie. Standaryzacja ma spełniać trzy podstawo‐
we cele:
– utrzymać stan wypracowany dzięki wdrożeniu trzech pierwszych filarów;

10
11

M. Imai, Gembakaizen. Zdroworozsądkowe…, s. 109.
E. Pawłowski, K. Pawłowski, S. Trzcieliński, Metody i narzędzia..., s. 29–31.
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–

sprawić, by czynności związane z nimi stały się codziennymi zwyczajami
pracowników;
– zapewnić ciągłe i całkowite przestrzeganie trzech filarów12.
Na stanowisku najlepiej jest zawiesić wizualne informacje na temat sposobu
pracy, ułożenia półproduktów i narzędzi. Powinny być to łatwe do zrozumienia
i skontrolowania instrukcje w postaci zdjęć.
Etap V – samodyscyplina
Shitsuke oznacza samodyscyplinę i ma na celu utrzymanie wprowadzonych
usprawnień na stanowiskach pracy13. Bez względu na to, jak dobrze wdrożymy
pierwsze cztery filary, to system 5S nie będzie funkcjonował długo bez zaanga‐
żowania w jego utrzymanie14. Wypracowanie nowych nawyków jest procesem
długotrwałym i wymagającym sporego wysiłku, ponieważ wiąże się on z ko‐
niecznością sposobu myślenia oraz zmianą dotychczasowych praktyk i przyzwy‐
czajeń. Wśród najistotniejszych narzędzi wspomagających realizacje piątego kro‐
ku są audyty stanowisk pracy, które mają na celu przede wszystkim identyfikację
odstępstw w funkcjonowaniu stanowisk pracy od założonych standardów oraz,
w przypadku stwierdzenia niezgodności, określenie działań korygujących.

3. Zastosowanie praktyczne 5S w lodówce
Metoda 5S powinna być wdrażana w obszarach, gdzie współdziała wiele
osób, a jednocześnie wykonuje się w nich wiele operacji o dużej częstotliwości
występowania. Ponadto, istotnym czynnikiem wyboru powinien być stopień
marnotrawstwa obciążający dany obszar. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty,
stwierdzono, że w domu obszarem spełniającym powyższe kryteria może być
lodówka. Korzystają z niej wszyscy domownicy, jest wiele razy w ciągu dnia
otwierana i zamykana, dostarczamy produkty na półki, pobieramy, przesuwamy,
jak również wyrzucamy produkty po terminie ważności, które często nie są zau‐
ważane. W rezultacie występują straty, a to powoduje nadmierne koszty
w domowym budżecie.
W celu zapobiegania tego typu sytuacjom proponuje się wdrożyć 5S! Często
zaraz po zakupach lodówka jest zapełniona tak, że ledwo można ją zamknąć
(rys. 2). Poniżej opisano praktyczne wdrożenie systemu 5S w tym urządzeniu.

12
13

14

L. Kornicki, S. Kubik, 5S dla operatorów…, s. 83–92.
C. Fiore, Lean Execution. The Basic Implementation Guide for Maximizing process Performance. Boca
Raton, CRC Press, 2016, s. 68.
L. Kornicki, S. Kubik, 5S dla operatorów…, s. 103–116.
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Rysunek 2. Lodówka przed wdrożeniem 5S
Źródło: Opracowanie własne.

3.1. Selekcja
W pierwszym etapie należy dokonać selekcji produktów przechowywanych
w lodówce. Trzeba przygotować obszar przeprowadzenia selekcji, a następnie
opróżnić lodówkę ze wszystkich produktów, umieszczając je w obszarze sorto‐
wania (rys. 3).
Każdy produkt wymaga weryfikacji i klasyfikacji na jedną z trzech grup:
Grupa 1 – produkty przeterminowane, które należy bezwzględnie wyrzucić;
Grupa 2 – produkty niepotrzebne, które nie powinny być przechowywane
w lodówce (np. pomidory, ogórki, cebula itp.);
Grupa 3 – produkty, które powinny być przechowywane w lodówce. Produkty
należące do tej grupy należy następnie zaszeregować do jednej z wyróżnionych
kategorii, np.:
Kat. 1: Warzywa i owoce;
Kat. 2: Produkty o krótkim terminie przydatności;
Kat. 3: Produkty o długim terminie przydatności;
Kat. 4: Mleko i soki.
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Rysu nek 3. Selekcja produktów
Źródło: Opracowanie własne.

3.2. Systematyka
–

Po zidentyfikowaniu produktów, które wymagają przechowywania w
lodówce, i ich odpowiednim skategoryzowaniu, w drugim kroku metody 5S
należy zaprojektować miejsce na każdy typ żywności (rys. 4). Na ten etap naj‐
lepiej poświęcić dużo czasu i dokładnie przemyśleć obieg produktów, po‐
nieważ taki schemat będzie determinował sposób użytkowania lodówki oraz
czas przydatności do spożycia.

Rysunek 4. Rozmieszczenie produktów w lodówce
Źródło: Opracowanie własne.
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Rozmieszczając je w lodówce, należy pamiętać, że jest kilka zasad warunku‐
jących prawidłowe miejsca dla poszczególnych rzeczy, np.:
– warzywa i owoce powinno przechowywać się w dolnych, zamykanych szu‐
fladach, gdzie temperatura wynosi około 10 stopni Celsjusza;
– na środkowych półkach panuje optymalna temperatura, gdzie najlepiej prze‐
chowywać produkty o krótkiej przydatności, takie jak sery, jogurty, mięso;
– górne półki to zazwyczaj cieplejsze miejsca, które są przeznaczone dla pro‐
duktów o dłuższym terminie przydatności, czyli dżemy, powidła;
– nie należy przechowywać otwartego mleka na drzwiach lodówki, ponieważ
jest tam narażone na częstą zmianę temperatury.
Po odpowiednim zorganizowaniu przestrzeni w lodówce, należy przejść
do kolejnego kroku w metodzie 5S.
3.3. Sprzątanie
W etapie trzecim metody konieczne jest sporządzenie harmonogramu syste‐
matycznego sprzątania oraz opracowanie instrukcji postępowania. Wprowadze‐
nie wymogu sprzątania jest gwarancją utrzymania lodówki w czystości, co zapo‐
biega awariom urządzenia oraz stratom żywności (w skutek niewłaściwego
przechowywania czy działania lodówki). Proponuje się, by czynności związane
z tym etapem wspomagać z zastosowaniem listy kontrolnej cotygodniowego
sprzątania urządzenia (tab. 1). Lista powinna być zawieszona na drzwiach oraz
wypełniana pod koniec tygodnia przez osobę przewidzianą do sprzątania
w danym tygodniu i potwierdzona przez innego domownika. Celem jest identy‐
fikacja potencjalnych usterek zanim przerodzą się w awarię. Przykładowy har‐
monogram z instrukcją:
Tabela 1. Cotygodniowe sprzątanie lodówki
1.

Wyciągnij wszystkie produkty z lodówki (nie pomieszaj grup żywnościowych)

2.

Wyczyść lodówkę, używając rękawic ochronnych, gąbki oraz środka czyszczącego (pryskaj
bezpośrednio na gąbkę)

3.

Sprawdź, czy wszystkie produkty są świeże

4.

Przyporządkuj odpowiednie produkty do grup, zachowaj zasadę FIFO podczas układania

5.

Zaznacz informację o posprzątaniu na planie

Źródło: Opracowanie własne.
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3.4. Standaryzacja
Kolejnym etapem w metodzie jest standaryzacja, w czasie której tworzone są
różne rozwiązania wspomagające utrzymanie porządku i ułatwiające korzystanie
z lodówki. W tym kroku wprowadzamy w życie zaprojektowane wcześniej pla‐
ny. Proponuje się wprowadzenie następujących pomysłów w zakresie standary‐
zacji:
– etykiety z datą ważności dla otwartych produktów oraz określenie kierunku
przepływu materiałów (rys. 5). W momencie otwarcia produktu naklejamy
na produkt etykietę z datą, która opisuje koniec bezpiecznego użytkowania;

Rysunek 5. Przykładowa etykieta z datą ważności
Źródło: Opracowanie własne.

–

dwupojemnikowy system Kanban na jajka (rys. 6). Pobieramy z zielonego
pola, gdy jajka będą tylko przy czerwonym pasku „KUP” to znak, że należy
uzupełnić poziom;
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Rysunek 6. Dwupojemnikowy system Kanban
Źródło: Opracowanie własne.

–

system Kanban do zarządzania zapasem kartonów z mlekiem (rys. 7). Zało‐
żeniem jest znajdowanie się maksymalnie dwóch kartonów, w tym jeden jest
otwarty (pole zielone), a drugi zamknięty (pole czerwone).

Rysunek 7. System kanban do zarządzania zapasem kartonów z mlekiem
Źródło: Opracowanie własne.

Po wypiciu mleka pusty karton wyrzucany jest do śmieci, wówczas można
otworzyć karton z pola czerwonego, ale następnie trzeba przesunąć go na pole
zielone. Puste pole czerwone informuje, że należy uzupełnić zapas.
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3.5. Samodyscyplina
W ostatnim etapie metody kluczowa jest samodyscyplina, zależna w znacz‐
nym stopniu od użytkowników lodówki. Na tym etapie należy zaprojektować
system audytów porządku w lodówce. Trzeba pamiętać, że audyt to nie kontrola,
tylko szansa na doskonalenie, która ma wskazać miejsca wymagające poprawy.
Powinny istnieć pewne zasady, a domownicy winni zostać przeszkoleni w tym
zakresie. Proponowane reguły dotyczą:
– przestrzegania instrukcji sprzątania lodówki,
– przestrzegania zasady FIFO,
– odkładania rzeczy zawsze na wyznaczone miejsca,
– przyklejania dodatkowej etykiety ważności na produkty, których data waż‐
ności uzależniona jest od długotrwałości otwarcia opakowania,
– sprzątania lodówki – natychmiast po wystąpieniu i zidentyfikowaniu zabru‐
dzenia.

Podsumowanie
Wprowadzenie praktyk 5S w domu nie wymaga dużych nakładów, ponie‐
waż jest on systemem prostym i łatwym do zrozumienia (tab. 2). W przedstawio‐
nym przykładzie wykorzystania jednego z narzędzi Lean w lodówce nie chodzi
jedynie o posprzątanie stanowiska pracy. Głównym celem zastosowania tej me‐
tody jest doprowadzenie do sytuacji, w której bałagan na stanowisku pracy nigdy
nie nastąpi. Przeciętna rodzina traci 600 PLN, wyrzucając przeterminowane je‐
dzenie, które zalega w głębi lodówki. Wykorzystanie metody 5S pozwala unik‐
nąć takich sytuacji.
Tabela 2. Podsumowanie metody 5S w lodówce
Etap

Korzyści:

Selekcja

Wyeliminowanie niepotrzebnych zapasów, utworzenie nowej wolnej prze‐
strzeni do zagospodarowania, usunięcie przeterminowanych produktów,
które mogą mieć negatywny wpływ na inne produkty

Systematyka

Eliminacja marnotrawstwa czasu (na szukanie produktów), pobieranie
z lodówki w pierwszej kolejności produktów o krótszym okresie ważności

Sprzątanie

Zachowanie higieny i bezpieczeństwa zdrowia, poczucie odpowiedzialności
domowników za utrzymanie czystości

Standaryzacja

Utrzymanie porządku, ułatwienie korzystania z lodówki, otrzymanie
natychmiastowej informacji o konieczności odnowienia zapasu

Samodyscyplina

Poczucie sprawiedliwości przy jasno określonych zasadach, szansa na do‐
skonalenie funkcjonowania procesu

Źródło: Opracowanie własne.
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Ograniczenia implementacyjne metody to przede wszystkim brak zaangażo‐
wania członków rodziny w jego utrzymanie. Jeśli chcemy żeby metoda była sku‐
teczna, strefa ta musi być tak zorganizowana, aby wszyscy chcieli z niej korzystać
na nowych zasadach, dlatego warto je wdrażać wśród domowników.
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Streszczenie
Lean manufacturing definiuje się jako filozofię zarządzania, zgodnie z którą przedsiębior‐
stwo dąży do optymalnego wykorzystania zasobów pracy. Obecnie istnieje wiele specy‐
ficznych metod i narzędzi zarządzania, które mają na celu poprawę operacji logistycz‐
nych i produkcyjnych. Jedną z nich niewątpliwie jest metoda 5S. Wdrożenie zasad 5S
w przedsiębiorstwie nie wymaga dużych nakładów. Jest to prosty i zrozumiały system,
który w krótkim czasie może przynieść wymierne korzyści. 5S obejmuje: usprawnienie
procesów, poprawienie płynność pracy, zwiększenie terminowości, redukcję niepo‐
trzebnych zapasów, poprawienie przepływu informacji i komunikacji oraz zmniejszenie
liczby wypadków. Artykuł prezentuje praktyczny aspekt zastosowania narzędzia 5S
w domu – na przykładzie lodówki. Celem opracowania jest przedstawienie przykładu
organizacji lodówki za pomocą wykorzystania metody 5S. Autorki przedstawiły 5 eta‐
pów metody 5S wdrażanych w tym urządzeniu. Dzięki dokładnemu opisowi podjętych
działań, autorki starały się przedstawić prostotę wdrożenia metody oraz korzyści, które
płyną w związku z implementacją. Metoda ta została przedstawiona jako narzędzie
służące oszczędności czasu i pieniędzy.
Słowa kluczowe: lean management, 5S, kanban, marnotrawstwo
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5S IN EVERYDAY LIFE – HOW TO USE IT IN YOUR HOUSE
Summary
Lean manufacturing is defined as management philosophy according to which a compa‐
ny strives to use its labor and machinery resources in the optimal way. Nowadays, there
are many specific methods and tools of quality management to improve both logistics
and production operations. One of them is indubitably the concept of 5S. The implemen‐
tation of its principles in the enterprise does not require large expenditure. This is a
simple and understandable system, which can bring tangible benefits within a short
amount of time. The 5S principles include: processes streamlining, improving job liquidi‐
ty, increasing the timelines, reducing unnecessary interventions, improving communica‐
tion, reducing the number of defects and accidents. The article presents the practical
aspect of 5S method’s implementation at home on the basis of the fridge. The goal of the
article is to show an example of the fridge organization with the use of 5S method. This
particular method is presented as money and time saving tool.
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Analiza skuteczności funkcjonowania strefy
płatnego parkowania oraz efektywności wprowadzenia
nowych rozwiązań na przykładzie Gdyni
Wstęp
Wprowadzanie strefy płatnego parkowania (SPP), jest jednym z narzędzi po‐
lityki transportowej każdego miasta, mającą na celu, poza zwiększeniem rotacji,
także zwiększenie podróży wykonywanych poprzez transport zbiorowy. Płatne
miejsca postojowe w centrach miast to przede wszystkim poprawa efektywności
wykorzystania parkowania przez wymuszenie rotacji. Jej wdrożenie jest prawem
lokalnym, wprowadzanym przez Radę Gminy na podstawie ustawy o drogach
publicznych1, regulującej możliwości oraz sposoby pobierania opłat za postój na
drogach publicznych. Mimo wielu niedogodności, wprowadzenie stref płatnego
parkowania ma zawsze wymiar pozytywny dla możliwości parkingowych ob‐
szaru, na którym została ona wyznaczona. Na podstawie wieloletnich badań
w różnych miastach świata, D. Shoup2 w 2006 r. stwierdził, że skala przemiesz‐
czania się w poszukiwaniu wolnego miejsca do parkowania sięga nawet 74%
całego ruchu. W związku z powyższym można stwierdzić, że im bardziej niedo‐
stępne są dla kierowców miejsca postojowe, tym większy ruch oni generują. Za‐
nim wprowadzono płatne miejsca postojowe w centrum Gdyni, wskaźnik wyko‐
rzystania miejsc postojowych przekraczał 100% ze względu na parkowanie także
w niedozwolonych miejscach. Według obserwacji i analiz ruchu wykonanych na
zlecenie Urzędu Miasta w Gdyni, Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni czy
też Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, wskaźnik stale wolnych miejsc postojowych
po wprowadzeniu SPP wynosił do 10%, w zależności od pory roku. Powyższe
informacje tylko potwierdzały słuszność wprowadzenia systemu poboru opłat za
parkowanie, ale po latach działania efektywność funkcjonowania SPP osłabła,
a brak nowych rozwiązań funkcjonalnych prowadzi do stwierdzenia, że anali‐
zowana SPP wpadła w nieunikniony dług technologiczny. Celem niniejszego
1

2

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60), w której
art. 13 normuje ustalenie strefy płatnego parkowania oraz maksymalną wysokość pobieranych
opłat za parkowanie na drogach publicznych.
D.C. Shoup, Cruising for parking, „Transport Policy” 2006, nr 13.
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artykułu jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie o przyczyny i konsekwen‐
cje zaistniałego długu technologicznego, a także znalezienie sposobu na jego op‐
tymalizację, aby skutecznie móc zarządzać wdrażanym procesem innowacji.

1. Stan obecny
Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni zaczęła funkcjonować z początkiem
sierpnia 2009 r. Jej wdrożenie miało ścisły związek z brakiem wolnych miejsc
postojowych, których niedobór był zauważalny zarówno dla mieszkańców, in‐
westorów jak i władz miasta. W związku z powyższym, w celu poprawy rotacji
wolnych miejsc postojowych i uporządkowania parkowania, zdecydowano się na
stworzenie strefy płatnego parkowania obejmującego obszar około 6,5 km2,
w tym 58 ulic z wyznaczonymi miejscami oraz 4 duże parkingi, na których moż‐
na pobierać opłaty. Łączna liczba miejsc postojowych obejmuje około 2800 przy‐
krawężnikowych miejsc postojowych, plus około 300 miejsc na wyznaczonych
parkingach miejskich. W strefie zainstalowano 197 parkomatów, lokalizując je
w taki sposób, aby dojście do parkomatu nie przekraczało 40–50 metrów od za‐
parkowanego pojazdu.
Ze względu na brak rozwiązań płatności za postój kartą bankową, w okresie
montowania parkomatów w śródmieściu Gdyni, Gmina zadecydowała, iż
36 parkomatów będzie automatami przyjmującymi banknoty oraz wydającymi
resztę. To innowacyjne na skalę europejską rozwiązanie pomogło rozładować
napięcia związane z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania, a także było
sporym udogodnieniem dla użytkowników, ze względu na brak konieczności
posiadania odpowiednich środków płatniczych. Pozostałe automaty przyjmują
bilon oraz mają możliwość płatności kartą strefową3.
Od początku funkcjonowanie strefy płatnego parkowania było nastawione na
ścisłe centrum miasta, ale już pierwsze miesiące pokazały, iż wypchnięcie pojaz‐
dów poza granice płatnego obszaru powoduje, iż kierowcy nie dość, że zastawia‐
ją większość dróg wewnętrznych, to jeszcze blokują wyjazdy z osiedlowych uli‐
czek, przez co mieszkańcy nie mogą korzystać z wjazdów do swoich posesji,
a w skrajnych sytuacjach korzystać z własnych pojazdów. W konsekwencji takich
zachowań w 2010 r. podjęto Uchwałę (na wniosek mieszkańców i Rady Dzielni‐
cy) rozszerzającą Strefę Płatnego Parkowania o dzielnicę Kamienna Góra oraz
dwie ulice zamykające śródmieście od strony północnej. Decyzja ta spowodowa‐
ła, iż najbliższe bezpłatne miejsca postojowe znalazły się w zbyt dużej odległości
od Śródmieścia Gdyni, a kierowcy powrócili do parkowania w płatnej strefie oraz
zaprzestali zastawiania wszystkich bocznych ulic i rozjeżdżania trawników.
3

Gdyńska karta strefowa – przedpłacona karta umożliwiająca wygodne wnoszenie płatności za
postój, po zasileniu jej wcześniej w biurze SPP lub w parkomacie przyjmującym banknoty.
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Rysunek 1. Mapa granic SPP w Gdyni
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Rady Miasta Gdyni.

Wymuszona rotacja spowodowana wprowadzeniem opłat za parkowanie,
przyniosła efekty już w pierwszych dniach jej funkcjonowania. Już we wrześniu
2009 r. można było zaobserwować przynajmniej kilkunastoprocentowy udział
wolnych miejsc postojowych, które z biegiem czasu zaczęły się wypełniać pojaz‐
dami, przy czym w większości przypadków przeważały postoje krótkotrwałe:
Tabela 1. Procent parkowań dla wybranych przedziałów czasowych
Do 0,5 godz.

Do 1 godz.

Do 1,5 godz.

Pozostałe

2010

62

3

5

30

2011

53

7

6

34

2012

39

8

7

40

2013

38

11

3

48

2014

37

13

8

42

2015

45

8

12

35

2016

28

14

9

49

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oprogramowania SPP w Gdyni.
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Powyższa tabela 1 wyraźnie pokazuje tendencje parkowania w strefie płatne‐
go parkowania w Gdyni. Mimo iż SPP w Gdyni funkcjonuje od połowy 2009
roku, to dopiero w roku 2010 można było przeprowadzić szczegółowe badania,
ponieważ pierwsze miesiące funkcjonowania płatnej strefy były nauką dla kie‐
rowców i w wielu przypadkach stosowano pouczenia, zamiast nakładania opłat
dodatkowych na kierowców parkujących na wyznaczonych miejscach postojo‐
wych. I tak, rozkład czasów parkowania krótkotrwałego z roku na rok spada
i obecnie (dane do października 2016 r.) utrzymuje się na poziomie 28%, przy
początkowych 62%. Jednocześnie ilość postojów powyżej 1,5 godz. zaczyna ro‐
snąć i obecnie jest na poziomie prawie połowy wszystkich parkowań. Lekkim
załamaniem okazał się rok 2014 i 2015, ponieważ z początkiem 2014 r., zostało
zmienione rozporządzenie Ministra Infrastruktury o znakach i sygnałach drogo‐
wych4, które nakazywało zarządcom dodatkowe, podwójne wyznaczanie miejsc
postojowych, mimo funkcjonowania wyznaczenia obszarowego znakami D‐44
i D‐45. Rozporządzenie to, a także późniejszy wyrok Najwyższego Sądu Admini‐
stracyjnego5 w sprawie wyznaczonych miejsc postojowych, spowodował pewne
zawirowania6, które znacząco wpłynęły na funkcjonowanie strefy płatnego par‐
kowania, kontrole wnoszenia opłat, ale przede wszystkim na zachowania kie‐
rowców. Oczywiście powyższy rozkład czasu parkowania krótkotrwałego
w stosunku do długotrwałego jest niezgodny z założeniami wprowadzenia stre‐
fy, gdyż obrazuje, że rotacja która była głównym celem, nie została osiągnięta,
a wskaźnik rotacji zamiast rosnąć, opada. Jednak w tym szczególnym przypad‐
ku, dane pokazują stopień zakupu biletów na rzeczywisty czas parkowania.
W pierwszych latach funkcjonowania SPP większość użytkowników dróg kupo‐
wała najtańsze bilety licząc, że nie zostanie nałożona na nich opłata dodatkowa.
Takie błędne założenie spowodowało, iż pierwszych trzech latach funkcjonowa‐
nia nakładano ponad 70 tysięcy wezwań do opłaty dodatkowej rocznie. Systema‐
tycznie, od 3 lat liczba nakładanych opłat dodatkowych spada, a rosną przycho‐
dy wnoszone w parkomatach.
Wprowadzenie płatnych miejsc postojowych od samego początku było
przedsięwzięciem, które nastawione było nie na zysk, a na wymuszenie rotacji
4

5

6

Na mocy noweli rozporządzenia wykonawczego, która weszła w życie w dniu 14 lutego 2014 r.,
w strefie oznakowanej znakiem D‐44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się
jednocześnie znakiem pionowym D‐18 oraz adekwatnymi znakami poziomymi: P‐18 „stanowisko
postojowe”, P‐19 – „linia wyznaczająca pas postojowy”, P‐20 – „koperta”, P‐24 – „miejsce dla po‐
jazdu osoby niepełnosprawnej”.
I OSK 2356/15 – Wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2015 r. oddalający skargę kasacyjną na wyrok III
SA/Gd 944/14 – Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2015, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/D48C101E9B [dostęp: 25.11.2016].
Z pierwotnych ok. 4400 miejsc postojowych (inwentaryzacja ZDIZ w Gdyni z 2014 r.) pozostało
w 2016 r. ok. 2800, na których kierujący zobowiązani są ponosić opłaty za postój pojazdu samocho‐
dowego.
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pojazdów oraz dogodne metody wnoszenia opłat za postój dla osób zmuszonych
podróżować własnym pojazdem do śródmieścia. Jednak stworzenie bardzo
szczelnego systemu, wdrożenia innowacyjnych metod płatności oraz efektywna
kontrola ich wnoszenia spowodowały gwałtowny przyrost dochodów dla gminy
z tytułu opłat za parkowanie (tab. 2), przy czym dane za rok 2016 obejmują okres
do końca października 2016 r.
Tabela 2. Zestawienie dochodów SPP w Gdyni (w PLN)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych księgowych ZDIZ w Gdyni.

Mimo wielu obaw, iż podobnie jak w innych miastach, niewystarczająca kon‐
trola wnoszenia opłat za postój zachęci korzystających z wyznaczonych miejsc
postojowych do unikania opłat za parkowanie, odsetek takich postojów oscyluje
średnio na poziomie około 20% wszystkich postojów i jest naturalnie akcepto‐
walną liczbą. Z tych 20% postojów, objętych zawiadomieniem do uiszczenia opła‐
ty dodatkowej, prawie 6,5% zostało opłaconych w ciągu 7 dni7 od nałożenia ta‐
kowej opłaty przez kontrolera SPP, niecałe 2%, to wpłaty w normalnej kwocie,
przeszło 4% to wpłaty na upomnienia, a 1,5% to wpłaty wyegzekwowane przez
Urzędy skarbowe i Referat Egzekucji Urzędu Miasta w Gdyni, na podstawie
wystawionych tytułów wykonawczych. Pozostałe 6% jest niemożliwe do egzeku‐
cji, ze względu na brak danych lub dokumentacji fotograficznej. Dochody Gminy
z całości systemu płatnego parkowania kształtują się na poziomie 61 mln złotych
w analizowanym okresie czasu, przy kosztach obsługi, a także budowy systemu,
wynoszących około 39 mln PLN8. Daje to zysk na poziomie 22 mln PLN za cały
7

8

Termin przyjęty w uchwale wprowadzającej SPP, umożliwiający wniesienie obniżonej opłaty do‐
datkowej za parkowanie bez ważnego opłaty parkingowej dwa razy w roku kalendarzowym.
W kosztach uwzględniono wydatki na budowę systemy płatnych miejsc postojowych zawierającą
zakup urządzeń do wnoszenia opłat i kontroli, budowę serwerowni, a także koszta serwisowania
urządzeń jak i wynagrodzenia pracowników SPP.
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okres funkcjonowania SPP. To suma, która przekłada się na wypracowany rocz‐
ny zysk EBITDA na poziomie około 3,2 mln PLN. To nie zyski dla gminy z płat‐
nego parkowania nie są najistotniejszą sprawą – jest nią rotacja, a także wzrost
udziału transportu zbiorowego w indywidualnych podróżach (co bezpośrednio
przekłada się na zmniejszenie kongestii oraz ochronę środowiska naturalnego
przez mniejszą emisję szkodliwych gazów, szczególnie dotyczy to pojazdów
z silnikami wysokoprężnymi), to nie można pozostać obojętnym wobec tego
wyniku i trzeba stwierdzić, iż strefa płatnego parkowania w Gdyni jest rentowna,
a zysk który generuje jest na akceptowalnym , choć wyrównanym poziomie.
Głębsze spojrzenie na załączone tabele dochodów w kontekście długości cza‐
sów postojów, pozwala na wywnioskowanie, iż początkowa dynamika wzrostu
i transferu dochodów z jednej do drugiej grupy mocno osłabła. Mimo że dochody
w każdym roku kalendarzowym są porównywalne, a wahania spowodowane są
tylko i wyłącznie zmieniającymi się przepisami prawnymi, to jednak brakuje
dynamiki wzrostu, która powinna następować między innymi ze względu na
spadek bezrobocia oraz wzrost posiadanej ilości pojazdów samochodowych (w
porównaniu do I półrocza 2015 r. W analogicznym okresie 2016 r. zwiększyła się
ich liczba o 6084, tj. o 3,5% i wyniosła 141 943 pojazdy, przy czym liczba miesz‐
kańców miasta cały czas systematycznie spada i wynosi obecnie ok. 247 4789).
Analizując wzrost liczby pojazdów osobowych oraz jednocześnie spadek stopy
bezrobocia, która w Gdyni w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosła 4,4% ludności
aktywnej zawodowo (w 2015 r. wynosiła 5,2%)10, można postawić tezę, iż dyna‐
mika przyrostu posiadanych pojazdów samochodowych nie nadąża za wzrostem
dochodów w płatnej strefie postojowej.

2. Konieczne rozwiązania funkcjonalne
Przyczyną opisanego powyżej stanu rzeczy, jest przede wszystkim wspomnia‐
ny we wstępie dług technologiczny, w jaki wpadł zarządca SPP. Mimo pełnej
pierwotnej funkcjonalności urządzeń oraz odpowiedniego staniu zatrudnienia osób
kontrolujących wnoszenie opłat, technologicznie pozostała w minionej epoce.
Szybki wzrost innowacyjnych rozwiązań technologicznych w postaci nowo‐
czesnych form wnoszenia opłat za parkowanie, czy też łatwiejszego znalezienia

9

10

Wg danych GUS na koniec 2015 r. Gdynia liczyła 247 478 mieszkańców, o 342 osoby mniej niż na
koniec 2014 r. Zgodnie z opublikowanymi danymi. W pierwszym półroczu 2016 wg danych Refera‐
tu Ewidencji Ludności i Meldunków Urzędu Miasta Gdyni wystąpił ujemny przyrost naturalny
wynoszący minus 36; urodziło się 1 188 dzieci, a zmarło 1 224 mieszkańców Miasta. Saldo migracji
było także ujemne, wyniosło minus 1239; zameldowało się 1 268, a wymeldowało się 2 507 osób.
(http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/stat/8669_117646.html [dostęp: 11.2016].
Ibidiem.

117

wolnego miejsca do postoju pojazdu, a przez to zmniejszenie kongestii powinien
być priorytetem dla Gminy.
W związku z powyższym, podstawowym elementem, który powinien zostać
wdrożony, jest funkcjonalność płatności za postój kartą bankową. Na podstawie
danych z innych miast (Warszawa, Kraków, Lublin) wynika, iż wprowadzenie
takich płatności zawsze powoduje wzrost dochodów za parkowanie, przy jedno‐
czesnym obniżeniu kosztów własnych w postaci zmniejszenia kosztów obsługi
gotówkowej. Estymacja dla Gdyni na podstawie danych z miast, które wprowa‐
dziły opłaty karta bankową wygląda następująco:
Tabela 3. Szacowany wzrost dochodów z opłat za parkowanie po umożliwieniu ich
wnoszenia karta bankową (w %)
Wzrost płatności
wnoszonych
w parkomacie

Ilość bilonu
w parkomacie

Łączny wzrost
dochodów:

1 rok

7

‐4

3

2 rok

14

‐3

11

3 rok

19

‐3

16

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe dane uwzględniają obniżenie ilości bilonu w parkomacie, co bez‐
pośrednio przekłada się na rzadsze kolekcje oraz mniejszą częstotliwość usług
konwoju gotówki do banku, a pośrednio odbija się w kosztach osobowych, po‐
nieważ pracownik wyznaczony do przeliczania pieniędzy, może zostać oddele‐
gowany do innych czynności.
Co więcej, zgodnie z załączoną tabelą wzrost dochodów przy płatności kar‐
tami następuje proporcjonalnie z każdym rokiem funkcjonowania i w zależności
od stopnia rozwoju technologicznego użytkowników, potrafi wynieść nawet
ponad 20% (na podstawie danych z Warszawy). Istotną kwestią są także kwoty
wnoszone poprzez karty bankowe, które są większe średnio o nawet kilkadzie‐
siąt procent niż forma tradycyjna.
Kolejnym istotnym elementem, który pozwoli na obniżenie kosztów funkcjo‐
nowania oraz jednoczesny wzrost dochodów, jest możliwość wnoszenia opłat
dodatkowych bezpośrednio w parkomacie. Obecnie biura zarządcy znajdują się
poza strefą płatnego parkowania, w miejscu trudno dostępnym dla mieszkań‐
ców, więc możliwość opłacenia wezwania zaraz po jego otrzymaniu i zapłaty
kartą bankową powinna w istotny sposób poprawić ściągalność opłat dodatko‐
wych. Od początku funkcjonowania strefy płatnego parkowania zostało wysta‐
wionych ponad 380 tys. wezwań do opłaty dodatkowej, z czego tylko 58% zostało
opłaconych dobrowolnie, 9% procent zostało opłaconych po wystosowaniu
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upomnienia, 22% jest ściągana w trybie egzekucji administracyjnej, a pozostała
część z różnych przyczyn pozostała niezakończona11.
Ze względu na trudną dostępność kas, w których można dokonać wpłaty,
oraz na bezpośredniość tej usługi, wprowadzenie funkcjonalności powinno spo‐
wodować, iż przynajmniej 12% opłat będzie wnoszona w takiej formie. W dużej
mierze będą to opłaty, które zmniejszą potrzebę wdrażania procedury upomi‐
nawczo‐egzekucyjnej. Szacunkowo pozwoli to na zmniejszenie zatrudnienia
w dziale windykacyjnym z obecnych 7 etatów do 5, co spowoduje mniejsze kosz‐
ta osobowe dla zarządcy, a także brak potrzeby tworzenia dodatkowych etatów
w innych komórkach, które mogą wykorzystać potencjał już zatrudnionych osób.
Ważnym elementem, który powinien przeważyć o istocie zaproponowanych
powyżej zmian, jest kwestia budowy modułowej posiadanych przez gminę au‐
tomatów parkingowych. Pozwala ona na ich modernizację i dostosowanie do
niezbędnych wymagań bez konieczności zakupu nowych urządzeń. Dodając do
tego dodatkowe zyski, które pojawią się po uruchomieniu nowych funkcji oraz
zadowolenie użytkowników, decyzja o ich wprowadzeniu powinna zostać podjęta.

Podsumowanie
Przedstawione powyżej funkcjonalności są konieczne do wprowadzenia
w gdyńskiej strefie płatnego parkowania, aby wzmocnić dynamikę wzrostu do‐
chodów pobieranych za postój pojazdów, niezbędnych do minimalizacji skutków
coraz większego długu technologicznego. Oczywiście w żaden sposób nie wy‐
czerpują potrzeb funkcjonalnych. Aby osiągnąć pewną stabilność oraz powta‐
rzalność, należy rozważyć kompleksową zmianę podejścia do systemu parkowa‐
nia w centrum miasta.
Przede wszystkim powinno pojawić się naprowadzanie na wolne miejsca po‐
stojowe, obejmujące głównie miejsca przykrawężnikowe, powiązane z aplikacją
mobilną, która poza naprowadzaniem na dane miejsce, umożliwi także wnosze‐
nie opłat za jej pomocą. Takie innowacyjne rozwiązanie powoli na wyeliminowa‐
nie wzrostu chwilowego zatłoczenia układu komunikacyjnego, poprzez poszu‐
kiwanie wolnego miejsca postojowego (tzw. zjawisko searching traffic). Ponadto,
w momencie trwania imprez w sezonie letnim, takie narzędzie pozwoli precyzyj‐
nie określić użytkownikowi, czy ma szanse na zaparkowanie pojazdu w centrum,
czy też lepiej skorzystać z transportu zbiorowego. Będzie to miało wymierny
efekt na kongestię w centrum miasta, a przez to na poprawę wydolności układu
komunikacyjnego.
11

Przyczynami takiego stanu rzeczy są przede wszystkim zbyt długie terminy wszczęcia postępowa‐
nia egzekucyjnego, a efektem tego jest konieczność przedawnienia roszczeń (po upływie 5 lat)
związana np. ze zmianą miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej, zgonem itp.
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Istotnym elementem, którego wdrożenie także powinno zostać rozważone, to
system typu pay and go, polegający na wpisaniu w parkomacie numeru rejestra‐
cyjnego, opłaceniu postoju i oddaleniu się od pojazdu bez wydruku biletu. Do‐
wód opłaty zapisany na serwerze zarządcy nie tylko pozwoli na zmniejszenie
kosztów obsługi parkomatów (mniejsza ilość zużytego papieru, oszczędność
drukarki i noża itp.), ale głównie będzie stanowiło wygodę dla użytkowników,
którzy nie będą musieli wracać i zostawiać w pojeździe biletu, przez co może
skrócić się ich pobyt w SPP.
Przy tym wszystkim nie należy zapominać o głównej istocie, czyli o dążeniu
do takiego stanu, aby system parkingowy i układ drogowy w równym stopniu
były wydolne i efektywne, ponieważ głównym zadaniem płatnych stref postojo‐
wych jest uporządkowanie parkowania poprzez ograniczenie jego popytu.
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Streszczenie
W artykule dokonano analizy efektywności funkcjonowania strefy płatnego parkowania
w Gdyni w kontekście potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian. Przedstawione
zostały szacunkowe wpływy do budżetu gminy po wprowadzeniu możliwości wnosze‐
nia opłat za pomocą karty bankowej. Zostały także zidentyfikowane główne problemy
jej funkcjonowania oraz przedstawione rozwiązania, które mogą w znaczący sposób
ułatwić użytkownikom wnoszenie opłat, a w efekcie wzrosną dochody osiągane przez
gminę. Rozważono także skutki inwestycji i oceniono jej efekty oraz oddziaływanie na
strukturę wnoszonych opłat za parkowanie. W podsumowaniu zaproponowano także
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dodatkowe rozwiązania usprawniające niezbędne zmiany funkcjonalne, a także omó‐
wiono ich wpływ na układ drogowy oraz system parkingowy miasta.
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, organizacja ruchu, dług technologiczny,
płatności bezgotówkowe

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE PAID PARKING ZONE
AND THE INTRODUCTION OF NEW SOLUTIONS ON THE EXAMPLE
OF GDYNIA
Summary
Article analyses the efficiency of functioning of the paid parking zone in Gdynia, in the
context of the need to make the necessary changes. The estimated revenue for the budget
of the municipality after the introduction of the possibility to lodge charges with bank
card. Were also identified the main problems its operation and presented solutions that
can significantly help users payment of fees and as a result, increase the income derived
by the municipality. Also, considered the effects of investment and assessed its effects
and impact on the structure of paid parking fees. The summary also proposed additional
solutions to improve the necessary functional changes, and discusses their effects on the
road and the parking system in the city.
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Agnieszka Krakowska
Absolwentka Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WE UG

Czy infrastruktura intermodalna/kolejowa trójmiejskich
terminali kontenerowych jest gotowa na sprawną obsługę
intermodalnych jednostek ładunkowych?
Wstęp
Transport intermodalny w XXI w. nabrał ogromnego znaczenia w logistycz‐
nym łańcuchu dostaw. Czas to pieniądz, jak mawia świat, dlatego w ostatnich
latach organizatorzy transportu towarów łączą różne gałęzie transportu, aby
towar został dostarczony do odbiorcy w możliwie najkrótszym terminie od jego
zakupu. Taki zabieg w literaturze transportu i logistyki nazywany jest transpor‐
tem intermodalnym. Definiowany jako transport ładunków przy użyciu co naj‐
mniej dwóch gałęzi transportu, wykonywany jest na podstawie jednego kontrak‐
tu z operatorem transportu (jednej umowy o przewóz) oraz w jednej i tej samej
jednostce ładunkowej na całym odcinku1. Terminale kontenerowe wymagają
odpowiedniego zaplecza jakim jest dopasowana infrastruktura i wyposażenie do
wolumenu przyjmowanych jednostek ładunkowych. Równie istotnym elemen‐
tem w procesie przewozów intermodalnych jest stan techniczny dróg i autostrad,
a także linii kolejowych dojazdowych do i z terminali kontenerowych.
Artykuł stanowi ocenę infrastruktury i wyposażenia trójmiejskich terminali
kontenerowych pod kątem sprawnej obsługi intermodalnych jednostek ładun‐
kowych. Chcąc uściślić dobór odpowiedniej intermodalnej jednostki ładunkowej,
ocena zostanie przedstawiona na przykładzie jednostki ładunkowej jaką jest kon‐
tener. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu metody dokumentacyjnej,
danych statystycznych, badań wtórnych, specjalistycznej literatury oraz własnego
doświadczenia.

1. Ogólna charakterystyka trójmiejskich terminali kontenerowych
W Trójmieście funkcjonuje 5 terminali kontenerowych. W Gdyni BCT (Bał‐
tycki Terminal Kontenerowy), GCT (Gdynia Container Terminal) oraz OT Port
Gdynia ówcześnie pod nazwą BTDG – Bałtycki Terminal Drobnicowy w Gdyni –
1

J. Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Naukowe S.A., Warszawa 2012, s. 112.
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terminal specjalizuje się głównie w obsłudze ładunków drobnicowych i maso‐
wych, dlatego w opracowaniu został celowo pominięty; w Gdańsku DCT
(Deepwater Container Terminal) i GTK (Gdański Terminal Kontenerowy).
Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) w Gdyni jest pierwszym tego typu
obiektem, który powstał w Polsce, usytuowanym przy Nabrzeżu Helskim
w Porcie Gdynia. Terminal oddano do eksploatacji w 1979 r., w tym samym roku
obsłużono pierwszy pociąg, natomiast w 1980 r. rozpoczęto przeładunki w sys‐
temie lo‐lo2. W maju 2003 r. ICTSI (Międzynarodowy Operator Terminali Konte‐
nerowych) z siedzibą w Filipinach3, uzyskał 20‐letnią koncesję przyznaną przez
władze portu w Gdyni4, która zezwala na rozwój, działanie i zarządzanie termi‐
nalem kontenerowym. Głównymi armatorami kontenerowymi zawijającymi do
terminala są: Mediterranean Shipping Company (MSC), YangMing Marine Transport
Corp. (YML), UNIFEEDER, UECC5.
Kolejnym terminalem w Porcie Gdynia jest Gdynia Container Terminal S.A.
(GCT) usytuowany przy Nabrzeżu Bułgarskim. Początek działalności terminalu
to 2005 r.6, a jego właścicielem jest firma Hutchison Port Holdings (HPH). Głów‐
nymi armatorami, którzy kierują swoje statki do GCT, są: Happag Lloyd, Yang
Ming Marine Transport Corp., China Shipping Container Lines (CSCL), China Ocean
Shipping (Group) Company (COSCO), CMA CGM. GCT i BCT mają dogodne połą‐
czenia z siecią drogową przez Estakadę Kwiatkowskiego, Obwodnicę Trójmiasta
i autostradę A1, S6 oraz krajową siecią kolejową, przez stację Gdynia Port (linie
kolejowe nr 201 i 228)7.
Największym i najszybciej rozwijającym się jest Deepwater Container Terminal
(DCT) w Gdańsku. Jest to pierwszy niezamarzający zimą terminal w basenie
Morza Bałtyckiego. Zdolny do obsługi statków klasy Post‐Panamax, zarówno ze
względu na głębokość podejść i stanowisk, jak też z uwagi na infrastrukturę
i wyposażenie nabrzeża. Terminal usytuowany w Porcie Północnym swoją dzia‐
łalność operacyjną rozpoczął w 2007 r. przez przeładunki kontenerowe. DCT jest
spółką zarejestrowaną w Polsce, będącą w większości własnością GIF (Global
Infrastructure Fund II), specjalnego funduszu zarządzanego przez Macquarie Group
of Companies z siedzibą w Australii8. Do terminala regularnie zawijają statki arma‐
torów kontenerowych, którzy utworzyli dwa alianse: M2 i G6. Alians M2 to
wspólny serwis oferowany przez Maersk Line i firmę Mediterranean Shipping Com‐
2

3
4
5
6
7

8

Lo‐lo – system pionowego przeładunku zintegrowanej jednostki ładunkowej realizowany z wyko‐
rzystaniem dźwignicy.
ICTSI zakupił 100% Bałtyckiego Terminala Kontenerowego (BCT).
Strona internetowa Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, www.bct.gdynia.pl [dostęp: 14.11.2016].
Ibidem.
Ibidem.
Stacja Gdynia Port bocznica GCT znajduje się w odległości 3,5 km od stacji Gdynia Port; strona
internetowa Urząd Transportu Kolejowego www.utk.gov.pl [dostęp: 27.10.2016].
Strona internetowa Deepwater Container Terminal, www.dctgdansk.pl [dostęp: 14.11.2016].
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pany (MSC), porozumienie pomiędzy armatorami zostało podpisane na 10 lat,
którego założeniem jest zagwarantowanie klientom obu firm dostępności
185 statków o łącznej pojemności 2,1 mln TEU9. Alians G6 jest utworzony przez
6 armatorów kontenerowych – APL, Hyundai Merchant Marine, Mitsui O.S.K. Lines
(MOL), Hapag‐Lloyd, Nippon Yusen Kaisha (NYK) oraz Orient Overseas Container
Line (OOCL)10.
Gdański Terminal Kontenerowy (GTK) – terminal usytuowany w Porcie
Wewnętrznym w Gdańsku przy nabrzeżu Szczecińskim, rozpoczął swoją dzia‐
łalność w 1988 r.11 Terminal obsługuje kontenery ponad 200 spedytorów i 25 ar‐
matorów; wśród nich kontenery m.in.: Hapag Lloyd, Evergreen, Hanjin, COSCO,
CMA‐CGM, NYK, K‐Line, CSCL, MOL, Hyundai, ZIM, CSAV, Hamburg Sud,
UASC, ANL, YangMing, Eucon, Alianca, MACS, Norasia, APL, OOCL.
Trójmiejskie terminale kontenerowe ulokowane są w bliskiej odległości od
dróg krajowych i autostrad. Najdalej schowanym terminalem jest GCT – odle‐
głość 5,1 km, a najbliżej usytuowanym jest głębokowodny terminal DCT
w Gdańsku – 0,7 km do dróg krajowych i autostrad.

2. Infrastruktura i wyposażenie trójmiejskich terminali kontenerowych
Istotą każdego terminala jest jego wydajność, możliwość przeładunkowa,
a także raty przeładunkowe (ruchy suwnicy) liczone w jednostce kontener/godz.
Te ostatnie w trójmiejskich terminalach wynoszą od 25 kont./godz. (GCT) do
35 kont./godz. (DCT). Pod względem powierzchni całkowitej największy jest
terminal BCT w Gdyni (66,2 ha), a tuż za nim DCT w Gdańsku (61 ha), pozostałe
terminale odpowiednio: GCT (19,6 ha) i GTK (6,7 ha). Nieco inaczej przedstawiają
się możliwości przeładunkowe terminali. Tutaj prym wiedzie terminal DCT
(1,5 mln TEU rocznie 12), a tuż za nim BCT (1,2 mln TEU rocznie).
Z tabeli 1 wynika, że tylko 3 z 4 analizowanych terminali posiadają miejsca
parkingowe dla ciężarówek oczekujących na wjazd do terminala. Po raz kolejny
DCT wychodzi na prowadzenie w statystykach z liczbą 100 miejsc parkingo‐
wych, tuż za nim BCT – 80 miejsc i GTK – 25 miejsc. Infrastruktura drogowa ma
kluczowe znaczenie w sprawnym funkcjonowaniu terminali kontenerowych. Bez
odpowiednich inwestycji w infrastrukturę drogową, nie byłby możliwy transport
intermodalny. Intermodal nigdy sam się nie rozwija, w parze z nim idą inwesty‐
cje w drogi i linie kolejowe.
9
10
11
12

Strona internetowa Rynku Finansowego, www.rynekinfrastruktury.pl [dostęp: 14.11.2016].
Strona internetowa Gospodarki Morskiej, www.gospodarkamorska.pl [dostęp: 16.11.2016].
Strona internetowa Gdańskiego Terminala Kontenerowego, www.gtk‐sa.pl [dostęp: 17.11.2016].
TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) – miara odpowiadająca pojemności jednego kontenera
20‐stopowego.
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Tabela 1. Infrastruktura drogowa trójmiejskich terminali kontenerowych
Gdynia

Gdańsk

BCT
Liczba miejsc parkingowych
dla ciężarówek

GCT

80 ogólnodostępnych

Brak

DCT
100

GTK
25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.utk.gov.pl [dostęp: 27.10.2016].

W tabeli 2. przedstawiono infrastrukturę kolejową trójmiejskich terminali
kontenerowych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby bocznic, długości torów
kolejowych niezbędnych do załadunku i wyładunku kontenerów z platform wa‐
gonowych, a także liczbę suwnic kolejowych obsługujących składy kolejowe.
Trójmiejskie terminale posiadają od 2 do 4 torów kolejowych do załadunku
i wyładunku, a każdy z pominięciem GCT13 posiada po 2 suwnice kolejowe.
Transport intermodalny zależy od transportu morskiego, dlatego tak istotna
jest infrastruktura morska w terminalach kontenerowych (tab. 3.). Od głębokości
i długości nabrzeża zależy jakiej wielkości statki zostaną przyjęte do obsługi. Dla
przykładu do terminala DCT w Gdańsku mogą zawijać statki oceaniczne o ła‐
downości 18–20 tys. TEU. Dla porównania do Terminala BCT w Gdyni w 2015 r.
zawinął statek armatora MSC (MSC ASYA) o ładowności 9200 TEU.
Tabela 1. Infrastruktura kolejowa trójmiejskich terminali kontenerowych
Gdynia
BCT
Liczba bocznic kolejowych

11

Liczba i długość torów kolejowych
do załadunku i wyładunku

Gdańsk
GCT

2

DCT

GTK

1

1

3 tory po
4 tory, 520 m
675 m i 2 tory 3 tory, 638 m
po 300 m
łącznie 1158 m

4x618 m

2x257 m

Liczba suwnic kolejowych

2

brak

2

2

Łączna długość torów dla kolei
normalnotorowej 1435 mm

2752 m

1125 m
800 m
łącznie1925 m

2 500 m

1130 m

Linia kolejowa: nr linii kolejowej

201, 228

201, 228

226

E 65

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.utk.gov.pl [dostęp: 27.10.2016].

13

Stacja Gdynia Port bocznica GCT S.A. znajduje się w odległości 3,5 km od stacji Gdynia Port.
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Tabela 2. Infrastruktura morska trójmiejskich terminali kontenerowych
Gdynia
BCT

Gdańsk
GCT

DCT

GTK

Długość linii nadbrze‐
ża z możliwością
przeładunku

800 m

812 m

650 m

370 m

Głębokość nadbrzeża

12,7 (13,5 m
konstrukcyjna)

11–13,5 m
dopuszczalne
zanurzenie 10,5 m

16,5 m
(na dł. 385 m)
i 13,5 m
(na dł. 265 m)

9,8 m
(na dł. 205 m)
i 8,5 m
(na dł. 105 m)

Liczba stanowisk
w portach

możliwa obsługa
5 statków jedno‐
cześnie

3x kontenerowe
1x drobnicowe

2

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.utk.gov.pl [dostęp: 27.10.2016].

Tabela 3. Wyposażenie terminali kontenerowych w Gdańsku pojazdy podnośnikowo‐
przeładunkowe

BCT

‐ 8 suwnic nabrzeżowych
‐ 2 suwnice kolejowe 40 t
‐ 20 suwnic placowych 30,5/35/40 t
‐ 2 samobieżne żurawie portowe Liebherr LHM‐400 – 100 t
‐ 2 kontenerowe wozy podsiębierne 40 t
‐ 3 reachstackery Kalmar 45 t
‐ 30 ciągników siodłowych
‐ 18 wózków
GDYNIA

‐ 2 suwnice nabrzeżowe typu „super‐post‐Panamax” o udźwigu 65 t i wysięgu 61 m
‐ 1 suwnica nabrzeżowa typu „post‐Panamax” o udźwigu 60 t i wysięgu 54 m
‐ 1 suwnica nabrzeżowa typu „post‐Panamax” o udźwigu 41 t i wysięgu 41 m
‐ 2 suwnice nabrzeżowe typu „Panama” o udźwigu 31,5 t i wysięgu 35 m

GCT

‐ 1 żuraw samobieżny o udźwigu 100 t
‐ 1 żuraw szynowy o udźwigu 50 t
‐ 7 elektrycznych suwnic placowych o udźwigu 41 t
‐ 3 suwnice placowe o udźwigu 41 t (5 warstw, 6 rzędów)
‐ 4 suwnice placowe o udźwigu 40 t (5 warstw, 6 rzędów)
‐ 4 reachstackery o udźwigu 45 t i 1 reachstacker 10 t
‐ 1 wóz podnośnikowy do pustych kontenerów o udźwigu 8 t
‐ 22 ciągników i 23 naczep terminalowych
‐ 14 wózków widłowych o udźwigu od 2 do 8 T
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DCT

GDAŃSK

‐ 6 suwnic nabrzeżowych STS
‐ 20 suwnic placowych RTG
‐ Ciągniki placowe IMV
‐ Reachstackery
‐ wysięgniki masztowe do pustych kontenerów
‐ sprzęt magazynowy, pojazdy techniczne

GTK

‐ suwnice nabrzeżowe STS 40/60 t

‐ suwnice placowe 32/40 t
‐ dźwigi nabrzeżowe 40 t
‐ wóz podsiębierny 40 t
‐ 2 Wozy wysięgnikowe typu reachstacker 10 t
‐ samojezdny dźwig nabrzeżowy 100 t

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.utk.gov.pl [dostęp: 27.10.2016].

Każdy terminal powinien być wyposażony w dostosowany do specyfiki pra‐
cy sprzęt podnośnikowo‐przeładunkowy. Wyposażenie trójmiejskich terminali
zostało przedstawione w tabeli 4. Analizując wyposażenie trójmiejskich terminali
stwierdza się, iż na chwilę obecną terminale są w stanie sprawnie obsłużyć in‐
termodalne jednostki ładunkowe.
Istotą sprawnie funkcjonującego terminala kontenerowego jest jego prawi‐
dłowe przygotowanie nie tylko pod względem infrastruktury, ale też pod kątem
adekwatnego wyposażenia. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, zadowolenie
z obsługi i sprawnie funkcjonującego terminala przełoży się na zadowolenie
klienta, a tym samym będzie on kierował swój wolumen właśnie to tego wybra‐
nego terminala.

3. Przeładunki wykonywane przez trójmiejskie terminale kontenerowe
Liczbę przeładowanych TEU w trójmiejskich terminalach kontenerowych
ogółem, a także liczbę przewiezionych TEU w Polsce z wykorzystaniem transpor‐
tu intermodalnego, przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 4. Przeładunki kontenerów w trójmiejskich terminalach w TEU i liczba przewie‐
zionych TEU z wykorzystaniem transportu intermodalnego w Polsce w latach 2010–2015
Razem TEU
TEU (intermodal)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 056 238

1 349 352

1 657 112

1 969 277

2 138 658

1 858 319

583 000

799 000

1 037 000

1 123 000

1 114 000

1 151 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.fracht.kow.com.pl/podsumowanie‐fracht‐
2016/ [dostęp: 5.11.2016]; M. Jaworski, Rynek kolejowych przewozów intermodalnych, Wydział
Analiz Rynku, Urząd Transportu Kolejowego, Prezentacja z IV Forum Transportu Intermodalnego
Fracht, 2016.

W analizowanym okresie przypadającym na lata 2010–2015 (rys. 1) można
zaobserwować stały wzrost w przewozach intermodalnych. Świadczą o tym nie
tylko zebrane dane liczbowe, ale też chęć wdrażania innowacyjnych rozwiązań
przez klientów. Wykorzystanie transportu kolejowego w porównaniu do trans‐
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portu drogowego niesie za sobą wiele korzyści. Dla przykładu jeden 40‐tonowy
samochód ciężarowy niszczy nawierzchnię drogi dokładnie, tak jak 163 840 sa‐
mochodów osobowych14. Koleją natomiast jednorazowo można zabrać średnio
40 kontenerów 40‐tonowych, nie obciążając przy tym znacząco nawierzchni drogi
na całym odcinku przewozu, ponieważ transport drogowy w systemie przewo‐
zów intermodalnych pełni jedynie funkcję odwozowo‐dowozową. Innymi atu‐
tami transportu kolejowego są m.in.: ograniczenie hałasu, mniejsza wypadko‐
wość na drodze, a także redukcja emisji spalin i szkodliwych substancji, których
kolej emituje mniej w porównaniu z transportem drogowym. W Polsce transport
intermodalny kształtuje się na poziomie 2,5–3% ogólnej masy ładunków, nato‐
miast w perspektywie na lata 2020–2030 transport ten ma sięgać 10–15%. Funda‐
mentalnym działaniem, wspierającym rozwój transportu intermodalnego, zawar‐
tym w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030), będzie
intensywna modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej, oraz
rozbudowa istniejących terminali transportu intermodalnego. Stabilny i regular‐
ny wzrost w przewozach intermodalnych może być dla uczestników rynku
intermodalnego gwarantem przyszłych zysków, pomimo kilkuprocentowego
(2,5–3%) udziału w porównaniu do dwucyfrowych wyników w innych krajach
europejskich. Liczba oraz wartość dokonanych w ostatnim czasie inwestycji
w rozwój transportu intermodalnego w Polsce pokazuje, że podmioty działające
w tym segmencie doceniają jego potencjał i opłaca się im inwestować w nowocze‐
sny tabor czy infrastrukturę.

Rysunek 1. Przeładunki w portowych terminalach kontenerowych w TEU i liczba przewie‐
zionych TEU z wykorzystaniem transportu intermodalnego w Polsce w latach 2010–2015
Źródło: Opracowanie własne.

14

Strona internetowa Logistyka Info, www.logistyka.info.pl [dostęp: 20.11.2016].
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W ostatnich latach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prze‐
prowadziła wiele ważnych inwestycji na drogach w województwie pomorskim.
Do największych można zaliczyć: przebudowę węzła Karczemki w ciągu Ob‐
wodnicy Trójmiasta, budowę Obwodnicy Południowej oraz budowę mostu przez
Wisłę w okolicach Kwidzyna. Celem tych robót było głównie zlikwidowanie
„wąskich gardeł” oraz dostosowanie stanu technicznego dróg do zwiększonego
natężenia ruchu samochodowego, a także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na
drogach. W Gdyni natomiast rozważane są dwie inwestycje: OPAT (Obwodnica
Północna Aglomeracji Trójmiejskiej) i projekt inwestycji „Drogi Czerwonej”. Oba
te projekty mają wpłynąć na poprawę przepustowości w trójmiejskich termina‐
lach kontenerowych.

Podsumowanie
Analizując przedstawione dane dotyczące infrastruktury i wyposażenia trój‐
miejskich terminali kontenerowych, można stwierdzić, iż obecnie trójmiejskie
terminale radzą sobie z przyjmowanym i wydawanym wolumenem kontenerów.
Jednakże, w dalszej perspektywie przy zwiększonej liczbie zawinięć statków
z coraz to większym wolumenem kontenerów, terminale będą musiały rozważyć
powiększenie powierzchni składowych, zakup dodatkowego sprzętu lub znale‐
zienie innych rozwiązań w celu sprawnego przepływu kontenerów z i do portu.
Terminal DCT w Gdańsku już się przygotował do przyjęcia zwiększonej liczby
zawinięć statków, realizując projekt T2. Rozbudowa tego projektu została zakoń‐
czona w październiku 2016 r., chwilę po uroczystym otwarciu dnia 24.10.2016 r.
terminal został oddany do użytku. T2 jest wyposażone w pięć nowoczesnych,
największych na Bałtyku, suwnic nabrzeżowych typu STS umożliwiających ob‐
sługę statków o pojemności ponad 20 tys. TEU. Gdyński terminal kontenerowy
GCT w 2016 r. zakończył także prace nad powiększeniem powierzchni składowej
terminala i zakupił 2 suwnice nabrzeżowe typu super‐post‐Panamax o udźwigu 65
T i wysięgu 61 m. Każdy z trójmiejskich terminali kontenerowych dokonuje nie‐
zbędnych inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie w celu usprawnienia prze‐
ładunków kontenerowych oraz sprawnej obsługi statków. Wyzwaniem rozwo‐
jowym dla trójmiejskich terminali kontenerowych pozostaje poprawa ich
dostępności, zwłaszcza od strony lądu (drogi, koleje), ma to na celu usprawnienie
przepustowości terminali i zminimalizowanie obciążenia polskich dróg.
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Streszczenie
Artykuł stanowi ocenę infrastruktury i wyposażenia trójmiejskich terminali kontenero‐
wych pod kątem sprawnej obsługi intermodalnych jednostek ładunkowych na przykła‐
dzie jednostki, którą jest kontener. Opis zaczyna się od ogólnej charakterystyki trójmiej‐
skich terminali kontenerowych, uwzględniający najistotniejsze informacje wraz
z przykładami najczęściej zawijających do nich armatorów. W kolejnej części artykułu
dokonano analizy i porównania infrastruktury oraz wyposażenia trójmiejskich terminali
kontenerowych. Ostatnią częścią artykułu jest analiza przeładunków w trójmiejskich
terminalach kontenerowych w TEU, w odniesieniu do liczby przewiezionych TEU
z wykorzystaniem transportu intermodalnego w Polsce w latach 2010–2015. Analizując
przedstawione dane dotyczące infrastruktury i wyposażenia oraz liczby przeładunków,
należy stwierdzić, iż obecnie trójmiejskie terminale radzą sobie z przyjmowanym i wy‐
dawanym wolumenem kontenerów. Jednakże każdy z terminali dokonuje niezbędnych
inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie w celu usprawnienia przeładunków kontene‐
rowych oraz sprawnej obsługi statków. Natomiast w dalszej perspektywie na lata 2020–
2030 przy prognozowanym poziomie 10–15% ogólnej masy ładunków przewiezionych
przy wykorzystaniu transportu intermodalnego niezbędna będzie intensywna moderni‐
zacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej oraz rozbudowa i modernizacja
istniejących terminali intermodalnych.
Słowa kluczowe: infrastruktura, transport intermodalny, kolej, terminal kontenerowy,
intermodalna jednostka ładunkowa
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DO INFRASTRUCTURE INTERMODAL/RAILWAY TRI‐CITY CONTAINER
TERMINAL IS READY FOR THE EFFICIENT HANDLING OF INTERMODAL
LOADING UNITS?
Summary
Analyzing the data presented concerning the infrastructure and equipment of Tricity
container terminals, it is clear that at the moment Tricity terminals cope with the adopt‐
ed and published volumes of containers. However, in the longer term – an increased
number of calls of ships with ever greater volume of containers. In terms of the issue
terminals will need to consider larger storage area or find other solutions to the smooth
flow of containers from and to the port, thus minimizing the duration of stay of contain‐
ers at the terminal. One of the Tri‐City container terminals, namely DCT Gdansk has
already been prepared to accept an increased number of shipsʹ calls ‐ realizing the pro‐
ject T2. Expansion of this project was completed in October 2016 shortly after the open‐
ing ceremony on October 24 2016 terminal was put into operation. T2 is equipped with
five moderns, the largest in the Baltic Sea onshore STS cranes which enable operation of
ships with a capacity of over 20,000 TEU. Also, Gdynia Container Terminal GCT in 2016
completed work on the enlargement of the surface of the component terminal and pur‐
chased two cranes wharf type of ʺsuper‐post‐Panamaxʺ with a capacity of 65 t and reach
61 m. Each of the Tri‐City container terminals makes the necessary investments in infra‐
structure and equipment in to improve container handling and efficient operation of
ships. Each of the Tri‐City container terminals makes the necessary investments in infra‐
structure and equipment in order to improve container handling and efficient operation
of ships. The challenge of the Tri‐City development of container terminals is improving
their accessibility, especially from land (roads, railways), in order to improve the capaci‐
ty of terminals and at the same time minimized the road landing on Polish.
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Logistyka miejska
na przykładzie Łódzkiego Roweru Publicznego
Wstęp
Dynamiczne zmiany gospodarcze, techniczno‐ technologiczne oraz społeczne
determinują bardzo szybki rozwój logistyki, w tym logistyki miejskiej. Składowe
logistyki miejskiej również się zmieniają, są modernizowane i unowocześniane,
tak aby miasto bez przeszkód mogło kontynuować swój dzienny cykl życia.
Sprawny i efektywnie działający transport w aglomeracji ma duże znaczenie dla
osób przebywających na jej obszarze, jak i przedsiębiorstw prowadzących tam
swoją działalność. Istnieje wiele zagrożeń dla środowiska spowodowanych funk‐
cjonowaniem systemu transportowego w mieście, np. emisja spalin, hałas czy
wibracje. Projekt miejskich rowerów publicznych jest nowoczesną, proekologicz‐
ną koncepcją publicznego środka transportu, która wiąże się z rozwiązywaniem
problemów dotyczących natężenia ruchu w mieście. Celem artykułu jest analiza
w jaki sposób Łódzki Rower Publiczny odpowiada na potrzeby mieszkańców
Łodzi w zakresie transportu miejskiego.

1. Istota logistyki miejskiej
Jedne w pierwszych definicji logistyki miejskiej pojawiły się na przełomie XX
i XXI w. Ukształtowanie tego pojęcia nastąpiło w wyniku zaciekawienia miastem,
jako systemem logistycznym i przepływami, procesami jakie zachodzą na jego
terenie.
Logistyka miejska polega na zmianie kryteriów optymalizacji przewozów w miej‐
skim transporcie lokalnym. Dotychczas oparte na trasach indywidualnych przewoź‐
ników potoki przewozów mają być zastąpione przez zorientowany na klienta, skoor‐
dynowany pomiędzy przedsiębiorstwami lokalny system logistyczny, który byłby
szczególnie uwrażliwiony na potrzeby takich stref jak centra miasta. Aby taki sys‐
tem mógł przyczynić się do złagodzenia uciążliwości transportu, przewoźnicy po‐
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winni połączyć swoje nie w pełni wykorzystane potencjały przewozowe i następnie
udostępnić je łącznie na potrzeby danego obszaru1.
W. Allemeyer, H. Holzhey

Dynamiczne zmiany gospodarcze, technologiczno‐techniczne oraz społeczne
determinują bardzo szybki rozwój logistyki. Większość wykonywanych w mia‐
stach działań gospodarczych i społecznych wymaga logistycznego wsparcia.
Wiele współczesnych aglomeracji cechuje się niewydolnością komunikacji miej‐
skiej oraz występowaniem kongestii, co równolegle prowadzi do wzrostu kosz‐
tów zewnętrznych2.
Głównym przedmiotem analizy logistyki miejskiej jest przede wszystkim
przepływ ludzi, materiałów oraz informacji w aglomeracjach miejskich. Wzrost
znaczenia logistyki miejskiej jest związany ze wzrostem gęstości zaludnienia,
dynamicznym rozwojem miast oraz rosnącą liczbą zakładów produkcyjnych oraz
instytucji publicznych, co wymusza od władz miejskich przysposobienia i zasto‐
sowania odpowiednich zasad zarządzania logistycznego. Projektując takie roz‐
wiązania w mieście, należy dysponować wiedzą na temat zachowań logistycz‐
nych podmiotów gospodarczych3. Rysunek 1 przedstawia główne cele logistyki
miejskiej.

Cele logistyki miejskiej

Odpowiednie rozmieszczenie magazynów
i składowisk

Odciążenie infrastruktury transportowej

Zwiększenie jakości obsługi klienta
Rysunek 1. Cele logistyki miejskiej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Tundys, Logistyka miejska, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2008, s. 92.

1

2
3

W. Allemeyer, M. Holzhey, Logistyka miejska w świetle polityki ekologicznej i transportowej [w:] Wspólna
Europa ‐ ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, red. H. Brdulak, Szkoła Główna Handlowa, War‐
szawa 1997, s. 167.
B. Tundys, Logistyka miejska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 139 i nn.
M. Szymczak, O istocie i funkcjach logistyki miejskiej [w:] Współczesne kierunki rozwoju logistyki, łańcuch
logistyczny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Morska w Gdyni, Jurata 2003, s. 73 i nn.
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Zadaniem logistyki miejskiej jest dostarczenie właściwych towarów we wła‐
ściwe miejsce, w odpowiednim czasie i po jak najmniejszych kosztach. Obszar
wykorzystania koncepcji logistyki w dużej mierze determinowany jest tym ostat‐
nim czynnikiem. W tym celu przygotowuje się porównanie gotowości do zapłaty
za świadczenia z kosztami ich zrealizowania ponoszonymi przez spedytora. Wie‐
lu pasażerów jest gotowych uiścić dodatkową opłatę za przyspieszenie realizacji
dostawy4.
Misją logistyki miejskiej jest utworzenie ze wszystkich podmiotów gospodar‐
czych funkcjonujących na obszarze aglomeracji jednej całości i zarządzanie nią
w taki sposób, aby zapewnić satysfakcję klientom, czyli mieszkańcom danego
miasta. Do celów logistyki miejskiej możemy również zaliczyć optymalizację
systemów oraz procesów logistycznych, uwzględniając koszty i korzyści, które z
tego wynikają dla sektora publicznego i prywatnego. Kolejnym zadaniem logi‐
styki miejskiej jest efektywne zarządzanie przepływami obejmującymi teren całej
aglomeracji. Istnieją bardziej szczegółowe cele tego obszaru logistyki, a mianowi‐
cie przesunięcie produkcji poza aglomeracje miejskie, odpowiednie rozlokowanie
ośrodków handlowych, sportowych, osiedli mieszkaniowych czy centrów kultu‐
ry. Odpowiednie opracowanie planów funkcjonowania ośrodków miejskich mo‐
że zapewnić zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem.
Do logistyki miejskiej zalicza się transport, przestrzenną konfigurację sieci,
magazynowanie, sieć telekomunikacyjną, gospodarowanie komunalne, utylizację
odpadów oraz zaopatrzenie w nośniki wody i energii, czyli wszystkie te działa‐
nia, dzięki którym miasto może kontynuować swój dzienny cykl życia w prze‐
strzeni kulturowej, społecznej i ekonomicznej.

2. Komunikacja miejska – transport miejski
Jednym z największych braków z punktu widzenia dziedziny komunikacji
miejskiej jest brak jej definicji odpowiadającej rzeczywiście działającym sieciom
komunikacyjnym aglomeracji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym komunikacja miejska ozna‐
cza gminne przewozy pasażerskie realizowane w granicach administracyjnych
miasta albo (jeśli zostało zawarte porozumienie albo został wykreowany związek
międzygminny mający na celu wspólną realizację publicznego transportu zbio‐
rowego)5:
– miasta i gminy;
4

5

J. Szołtysek, Kryteria decydujące o wyborze przewoźnika, „Spedycja, Transport, Logistyka” 2003,
nr 10.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 5, poz. 13).
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–
–

dwóch lub więcej miast;
dwóch lub więcej miast i gmin sąsiadujących.
Komunikacja miejska w większej części kraju obejmuje aglomerację miejską
wraz z terenami przyległymi. Takie ukształtowanie sieci komunikacyjnej wynika
ze specyfiki powiązań miasta z otaczającym je obszarem. Różnorodne rozmiesz‐
czenie zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych oraz szkół przyczynia się do
powstawania potrzeb przewozowych. Spójność siatki komunikacyjnej wewnątrz
miasta oraz połączeń z najbliższą okolicą powoduje wiele korzyści dla użytkow‐
ników transportu zbiorowego, m.in.:
– lepszą obsługę obszarów podmiejskich przez zakup biletu sieciowego, dzięki
któremu można się poruszać po wszystkich liniach danej sieci;
– ograniczenie ruchu kołowego na skutek poprawy pozycji transportu zbioro‐
wego.
Zagadnienia transportu w logistyce miejskiej dotyczą przewozu osób na tere‐
nie miasta, transportu zaopatrzeniowego oraz wywozu nieczystości i odpadów.
Problematyka transportu miejskiego dotyka w dużej mierze zagadnień transpor‐
tu pasażerskiego, więc zwrot ten bywa używany zamiennie ze zwrotem komuni‐
kacja miejska6. Ze względu na użytkowane środki transportu pasażerskiego wy‐
odrębnia się miejski transport kołowy, miejski transport wodny i miejski
transport szynowy. Środki transportu do przewozu osób możemy podzielić na
indywidualne środki transportu oraz środki transportu zbiorowego7. Na rysunku
2 przedstawiono współczesne środki transportu zbiorowego.

Rysunek 2. Współczesne środki transportu zbiorowego
Źródło: Opracowanie własne na postawie: W. Rydzkowski., W. Wojewódzka‐Król., Transport,
PWN, Warszawa 2008, s. 73.

Istnieją też indywidualne środki transportu, do których zaliczamy rowery,
motorowery, motocykle i samochody osobowe.

6

7

H. Babis, Transport miejski [w:] Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka‐Król, PWN, War‐
szawa 2008, s. 213–214.
J. Szołtysek, Car‐pooling w koncepcji podróży pasażerskiej w miastach, „Logistyka” 2008, nr 4.
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Agencja badawcza SW Research, na zlecenie aplikacji mytaxi, wykonała ba‐
danie wśród mieszkańców największych polskich miast na temat komunikacji
w aglomeracjach. Z badania wynika, iż Polacy narzekają na niedogodności zwią‐
zane z użytkowaniem samochodu – głównie z korkami oraz brakiem miejsc par‐
kingowych – jednakże nie chcą zrezygnować z tego środka transportu. Co więcej,
kierowcom nie przeszkadza fakt, że samochód osobowy to najdroższy środek
komunikacji8. Rysunek 3 przedstawia najczęściej wybierane środki transportu
codziennego.

Rysunek 3. Najczęściej wybierane środki transportu codziennego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony informacyjnej, www.transport‐publiczny.pl/
wiadomosci/polakom‐nie‐przeszkadza‐ze‐samochod‐jest‐drogi‐53297.html [dostęp: 23.10.2016].

Wyniki badań wskazują, iż najczęściej wybieranym środkiem transportu jest
komunikacja miejska oraz własny samochód (odpowiednio: 39% i 26%, dalej
własny rower (10%) i publiczny rower miejski (2%), (rys. 3).
Z badania „Komunikacja w aglomeracjach – sytuacja i innowacje” wynika
również, iż Polacy negatywnie oceniają ceny biletów komunikacji miejskiej. Re‐
spondentów (przebadano 800 osób z 15 polskich miast powyżej 200 tys. miesz‐
kańców) zapytano, ile wydają w ciągu miesiąca na potrzeby transportowe. Na
bilety komunikacji miejskiej niecałe 60% respondentów wydaje najwyżej 50 PLN,
a 90% przebadanych wydaje najwyżej 100 PLN. Z drugiej strony 57% ankietowa‐
nych wydaje na własny samochód ponad 100 PLN, a 13,5% respondentów ponad
300 PLN. Warto wziąć pod uwagę fakt, iż respondenci, deklarując swoje wydatki
na własne auto, nie brali pod uwagę kosztów ubezpieczenia czy przeglądów
technicznych. Powyższe statystyki pokazują pośrednio tendencję, którą zauwa‐
8

Strona informacyjna, www.transport‐publiczny.pl [dostęp: 23.10.2016].
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żono w wielu miastach już jakiś czas temu – komunikacja miejska nie jest w sta‐
nie wygrać z prywatnym samochodem osobowym ceną, ponieważ dla większo‐
ści kierowców koszt z tym związany nie jest przeszkodą, by go dalej eksploato‐
wać. Komunikacja publiczna może wygrać jedynie szeroko rozumianymi
udogodnieniami, np. wyższym komfortem jazdy czy też znaczną poprawą do‐
stępności.
Środki transportu stają się coraz bardziej nowoczesne, a co za tym idzie, są
bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Na ulicach aglomeracji miejskich
można spotkać autobusy z napędem hybrydowym, elektrycznym czy gazowym,
są one bardziej ekologiczne9. Jednym z alternatywnych środków transportu może
być miejski rower publiczny, któremu zostanie poświęcony kolejny fragment
artykułu.

3. Łódzki Rower Publiczny
Rower publiczny jest formą transportu publicznego, która od niedawna sku‐
pia uwagę pasażerów, jak i organizatorów transportu. Ten alternatywny środek
komunikacji jest ekologiczny, społeczny oraz ekonomiczny. Łączy on transport
publiczny i rower. Jest zbieżny z transportem pod kątem przystanków, natomiast
różnicą jest indywidualny dobór trasy, wybierany według uznania użytkownika.
Rower publiczny w Łodzi to nowość, działa od 25 kwietnia 2016 r. W cen‐
trum aglomeracji oraz w pobliżu uczelni, szkół i ważnych węzłów komunikacyj‐
nych rozlokowano 100 bezobsługowych stacji ze stojakami oraz terminalami. Od
25 kwietnia bieżącego roku działa oficjalna strona internetowa Łódzkiego Rowe‐
ru Publicznego. Wraz z nią ruszyła rejestracja użytkowników. W celu skorzysta‐
nia z tego środka transportu należy zarejestrować się w systemie wypełniając
formularz. Istnieje również możliwość połączenia konta z „migawką”, kartą, na
której użytkownicy łódzkiej komunikacji miejskiej kodują bilety okresowe10. Ko‐
nieczne jest również zaakceptowanie regulaminu i doładowanie konta opłatą
inicjalną w wysokości 20 PLN.
Wszystkie czynności związane z wypożyczeniem jednośladu użytkownik
wykonuje samodzielnie. Pierwsze 20 minut korzystania z roweru jest bezpłatne.
Za następne 40 minut należy zapłacić złotówkę, za drugą godzinę – 3 PLN,
a każda następna kosztuje 5 PLN. Dla posiadaczy „migawek” przewidziano
zniżki – użytkownicy ci będą mogli korzystać z jednośladu bezpłatnie przez 25
minut. Za następne 35 minut należy zapłacić złotówkę, za drugą godzinę jazdy –
2 PLN, a za trzecią i kolejną godzinę – 3 PLN.

9
10

Strona o tematyce popularno‐naukowej, www.academia.edu [dostęp 23.10.2016].
Portal informacyjny, www.dzienniklodzki.pl [dostęp: 23.10.2016].
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Od czasu inauguracji z Łódzkiego Roweru Publicznego (ŁRP) skorzystało
62 862 mieszkańców Łodzi, którzy łącznie dokonali ponad 1350 tys. wypożyczeń.
Tylko podczas tegorocznego lata użytkownicy skorzystali z wypożyczalni prawie
700 tysięcy razy11. Za sprawą aktywności użytkowników w Łodzi zatwierdzono
dwa ważne rekordy w całej, mającej kilkanaście lat, historii działania samoobsłu‐
gowych systemów rowerowych w Polsce:
– dzienny rekord wypożyczeń: 12 maja bieżącego roku użytkownicy w ciągu
doby skorzystali z tych jednośladów blisko 17 655 razy;
– miesięczny rekord wypożyczeń: w maju bieżącego roku przez cały miesiąc
rowery w Łodzi zostały wypożyczone ponad 373 000 razy.
Średni czas wynajmu jednośladu w Łodzi wynosi 15 minut i 51 sekund. Spo‐
śród niemal 1,4 mln dotychczasowych wypożyczeń ponad 80% było bezpłatne.
Użytkownicy z Łodzi najchętniej korzystają z systemu w godzinach 15:00–18:00,
kiedy to dochodzi do prawie 25% wynajmów z całego dnia, natomiast w godzi‐
nach porannych (7:00–9:00) tych wypożyczeń jest ponad 8%.
Warto wspomnieć o zaletach i wadach projektu. Do zalet ŁRP należą: zmniej‐
szenie zatłoczenia, odciążenie infrastruktury transportowej, poprawa jakości
powietrza. Władze miasta proponują w ten sposób alternatywny środek trans‐
portu, który jest ekologiczny, a mieszkańcy, którzy z niego korzystają, zamiast
siedzieć w samochodzie czy tramwaju, przebywają na świeżym powietrzu oraz
wzmacniają swoje mięśnie. Dodatkowo koszty realizacji są stosunkowo niskie,
a czas projektu jest krótki. System przyciąga również nowych użytkowników,
poprawia to wizerunek miejskiego rowerzysty. Natomiast do wad można zali‐
czyć kłopotliwe rozmieszczenie stacji. W dzielnicach Janów czy Retkinia nie zo‐
stała utworzona ani jedna stacja, natomiast na ulicy Piotrkowskiej jest ich 13.
Uciążliwe jest też wypożyczanie rowerów, gdyż nie wszystkie jednoślady zostają
„uwolnione” z mechanizmów zamka, jednocześnie naliczając za niego opłaty.
Duża część zamków musi być naprawiana lub usprawniania z powodu wad
fabrycznych.
Projekt ŁRP powstał w ramach budżetu obywatelskiego i kosztował ponad
12 mln PLN. W bieżącym roku mieszkańcy Łodzi zgłosili wnioski dotyczące roz‐
budowy systemu oraz wniosek dotyczący rowerów towarowych dla Łódzkiego
Roweru Publicznego. Jednoślady towarowe mają być elementem ŁRP, zatem
będą w systemie już rozlokowanych stacji na terenie całej aglomeracji12. Dzięki
temu projektowi użytkownicy korzystający z takich jednośladów towarowych
będą w stanie przewieźć drobne meble, zakupy czy urządzić sobie rodzinną wy‐
cieczkę.

11
12

Strona Łódzkiego Roweru Publicznego, www.lodzkirowerpubliczny.pl [dostęp: 23.10.2016].
Strona Urzędu Miasta Łodzi, www.uml.lodz.pl [dostęp: 23.10.2016].
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Mieszkańcy dużych miast wskazali najważniejsze problemy dotyczące po‐
dróżowania na terenie miast, do których należą: wysokie koszty biletów, brak
wygodnych środków transportu, korki, niedogodne rozmieszczenie przystanków
komunikacji miejskiej. Rower publiczny jest w stanie rozwiązać część proble‐
mów, gdyż na terenie Łodzi jest 100 stacji i mają powstać kolejne. Ceny wypoży‐
czenia roweru są niskie, a korzystanie z tego środka transportu jest zdrowe, gdyż
wzmacnia mięśnie. Jednoślad jest ekologicznym środkiem transportu, jest rów‐
nież stosunkowo mały w porównaniu z samochodem, więc nie generuje dużych
korków oraz spalin.

Podsumowanie
Konkludując, Łódzki Rower Publiczny przyczynia się do zmniejszenia natę‐
żenia ruchu samochodowego. Efekty integracji systemów transportowych są ko‐
rzystne zarówno dla organizatorów transportu, jak i pasażerów. Należy pamiętać o
rozbudowie oraz modernizacji węzłów przesiadkowych, tak aby użytkownicy
mogli wszędzie dojechać. Ten środek transportu umożliwia szybkie i zdrowe do‐
tarcie do wcześniej obranego celu. Dzięki inwestycjom i realizowaniu nowych pro‐
jektów Łódź staje się bardziej przychylna rowerzystom. Wybierając takie ekolo‐
giczne rozwiązanie władze mogą zyskać przychylność opinii publicznej.
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Streszczenie
Współcześnie komponowany obraz logistyki miejskiej jest osadzony na podstawach
logistycznych, zawiera elementy technologiczne, techniczne, społeczne, informatyczne,
jednocześnie godząc te elementy z wymaganiami środowiska naturalnego. W dużej
aglomeracji miejskiej, gdzie funkcjonuje kilka podsystemów transportu, ważna jest inte‐
gracja, dzięki której te podsystemy mogą się uzupełniać. Celem tej pracy jest przedsta‐
wienie projektu Łódzkiego Roweru Publicznego, który od niedawna skupia uwagę pa‐
sażerów oraz organizatorów transportu. Na wstępie pracy zostaną przestawione
podstawy teoretyczne logistyki miejskiej, następnie charakterystyka komunikacji miej‐
skiej oraz zaprezentowany zostanie projekt Łódzkiego Roweru Publicznego.
Słowa kluczowe: logistyka miejska, transport miejski, rower publiczny

URBAN LOGISTICS ON THE EXAMPLE OF THE PUBLIC BICYCLE
IN ŁÓDŹ
Summary
In our times the arranged image of the urban logistics is planted on logistic bases, it
contains elements of technological, technical, social information, simultaneously recon‐
ciling these elements with requirements of the natural environment. In the large urban
agglomeration, where the few subsystems of the transport are functioning, thanks to
which these subsystems can complement each other is important. Presenting the plan of
the Public Bicycle in Łódź is a purpose of this work, which, is only recently gathering the
attention of passengers and organisers of the transport. To begin with of work moved
theoretical bases of the urban logistics will stay, next characteristics of the public
transport and a plan of a Public Bicycle I Łódź will be presented.
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Logistyka i zarządzanie w Kraju Kwitnącej Wiśni
Wstęp
Japonia to kraj fascynujący pod wieloma względami. Jedną z najpiękniejszych
jej cech jest przeplatanie się tradycji z nowoczesnością, dawnej kultury z zaawan‐
sowanymi technologiami. Dzięki pewnym normom zachowania oraz obyczajom,
właśnie tu zapoczątkowane zostały filozofie i systemy, które są wykorzystywane
w zarządzaniu wielkimi przedsiębiorstwami na całym świecie. Warto więc przyj‐
rzeć się jak wyglądają oraz na czym opierają się procesy związane z zarządza‐
niem oraz logistyką w jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw
świata.
Celem artykułu opisowo‐poznawczego jest przedstawienie koncepcji oraz fi‐
lozofii zapoczątkowanych w Japonii, mających wpływ na rozwój zarządzania
i logistyki na świecie. Artykuł ma charakter teoretyczno‐empiryczny, zastosowa‐
no w nim metodę analityczną.

1. Samodyscyplina drogą do sukcesu?
Dzięki swojej systematyczności oraz samodyscyplinie Japończycy dali począ‐
tek filozofii odmiennej od panującej powszechnie w Europie. Jej główne założenie
opiera się na nieustannym wprowadzaniu małych ulepszeń. Kaizen jest porów‐
nywane do stopniowej ewolucji, która nieprzerwanie prowadzi do udoskonale‐
nia, natomiast innowacje, które są procesem wymagającym dużych, nieraz ryzy‐
kownych inwestycji, utożsamiane są z rewolucją.
Aby lepiej przybliżyć charakterystykę filozofii Kaizen, możemy porównać jej
założenia z założeniami obowiązującymi powszechnie w strukturze europejskiej
(tab. 1). Istniejące różnice wynikają przede wszystkim z samej mentalności i kul‐
tury Japończyków – zasadniczo są to ludzie ułożeni, bardzo przestrzegający za‐
sad, reguł – wszystko ma swój porządek, każdy ma konkretną rolę do odegrania.
Japończycy są też narodem, który nie sprzeciwia się wprost rozmówcy, więk‐
szość ludzi nie wypowiada swojego zdania, jeżeli nie jest to konieczne lub jeżeli
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nie będzie to stanowiło żadnej wartości dodanej do konwersacji. Podane wyżej
cechy mają również wpływ na jakość wykonywanej pracy. Należy tutaj zazna‐
czyć, iż Kaizen narodził się z kultury japońskiej, nikt nie musiał go tam wdrażać,
tak jak to ma miejsce w przedsiębiorstwach europejskich. Jest on więc czymś
zupełnie naturalnym dla samych Japończyków, wynikającym z ich obyczajów
i tradycji.
Tabela 1. Różnice w strukturach zarządzania między Japonią, a Europą
Struktura japońska
W pracę nad rozwojem firmy zaangażowani
są wszyscy pracownicy, niezależnie od szcze‐
bla
Ceniona jest mądrość pracowników, którzy
mają styczność z miejscem pracy
Pracownik zgłasza rozwiązania, mające
na celu usprawnienie działalności firmy
Główny nacisk pada na procesy zachodzące
w firmie
Problemy są „rozwiązywane” zanim jeszcze
się pojawiają
Wprowadzanie małych lecz ciągłych zmian,
bez dużych nakładów finansowych – stop‐
niowe ulepszanie

Struktura europejska
Rozwój firmy zależy przede wszystkim
od decyzji kadry kierowniczej, zarządu etc
Decyzje w firmie podejmują najczęściej ludzie,
którym brak styczności z miejscem pracy,
a którzy posiadają jedynie wiedzę teoretyczną
Pracownik posiada odgórne instrukcje odno‐
śnie swojego postępowania, których musi
przestrzegać
Najczęściej najważniejszy dla kadry kierowni‐
czej jest sam zysk uzyskany poprzez działania
pracowników
Problemy rozwiązuje się po ich wystąpieniu
Utrzymywanie status quo bądź przeprowadza‐
nie wielkich inwestycji, związanych z inno‐
wacjami oraz dużymi nakładami finansowymi

Źródło: Opracowanie własne.

Filozofia Kaizen opiera się na 11 filarach, które skupiają się m.in. na obserwo‐
waniu rzeczywistego miejsca pracy, czyli gemba1. Wysoko cenione są rady pra‐
cowników, którzy na co dzień mają styczność z procesami zachodzącymi
w przedsiębiorstwie od podszewki. Niejednokrotnie osoby na stanowiskach kie‐
rowniczych okazują się czystymi teoretykami, dlatego tak istotne jest zasięganie
porady u ludzi, którzy bezpośrednio przebywają w gemba. Oczywiście nie znaczy
to, iż osoby zarządzające nie są potrzebne, bądź ich zdanie jest nieistotne. Kadra
kierownicza powinna być wysoko wykwalifikowana, aby świadomie wprowa‐
dzać zmiany w przedsiębiorstwie, biorąc przy tym pod uwagę metody, narzę‐
dzia, jak i czynniki kulturowe, umożliwiające modyfikacje.
Kolejnym z filarów jest opieranie działań na cyklu PDCA (Plan‐Do‐Check‐Act)
oraz skupianie się na rozwiązaniu zaistniałych problemów przez metodę 5 Why
(kładziony jest nacisk na przyczynę zaistniałej sytuacji, a nie na winnego). Umoż‐

1

E. Agmoni, The role of kaizen in creating radical performance results in a logistics service provider, „Log‐
Forum” 2016, nr 12(3).

142

liwia to minimalizację częstotliwości występowania błędów oraz prowadzi do
wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Kaizen zakłada, iż wszystko ma swój cel,
zadania są ukierunkowane oraz skonkretyzowane, wykonywane natychmiast,
bez odkładania ich na później, dzięki czemu doskonalone zostają najważniejsze
aspekty przedsiębiorstwa.

2. Bez przechowywania?
Japonia często określana jest jako kraj bez magazynów. Nie bez przyczyny na‐
daje się jej to miano – tutaj zapoczątkowany został system just‐in‐time, który wy‐
mienia się jako jeden z filarów aparatu produkcyjnego Toyoty. Założeniem tej
metody jest zaspokojenie potrzeb klienta, w momencie gdy te powstają. Taką
postawę umożliwia wiele czynności zastosowanych przez firmy opierające się na
tej taktyce.
Jednym z podstawowych działań podejmowanych w myśl zasady just‐in‐time
jest zminimalizowanie zapasów produkcyjnych. Materiały potrzebne w procesie
produkcji dowożone są do fabryki w momencie wystąpienia na nie zapotrzebo‐
wania. Istotne jest, iż dzięki temu unikamy sytuacji, w których zbędny produkt
zalega w magazynie, w wyniku błędnego oszacowania zapotrzebowania pro‐
dukcyjnego. Jeżeli gotowe towary nie będą przechowywane w miejscach skła‐
dowania, wyeliminowane zostaną przypadki przekroczenia terminu przydatno‐
ści artykułu. Przedsiębiorstwo musi przestawić swój tryb myślenia – zasoby
zamawiane są tylko, aby pokryć teraźniejszy popyt. Podobnie producenci zama‐
wiają surowce tylko w takiej ilości, na jaką istnieje w tej chwili zapotrzebowanie.
Należy pamiętać, iż podobnie jak w filozofii Kaizen, tutaj również zasadni‐
czym czynnikiem warunkującym sukces wdrożenia jest pracownik. Samo just‐in‐
time nie jest jedynie systemem, można uznać, że jest to sposób myślenia, na który
muszą przestawić się etatowcy. Bez poparcia ze strony zatrudnionych oraz bez
ich samodyscypliny wdrożenie systemu może okazać się niemożliwe. Istotne jest
przekonanie, iż do rozwoju firmy potrzebna jest współpraca wszystkich komórek
na wszystkich szczeblach. Przy tak uporządkowanym schemacie działania prak‐
tycznie nie ma miejsca na błędy – każda pomyłka generuje opóźnienia oraz stra‐
ty. Co więcej, każdy niepotrzebny ruch, każda zbędna czynność (muda – marno‐
trawstwo) są uznawane za zachwianie systemu.
Kluczowa okazuję się zasada 5S (rys. 1), czyli2:Seiri (sortowanie), Seiton (sys‐
tematyka), Seiso (sprzątanie), Seiketsu (standaryzacja), Shitsuke (samodyscyplina).

2

Strona Internetowa Lean Enterprise Institute Polska, www.lean.org.pl [dostęp: 20.10.2016].
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Rysunek 1. Schematy metody 5S
Źródło: Strona internetowa Lean Enterprise Institute Polska, www.lean.org.pl [dostęp: 20.10.2016].

Jeśli tylko pracownik będzie stosował się do zasad przedstawionych na ry‐
sunku 1, zminimalizuje czas potrzebny na wykonanie określonej czynności pro‐
dukcyjnej, a co za tym idzie, poprawi jakość oraz wydajność pracy.
Przy wdrażaniu systemu just‐in‐time należy pamiętać, iż nie jest to złoty śro‐
dek czy rozwiązanie idealne. Wciąż istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia
błędu bądź problemu (awaria, niedopatrzenie etc.), który jest w stanie zamrozić
chwilowo działalność firmy. Aby zapobiec takim sytuacjom kluczowe jest pod‐
wyższenie elastyczności przedsiębiorstwa oraz możliwości dokonania zmian
technologicznych oraz organizacyjnych. Firmy zwiększają dyspozycyjność ma‐
szyn – wprowadzane zostają systemy prewencyjne, mające na celu podtrzymy‐
wanie produkcji na wypadek wystąpienia awarii. W takich momentach bardzo
ważny okazuje się przepływ informacji oraz formy komunikacji w przedsiębior‐
stwie. Dobra łączność pomiędzy poszczególnymi komórkami firmy jest podsta‐
wą do wykrycia, zlokalizowania oraz rozwiązania problemu w możliwie krótkim
czasie.
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3. Kanban
Kolejnym przykładem logistycznej koncepcji z Kraju Kwitnącej Wiśni jest
kanban. Wyraz ten w języku japońskim oznacza kartkę, tablicę informacyjną. Me‐
toda polega na wizualizowaniu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie.
Celem systemu jest przede wszystkim kontrola i redukcja kosztów magazyno‐
wania materiałów, zwiększenie ich dostępności, a co za tym idzie, wyeliminowa‐
nie przestojów produkcji. Przy pełnej optymalizacji systemu sterowania zapasem
całkowicie pozbywamy się magazynów. Oprócz tego kanban służy zwiększeniu
elastyczności produkcji w odniesieniu do zmiennych wymogów ilościowych.
Metoda ta często mylona jest z filozofią just‐in‐time, jednakże kanban jest w rze‐
czywistości jedynie jej częścią.
Filozofię kanban zazwyczaj przedstawia się jako 7 razy żadnych3:
– braków,
– opóźnień,
– zapasów,
– kolejek,
– bezczynności,
– zbędnych operacji technologicznych i kontrolnych,
– przemieszczeń.
3.1. Historia
W drugiej połowie lat 40. XX w. Toyota Motor Corporation zmagała się
z problemem niewystarczającej produktywności w porównaniu z firmami z USA.
Coraz większe oczekiwania klientów wymuszały wzrost możliwości dostaw, co
z kolei przyczyniało się do zwiększania magazynów. Aby nie kumulować dodat‐
kowych kosztów składowania należało ulepszyć system produkcyjny. Jeden
z ówczesnych pracowników Toyoty, Taiidzi Ohno, wpadł na pomysł zastosowa‐
nia idei sprawdzającej się w supermarketach, w hali produkującej samochody.
Swoją myśl opisał następująco: „Powinno być możliwe zorganizowanie przepływu
materiałów w produkcji według zasady supermarketu, czyli konsument bierze
z półki określoną ilość produktu, a zauważona luka jest natychmiast uzupełniana”.
3.2. Jak to działa?
Punktem wyjściowym systemu kanban jest harmonogram zapotrzebowania
na produkt, pozwala to na przygotowanie dziennego planu produkcji. W syste‐
mie kanban, w przeciwieństwie do systemów tradycyjnych zlecenie produkcyjne
3 Strona internetowa http://www.system-kanban.pl/kanban-prezentacja-metody/ [dostęp: 18.10.2016].
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nie trafia do magazynów, a do ostatniej jednostki w procesie. Ostatnie stanowisko
otrzymuje harmonogram dostaw gotowych wyrobów do odbiorców. Zależnie od
potrzeb wyroby są pobierane z poprzednich stanowisk, te natomiast zasysają
komponenty z jeszcze wcześniejszych. Harmonogram montażu ciągnie produkcję
przez cały proces produkcyjny, jest to tak zwany system pull. Kolejność produkcji
powinna być zgodna z zasadą FIFO (first in – first out, czyli pierwsze przyszło –
pierwsze wyszło). Podczas każdego pobrania materiału z komórki do komórki ją
poprzedzającej wysłana zostaje informacja o zużyciu i konieczności uzupełniania
zapasu półwyrobu. I w ten sposób sygnał ostatecznie dociera do magazynu mate‐
riałów. Sygnałem tym jest karta kanban. Opisany proces obrazuje poniższy rysu‐
nek 2.

W
G

WG

przepływ części,
materiałów
wyrób gotowy

przepływ
kart kanban
stanowisko

Rysunek 2. System kanban
Źródło: Opracowanie własne

Aby system funkcjonował efektywnie powinny być stosowane następujące
reguły:
– odbiorca (następne stanowisko pracy) inicjuje przepływ części od dostawcy
(poprzednie stanowisko);
– nie można produkować bez karty kanban;
– karty kanban powinny być realizowane zgodnie z zasadą FIFO;
– finalne produkty powinny być przetransportowane do punktu wskazanego
na karcie kanban.
3.3. Karta kanban
Karta kanban jest informacją wykorzystywaną w celu wskazania potrzeby
przemieszczenia materiału w systemie produkcji ssącej. Przedstawiona na rysun‐
ku 2 karta zawiera takie informacje, jak: numer i nazwę części, liczność całej partii
i liczność kanbana – liczbę materiału dostarczanego na kartę, typ transportera –
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pojemnika, w jakim dostarczany jest materiał oraz miejsce pobrania i dostarcze‐
nia materiału.
Nr karty
Liczność partii

PRODUKCJA
Nr części

Data utworzenia
Liczność kanbana

Nazwa części
Miejsce zaopatrzenia

Typ transportera

Miejsce dostawy
Rysunek 3. Karta kanban
Źródło: Opracowanie własne.

Liczbę kart kanban znajdujących się w obiegu oblicza się za pomocą wzoru:

Czas uzupełnienia – cykl rotacji pojemnika, zawierający czas napełniania,
oczekiwania, transportu, użytkowania i zwrotu do ponownego napełnienia, tak
zwany lead time.
Karty kanban występują także w innych wersjach, na przykład kanban dla do‐
stawcy, który służy do informowania o potrzebie dostarczenia określonego mate‐
riału do produkcji; kanban transportowy, który sygnalizuje konieczność prze‐
mieszczenia wyrobu.
3.4. E‐Kanban
Kilkadziesiąt lat temu opracowane metody trzeba przystosowywać do po‐
wszechnej w dzisiejszych czasach technologii informatycznej, dlatego obecnie
karty kanban zawierają kod kreskowy oraz są zintegrowane z innymi systemami
produkcji działającymi w firmie. Dużą zaletą systemu komputerowego kanban
jest to, że wszystkie pętle sterowania, źródła emisji i pochłaniania można kontro‐
lować przy pomocy wielu analiz bądź graficznych wykresów. Eliminuje się dzię‐
ki temu wąskie gardła i zakłócenia w działaniu systemu. Wraz z wprowadzeniem
kart kanban warto wdrożyć również system ERP (Enterprise Resource Planning),
czyli planowania zasobów przedsiębiorstwa. System integracji ERP polega na
wykorzystaniu wspólnej bazy danych w obrębie całej firmy. Głównym dostawcą
tego oprogramowania biznesowego jest, posiadający wiele narzędzi oraz interfej‐
sów wspomagających planowanie i kontrolę produkcji, niemiecki SAP. Inną od‐
mianą elektronicznego sygnału kanban jest wysłanie wiadomości email do do‐
stawcy w momencie, gdy pojawia się zapotrzebowanie na dany surowiec.
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4. Lean management
Lean Management jest to strategia zarządzania firmą, opierająca się na dostar‐
czaniu klientom produktów oraz usług z zachowaniem szacunku dla załogi pra‐
cującej w przedsiębiorstwie. Tak zwane wyszczuplanie organizacji polega na
jednoczesnym i ciągłym obniżaniu kosztów, podwyższaniu jakości, skracaniu
cykli realizacji produkcji oraz na zdobywaniu nowych klientów. Idea takiego
zarządzania przedsiębiorstwem również narodziła się w firmie Toyota, gdzie jej
założyciel wraz z pracującym nad rozwojem Taiichim Ohno stworzyli model
produkcji Toyota Production System, polegający na redukowaniu marnotraw‐
stwa. Japoński system charakteryzował się produkcją towarów bardzo dobrej
jakości, generując przy tym niższe koszty i pochłaniając mniejsze zasoby niż fa‐
bryki w innych krajach oraz na innych kontynentach. Istotą koncepcji Lean jest
eliminowanie czynności, które pochłaniają zasoby i czas, a za które klient nie ma
zamiaru płacić. Każde przedsiębiorstwo musi spojrzeć na swój produkt oczami
kupującego, aby zobaczyć, które czynności w procesach z jego punktu widzenia
dodają wartość, a które zwiększają jedynie koszty. Głównymi źródłami strat są:
produkcja bez zamówienia klienta, bezczynne oczekiwanie na dostawy, niezop‐
tymalizowany transport materiałów, nagromadzenie zbędnych zapasów, niepo‐
trzebne przemieszczanie się pracowników podczas pracy, liczne awarie.
Wdrożenie filozofii Lean to nie tylko usprawnienia techniczne i ulepszanie
procesów, ale w dużej mierze stworzenie kultury organizacyjnej, w której pra‐
cownicy biorą czynny udział w rozwiązywaniu problemów oraz w rozwoju
przedsiębiorstwa. Zaangażowanie ogółu wymaga wielu szkoleń oraz nabycia
przez zatrudnionych nowych umiejętności. Ważne jest skonstruowanie systemu
motywacyjnego zachęcającego pracowników do wprowadzania usprawnień.
Wyróżniać starania można poprzez docenianie twórczych wysiłków czy też
przez wdrożenie pomysłu pracownika. Zaangażowani powinni być wszyscy
zatrudnieni, niezależnie od zajmowanego stanowiska.
Koncepcja Lean Management jest obecnie jedną z najpopularniejszych filozofii
zarządzania. W Polsce stosuje ją już wiele czołowych firm m.in.: Bosch, Gillette,
Whirlpool, Opel, Volkswagen, Masterfoods, Phillips, Volvo. Podczas konferencji
„Minione 10 lat ruchu Lean w Polsce: wnioski i perspektywy”, która odbyła się w
2010 r. we Wrocławiu, Lean Enterprise Insitute Polska przedstawił analizę ponad
pięćdziesięciu studiów przypadków z obszaru naszego kraju z firm działających
w różnych branżach. Dzięki wprowadzeniu Lean Manufacturing najczęściej po‐
prawiały się takie wskaźniki, jak:
– wzrost wydajności nawet o 66%;
– wzrost wykorzystania maszyn mierzonego wskaźnikiem OEE aż o 59%;
– redukcja zapasów w toku produkcji nawet o 80%;
– zmniejszenie powierzchni pod produkcję nawet o 61%;
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–
–

skrócenie czasu przejścia od surowca po wyrób gotowy nawet o 70%;
zredukowanie czasu przezbrojeń nawet o 96%.
Poza tym przedsiębiorstwa podają także inne korzyści, np.: znaczna poprawa
jakości, redukcja liczby reklamacji, zwiększenie liczby zgłaszanych pomysłów
usprawnień przez pracowników, poprawa komunikacji, a nawet redukcja odpa‐
dów4.

Podsumowanie
Wiele przedsiębiorstw także w Polsce zatrudnia japońskich specjalistów, aby
wdrożyć system zarządzania gwarantujący powodzenie na rynku. Trzeba jednak
zdać sobie sprawę z tego, że różnice kulturowe między Europą a Japonią są na
tyle olbrzymie, że profesjonaliści z Kraju Kwitnącej Wiśni stają przed ogromnym
wyzwaniem, chcąc wdrążyć tak naprawdę nowy sposób myślenia w firmie. Hie‐
rarchia wartości przedsiębiorstwa japońskiego zaczyna się od człowieka. Przed
techniką, przed wynikami, a czasem nawet przed zyskami. Japończycy wycho‐
dzą bowiem ze słusznego założenia, że żadne przedsiębiorstwo nie może być
lepsze niż pracujący w nim ludzie. W japońskich przedsiębiorstwach każdy pra‐
cownik ma szanse awansu. Jeżeli okazuje się, że pracownik fizyczny wyróżnia się
i posiada odpowiednie zdolności, może awansować na stanowisko kierownicze,
nie posiadając specjalnych studiów. Europejskie firmy powinny nie tyle inspiro‐
wać się zaawansowanymi technologiami stosowanymi w Japonii, a raczej skupić
się na traktowaniu zatrudnionych w sposób, jak robi się to w tym wyspiarskim
państwie.
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Streszczenie
Samodyscyplina, dążenie do perfekcji, systematyka, uporządkowanie – dzięki tym ce‐
chom Japończycy zapewnili swojemu państwu wzrost technologiczny oraz gospodar‐
czy, propagując tym samym na całym świecie filozofie, zapewniające sprawne i efek‐
tywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Lean management, Just‐in‐time, Kaizen, Kanban
zostały zapoczątkowane właśnie w Japonii, wyrastając z wieloletniej tradycji i kultury
Kraju Kwitnącej Wiśni. Ich wspólnym filarem jest profesjonalizm i perfekcja na każdym
szczeblu, jak również uszanowanie zdania oraz pracy drugiego człowieka. Wydaje się,
że są to podstawowe zasady, jednakże nieraz nastręczają wiele trudności przy wprowa‐
dzaniu filozofii japońskich do zarządzania firmami europejskimi. W artykule, który
posiada charakter teoretyczny, analizujemy podłoże, na którym zapoczątkowane zostały
systemy wykorzystywane w zarządzaniu i procesach logistycznych wielu przedsię‐
biorstw na całym świecie. Przedstawiamy również różnice pomiędzy strukturą japoń‐
ską, a europejską w tym aspekcie.
Słowa kluczowe: lean management, just‐in‐time, kaizen, kanban, 5S

LOGISTICS AND MANAGEMENT IN THE LAND OF THE RISING SUN
Summary
Self‐discipline, striving after perfection, systematicity, orderliness – thanks to these char‐
acteristics Japanese provided technological progress and economic growth to their coun‐
try, promoting around the world philosophies which ensure efficient and effective busi‐
ness management. Lean management, just‐in‐time, kaizen, kanban, which have been
initiated in Japan, growing out of its long tradition and culture. Their common thread is
professionalism and perfection at all levels of the career as well as respect for the opinion
and work of another person. It seems that these are basic principles, but sometimes they
come with difficulties for people in implementing Japanese principles to manage Euro‐
pean companies. In this article, which has theoretical nature, we analyze basis of the
systems used for management and logistics at many companies around the world. We
also present the differences between the Japanese and European structure in this aspect.
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Transport drogowy ładunków niebezpiecznych
Wstęp
Obecnie zauważyć można ciągły wzrost ilości przewożonych ładunków, co
wiąże się również z rozwojem przewozów ładunków niebezpiecznych, czyli
substancji mogących stanowić zagrożenie dla osób, mienia i środowiska natural‐
nego. Ze względu na ryzyko, jakie transport takich ładunków generuje, koniecz‐
ne było wprowadzenie licznych regulacji prawnych. Celem artykułu jest prezen‐
tacja przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
oraz sposobów ich transportu. Dzięki przeglądowi literatury możliwe było sze‐
rokie spojrzenie na temat oraz skonfrontowanie zagadnień teoretycznych z co‐
dzienną pracą osób zaangażowanych w ten rodzaj transportu.

1. Sposoby przewozu ładunków niebezpiecznych
W transporcie drogowym można wyróżnić trzy zupełnie odmienne sposoby
przewozu ładunków niebezpiecznych: w cysternach, w sztukach przesyłek oraz
luzem1. Każdemu z nich stawiane są różne wymagania. W celu przybliżenia cha‐
rakterystyki transportu ładunków niebezpiecznych, koncepty te zostały przed‐
stawione od strony teoretycznej i praktycznej.

2. Przewóz w cysternach
Spośród cystern dostosowanych do drogowego transportu ładunków nie‐
bezpiecznych wyróżnia się: kontener‐cysternę, cysternę przenośną, cysternę
odejmowalną, cysternę stałą czy też wieloelementowy kontener do gazu – zgod‐
1

S. Zielińska, S. Zelent, ADR 2007–2009. Transport samochodowy towarów niebezpiecznych, Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 124.
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nie z odrębnymi definicjami2. Mimo różnorodności typów pojazdów, dopuszczo‐
ne do przewozu w nich są tylko niektóre materiały ciekłe, gazy i granulaty. In‐
formacje na temat dostępności cystern dla konkretnej substancji można znaleźć
w wykazie numerycznym ADR w kolumnie 10, gdzie w przypadku braku od‐
powiedniego kodu materiał nie został dopuszczony do takiego transportu. Roz‐
ważając przewóz w cysternie, warto również zwrócić uwagę na specyficzną bu‐
dowę takiego pojazdu. Gwarantuje ona wytrzymałość i szczelność, także podczas
wypadków czy wypadnięcia z drogi. Ścianki cystern wykonane są bowiem
z blachy stalowej i aluminiowej o grubości od 3 do 5mm, a konstrukcja chroni
przed nadmierną zmianą środka ciężkości dzięki falochronom lub przegrodom.
Odgrywają one również szczególną rolę przy jednoczesnym przewożeniu mate‐
riałów, które reagują ze sobą niebezpiecznie. Jeżeli komory są oddzielone od
siebie przegrodami o grubości co najmniej ścianek cysterny, to dopuszcza się
wspólny przewóz, tak jak w przypadku pustej komory oddzielającej3.
Każda dopuszczona do transportu w cysternie substancja posiada osobne re‐
gulacje, jednak na postawie umowy ADR można stworzyć przykładowy schemat
załadowczy gazów, co stanowi gotową instrukcję praktyczną dla uczestników
przewozu:
– unieruchomienie pojazdu na twardej powierzchni;
– przygotowanie gaśnic, podłączenie uziemienia;
– rozłożenie zdalnego sterowania zaworami;
– sprawdzenie stopnia napełnienia i stanu licznika;
– podłączenie przewodów do napełniania i odgazowywania;
– otworzenie zaworów dennych i wyrównanie ciśnienia;
– ustalenie wskaźnika poziomu napełnienia o 5% niższego niż żądany;
– ładowanie cysterny aż do 80% fazy ciekłej, zakręcenie nakrętki zaworu, ust‐
awienie wskaźnika na 85% i kontynuowanie napełniania aż do 85%;
– zamknięcie zaworów dennych i zaworów na liniach ciekłej i gazowej po osi‐
ągnięciu zadanej ilości oraz przewentylowanie wszelkich połączeń;
– odłączenie węży od końcówek, nałożenie zaślepek i ponowna kontrola za‐
worów oraz liczników;
– odłączenie uziemienia, schowanie gaśnic, sprawdzenie stanu ogólnego cys‐
terny4.

2

3

4

Materiały studiów podyplomowych, Logistyka dla nauczycieli, Poznań 2012, s. 23, www.zs3reymonta.
edupage.org [dostęp: 15.10.2016].
T. Pusty, Przewóz towarów niebezpiecznych – poradnik kierowcy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączno‐
ści, 2009, s. 313.
S. Zielińska, S. Zelent, ADR 2007–2009…, s. 146–147.
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3. Transport w sztukach przesyłek
Inną możliwością przewozu ładunków niebezpiecznych jest transport prze‐
syłek w sztukach, którego zaletą jest brak konieczności stosowania specjalistycz‐
nych pojazdów, oraz możliwość korzystania z wyłączeń przedstawionych
w umowie ADR. Transport w sztukach przesyłek niesie za sobą jednak koniecz‐
ność przestrzegania specjalnych wytycznych, które znajdują się w kolumnie
13 wykazu numerycznego towarów niebezpiecznych. Równie ważną kwestią jest
problematyka wspólnego przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas.
Wszelkie wątpliwości rozwiewają jednak tabele znajdujące się w umowie ADR,
zestawiające ze sobą wszystkie substancje.
Procesy przeładunkowe w przypadku towarów niebezpiecznych w sztukach
przesyłek wymagają również specjalnego przygotowania. Skrzynia ładunkowa
pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona, szczególnie z ostrych i łatwopal‐
nych przedmiotów. Po wyładunku należy przeprowadzić kontrolę środka trans‐
portu, aby wykluczyć zanieczyszczenie go przewożonym ładunkiem. W przy‐
padku zaistnienia takiej sytuacji pojazd i oprzyrządowanie muszą zostać
w odpowiedni sposób oczyszczone przez uprawnione osoby. W celu zapobiega‐
nia takim zdarzeniom przesyłki powinny być zamocowane tak, aby w trakcie
przewozu nie przemieszczały się i nie były narażone na tarcie, wstrząsy lub wy‐
padnięcie z pojazdu. Ładunek powinien być zabezpieczony poduszkami po‐
wietrznymi, pasami, urządzeniami antypoślizgowymi. Kierowca, który jest od‐
powiedzialny za załadunek, powinien zwrócić szczególną uwagę na to czy sztuki
przesyłek mogą być piętrzone. Jeśli przewożone są razem towary różnych klas
lub o różnych właściwościach, powinny być posegregowane tak, aby można je
było wyładowywać osobno, bez konieczności przemieszczania pozostałych towa‐
rów5. Jako przykład substancji przewożonej w sztukach przesyłek mogą być za‐
prezentowane wyroby perfumeryjne o kodzie UN 1266. Na opakowaniu takiej
przesyłki musi się znaleźć wcześniej wspomniany kod UN, prawidłowa nazwa
przewozowa towaru, czerwona nalepka ostrzegawcza z białym obramowaniem,
numerem klasy oraz piktogramem (rys. 1), strzałki ostrzegawcze w wypadku
stosowania opakowań kombinowanych oraz symbol UN, świadczący o dopusz‐
czeniu opakowania do przewozu tego typu towaru6.

5
6

T. Pusty, Przewóz…, s. 275–282.
K. Kołdys, Opakowania stosowane do przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, www.
atest.com.pl [dostęp: 18.02.2017].
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Rysunek 1. Oznakowanie towaru o kodzie UN 1266
Źródło: www.hazmattool.com [dostęp 18.02.2017].

4. Transport luzem
Towary można przewozić luzem, kontenerem lub w pojeździe tylko w przy‐
padku, gdy w kolumnie 14 wykazu towarów niebezpiecznych jest zamieszczony
odpowiedni kod literowo‐cyfrowy. Również puste, nieoczyszczone opakowania
mogą być przewożone luzem, jeśli nie jest to zabronione wprost.
Znane są dwa rodzaje kontenerów przeznaczonych do takiego transportu:
kontener do przewozów luzem zamknięty (BK2) i kontener do przewozu luzem
kryty opończą (BK1). Cechuje je odporność na ciśnienie i naprężenia wywierane
przez ładunek. Ponadto powinny być dostatecznie wytrzymałe na wstrząsy
i obciążenia występujące podczas operacji przeładunkowych. Wentylacja winna
chronić kontener przed podciśnieniem i być odporna na źródło zapłonu, szcze‐
gólnie w przypadku materiałów zapalnych. Kontenery mogą być użyte do prze‐
wozu towarów niebezpiecznych tylko po pozytywnym przejściu badań wstęp‐
nych i okresowych, ponadto muszą spełniać warunki Międzynarodowej
konwencji dotyczącej bezpiecznych kontenerów (CSC) oraz być dopuszczone do
użycia przez Transportowy Dozór Techniczny7.
Przewóz luzem w przypadku towarów niebezpiecznych jest jednak najmniej
popularny i w większości przypadków zakazany.

5. Regulacje prawne dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych
Układ sieci transportowej powoduje, że transport drogowy bardzo silnie od‐
działuje na najbliższe otoczenie człowieka. Ze względu na konieczność zapew‐
nienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu istotne było prawne uregu‐
lowanie warunków przewozu towarów niebezpiecznych. Zastosowanie tutaj
7

T. Pusty, Przewóz…, s. 292–294.
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znajduje przede wszystkim wspominana wielokrotnie Umowa Europejska doty‐
cząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych
ADR. Jest to ratyfikowana co 2 lata umowa, obecnie obowiązująca w 49 krajach8.
Określa ona wiele aspektów dotyczących transportu drogowego ładunków nie‐
bezpiecznych oraz zasady zwolnień ze stosowania porozumienia, które niewąt‐
pliwie są równie ważne jak obligatoryjne ograniczenia oraz zasady. Umowa ma
na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozów przez stosowanie
ujednoliconych, przyjaznych dla użytkownika standardów technicznych. Ponad‐
to eliminuje różnice pomiędzy regulacjami krajowymi oraz międzynarodowymi,
co jest niewątpliwym ułatwieniem do stosowania w praktyce9. Poza umową ADR
podczas transportu drogowego ładunków niebezpiecznych obowiązują również
poniższe akty prawne10:
– Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.,
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 14 sierpnia 2012 w sprawie formularza rocznego sprawozdania dzia‐
łalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego
wypełniania;
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie uzyskania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa prze‐
wozu towarów niebezpiecznych;
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli
drogowego przewozu towarów niebezpiecznych.
Swoje zastosowanie w przewozie drogowym ładunków niebezpiecznych
znajdują również inne rozporządzenia dotyczące procesu transportowego. Z tymi
regulacjami powinny być zaznajomione nie tylko osoby bezpośrednio w taki
transport zaangażowane, ale również zajmujące się dokumentacją przewozową.

6. Wymagania stawiane uczestnikom przewozów ładunków
niebezpiecznych
Niewątpliwie ważne jest, aby uczestnicy przewozu towarów niebezpiecz‐
nych stosowali środki zapobiegawcze dostosowane do możliwych do przewi‐
dzenia zagrożeń. Umowa ADR nakłada więc obowiązki zarówno na nadawców,
przewoźników, ale także na odbiorców towarów. Zapewnia kontrolę nad każ‐
dym etapem transportu, począwszy od sposobu opakowania ładunku, jego
8
9

10

Oficjalna strona Europejskiej Komisji Gospodarczej, www.unece.org [dostęp: 19.10.2016].
J. Sadowski, Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych, www.logistyka.net.pl [do‐
stęp: 20.10.2016].
Oficjalna strona Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, www.mib.gov.pl [dostęp: 20.10.2016].

155

oznakowania, aż do rozładunku i postępowania z próżnymi opakowaniami po
materiałach niebezpiecznych.
Po stronie nadawcy leży obowiązek upewnienia się, że towar jest dopuszczo‐
ny do przewozu zgodnie z ADR, zaopatrzenia przewoźnika w niezbędne infor‐
macje oraz dane, w tym wymagane dokumenty, takie jak na przykład: zezwolenia,
dopuszczenia i świadectwa. Do jego obowiązków należy również zapewnienie
odpowiednio oznakowanego opakowania, które jest przeznaczone i dostosowane
do przewozu danego materiału. Na przewoźniku ciąży wymóg kontroli towaru
pod względem dopuszczenia do transportu, dbałości o kompletność dokumenta‐
cji oraz wykrywanie wad opakowań. Konieczne jest również sprawdzanie termi‐
nów kontroli pojazdów, a także czy nie są one nadmiernie załadowane lub błęd‐
nie oznakowane. Istotne jest także wyposażenie aut, zgodnie z pisemną instrukcją
dla kierowcy. Rozładunek natomiast powinien nastąpić bez zwłoki, a po jego
zakończeniu odbiorca powinien sprawdzić, czy spełnione zostały przepisy ADR.
Obowiązki te powinny być rzetelnie wypełniane, a w przypadku nieprawi‐
dłowości nie należy rozpoczynać transportu do czasu zlikwidowania naruszeń.
Zadania związane z samym transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem okre‐
ślone są dla każdej strony biorącej udział w przewozie towarów niebezpiecznych
i mają one przede wszystkim na celu weryfikację poprawności wszystkich eta‐
pów działań. Ma to niewątpliwie zapewnić ochronę wszystkim uczestnikom
ruchu drogowego oraz ujednolicić standardy bezpieczeństwa. W praktyce dla
stron zaangażowanych w transport może oznaczać to większą klarowność ich
obowiązków, dzięki czemu zachowanie standardów ADR jest łatwiejsze.
Ze względu na charakter ładunków niebezpiecznych konieczne jest również
szkolenie pracowników dostosowane do obowiązków danej osoby. Powinni oni
zostać przygotowani przed podjęciem pracy, a czynności, których szkolenie nie
obejmowało, muszą być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem osoby
uprawnionej. Każdy pracownik powinien posiadać wiedzę ogólną dotyczącą
przewozu ładunków niebezpiecznych oraz szkolenie stanowiskowe z zakresu
przewozu ładunków ADR. Finalnie muszą oni posiadać wiedzę na temat zagro‐
żeń, jakie stwarza dany ładunek, stopnia ryzyka narażenia lub utraty zdrowia
i życia wskutek obsługiwania danego towaru11.
W Polsce przewóz towarów niebezpiecznych reguluje także ustawa z dnia
28 października 2002, która stawia dodatkowe wymagania. W stosunku do kie‐
rowców posiadających określone przez umowę ADR kursy wyznacza ona mini‐
malny wiek – 21 lat, oraz czas na jaki jest przyznawane pozwolenie na przewóz
takiego towaru, tj. 5 lat. W roku poprzedzającym utratę ważności zaświadczenia
konieczne jest ukończenie kursu dokształcającego i doskonalącego. Jeśli kierowca
pomyślnie ukończy wymagane szkolenia, odpowiedni organ wydaje nowe po‐
11

Umowa Europejska dotycząca przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR z roku 2015.
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zwolenie lub przedłuża obecne na kolejne 5 lat. Dodatkowo od roku 2003 przed‐
siębiorstwa zajmujące się transportem ładunków niebezpiecznych zobowiązane
są do współpracy z doradcą do spraw bezpieczeństwa. Ma to na celu zapewniać
ciągłą kontrolę nad poprawnością przewozu i czynności powiązanych pod kątem
umowy ADR. Dodatkowo umożliwia uzyskanie doradztwa oraz stosownych
raportów, gdy tylko istnieje taka konieczność12.

Podsumowanie
Transport drogowy towarów niebezpiecznych jest zagadnieniem skompli‐
kowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy każdej ze stron zaangażowa‐
nych w taki przewóz. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego sposobu trans‐
portu oraz kompleksowe podejście do przewozu tego typu towarów. Szeroka
wiedza i szczegółowe regulacje konieczne są, aby zagwarantować wysoki poziom
bezpieczeństwa załadowcy, przewoźnikowi, rozładowcy, uczestnikom ruchu
drogowego oraz środowisku naturalnemu. Ujednolicenie przepisów niewątpli‐
wie ułatwia proces przewozu międzynarodowego, co sprzyja globalizacji rynku
transportowego.
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Streszczenie
W artykule przybliżono zarówno przepisy legislacyjne traktujące w sposób teoretyczny
tematykę przewozu materiałów niebezpiecznych, jak i praktyczne zastosowanie tych
regulacji w codziennej pracy osób związanych z branżą TSL. Szczególny nacisk
położono na przedstawienie obowiązków ciążących na nadawcach, przewoźnikach
i odbiorcach materiałów niebezpiecznych. Głównym źródłem przepisów jest
obowiązująca
na
naszym
kontynencie
Europejska
Umowa
dotycząca
Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ADR. Artykuł
porusza tematykę transportu za pomocą wyspecjalizowanych cystern, w sztukach
przesyłek oraz luzem. Świadomość istnienia szczegółowych regulacji, jak i ich
przestrzeganie powinno znacząco zwiększyć bezpieczeństwo transportu materiałów
niebezpiecznych w ruchu drogowym.
Słowa kluczowe: transport drogowy, ładunki niebezpieczne, ADR

ROAD TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS
Summary
The legal requirements and procedures for transport of hazardous goods are not widely
known. Their impact on safety of road traffic, which by nature is exposed to exceptional
situations, is huge. The article makes you familiar with legislation dealing with transport
of hazardous goods, as well as with its practical application in every day work of drivers
and forwarders. It focuses on transport of goods by means of tank lorries, separate units
and bulk shipments, in the context of the European Agreement on the International
Carriage of Dangerous Goods by Road ADR. Awareness of the regulations and compli‐
ance with them should significantly increase safety of transport of dangerous goods.
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Determinanty i skutki prania pieniędzy w XXI wieku
Wstęp
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej niezwykle waż‐
ną kwestią stała się przynależność do określonej rezydencji podatkowej. Kryzys
finansowy z 2008 r., po którym w znaczący sposób zmniejszyły się wpływy bu‐
dżetowe (także z podatków), wykreował konieczność weryfikacji wcześniejszych
sposobów zwiększania ściągalności podatkowej.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie teoretycznego zagadnienia
„prania” pieniędzy, rozpoznania rodzajów pieniądza, a także bodźców i skutków
włączania się do procederu. W pracy wykorzystano metody krytycznej analizy
przedmiotu badań. Oparto ją na literaturze przedmiotu oraz na źródłach interne‐
towych.

1. Pojęcie procesu prania pieniędzy
Pojęcie „prania pieniędzy” (money laundering), umownie określanego także
jako „pranie brudnych pieniędzy” czy „czyszczenie pieniędzy”1, po raz pierwszy
pojawiło się w latach 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych podczas śledztwa
w głośnej wówczas sprawie Watergate. Sformułowanie nabrało natomiast mocy
prawnej w 1982 r.2
Autorzy podręcznika „Oszustwa finansowe. Podręcznik audytora” ukazują,
iż: „[..] pranie brudnych pieniędzy to legitymowanie, nadawanie pozorów legal‐
ności pieniądzom pochodzącym z działalności przestępczej poprzez maskowanie
ich istnienia, natury, źródeł, własności, lokalizacji i rozporządzania majątkiem”3.
Zwracają także uwagę na działalność, która wspiera ten proces. Dzięki money

1

2

3
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laundering, przestępcy mają możliwość rozwoju nielegalnej działalności oraz dłu‐
goterminowego funkcjonowania w systemie gospodarczym.
Sformułowaniem prania pieniędzy można objąć działania mające na celu
,,wyczyścić” zyski pochodzące z przestępstw o charakterze finansowym, docho‐
dy z handlu bronią, narkotykami, mieniem powiązanym z terroryzmem, jak
i środki związane z oszustwami podatkowymi czy finansowaniem terroryzmu.

2. Rodzaje pieniądza w procederze prania pieniędzy
Money laundering dotyczy pozbywania się przez właścicieli danych docho‐
dów śladów ich przestępczej działalności. Dzięki temu wyróżnić można trzy
rodzaje pieniądza:
– czysty (clean, white money) – niewzbudzający podejrzeń ze strony organów
prawa; uzyskiwany z legalnych działań, za które zapłacono należne podatki;
– szary (grey money) – środki z nieoficjalnych źródeł „szarej strefy” (czyli np.
prowadzenia działalności bez koniecznych koncesji), bądź unikania opodat‐
kowania w kraju rezydencji podatkowej4;
– brudny (black money) – pieniądze zazwyczaj w formie gotówkowej uzyski‐
wane głównie ze zorganizowanej działalności przestępczej5.
Do źródeł szarych i brudnych pieniędzy można zaliczyć: oszustwa podatko‐
we, handel bronią, żywym towarem, wytwórstwo, przerzut i obrót narkotykami,
fałszerstwa dzieł sztuki, środków płatniczych, korupcję, szarą strefę gospodarki,
zabójstwa na zlecenie, akty przeciwko życiu i zdrowiu, nielegalny przemyt imi‐
grantów itp.6
Szacuje się, iż największe dochody przynosi handel narkotykami, który sta‐
nowi około 80% wszystkich brudnych pieniędzy. Obrót tylko twardymi narkoty‐
kami w skali rocznej wynosi 120–250 mld USD7. Spośród substancji niedozwolo‐
nych, największym zyskiem charakteryzuje się produkcja amfetaminy, kokainy
i heroiny. W 2004 r. zyski z kokainy sięgały 88 mld USD, a liczba osób uzależnio‐
nych od amfetaminy wyniosła ponad 33 mln8.

4

5
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7
8

Elektroniczny słownik finansowy Farlex, www.financial‐dictionary.thefreedictionary.com, [dostęp:
29.11.2016].
Portal Investopedia, www.investopedia.com [dostęp: 29.11.2016].
J.W. Wójcik, Pranie pieniędzy…, s. 30.
Ibidem, s. 64.
Portal informacyjny Global Research, www.globalresearch.ca [dostęp: 29.11.2016].
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3. Bodźce sprzyjające rozwojowi procesu prania pieniędzy
Istnieje wiele czynników pozwalających rozwijać się przestępczemu procede‐
rowi prania pieniędzy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć trzy determi‐
nanty:
– otwarcie systemu bankowego na działalność międzynarodową (tajemnica
bankowa oraz oferowane produkty i usługi);
– niewielki poziom penalizacji prania pieniędzy;
– wysoki stopień wymienialności waluty narodowej9.
Biorąc pod uwagę otwarcie systemu bankowego istotnym zagadnieniem jest
z pewnością tajemnica bankowa, a więc stopień, w jakim przedstawiciele orga‐
nów sprawiedliwości mogą mieć dostęp do danych na temat klientów i wykona‐
nych przez nich transakcji. Im większa tajemnica bankowa tym wyższa skłonność
potencjalnych przestępców do powierzania swoich ,,sekretów finansowych”.
Przykładem kraju, który najczęściej był wymieniany w kontekście znacznej
ochrony informacji, jest Szwajcaria. Jednak w wyniku światowego kryzysu finan‐
sowego z 2008 r. i próby kontroli odpływu kapitału z krajów rezydencji do oaz
podatkowych, szwajcarskie konta bankowe nie zapewniają już maksymalnej
ochrony. Szacuje się, że około 1/3 placówek banków w omawianym kraju współ‐
pracuje z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości w celu odnalezienia
podmiotów należących do amerykańskiej rezydencji podatkowej10.
Niewielki poziom penalizacji procesu prania pieniędzy wiąże się z brakiem
restrykcyjnych regulacji prawnych. Istotnym staje się więc stopień implementacji
prawa AML (Anti Money Laundering), które odnosi się do pakietu regulacji mają‐
cych za zadanie powstrzymać pranie pieniędzy. Brak wprowadzenia i przestrze‐
gania tego typu rozwiązań także przyczynia się do rozwoju procederu. Pomimo
relatywnie niewielkiej liczby transakcji czy nielegalnych zachowań, jakie obejmuje
swoim zasięgiem AML, jego wpływ sięga znacznie dalej. Potwierdzeniem tego jest
fakt, iż regulacje AML zobowiązują instytucje kredytowe do przestrzegania zasad
należytej staranności przy udzielaniu kredytów w celu uniknięcia finansowania
nielegalnych działań – a co za tym idzie – uczestniczenia w praniu pieniędzy.
W Polsce przepisy AML reguluje ustawa z dnia 22 października 2009 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu11 komple‐
mentarna z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja
2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania

9

10
11

R. Jankowski, Proceder prania brudnych pieniędzy – rozmiary, przyczyny skutki, ,,Kwartalnik Prawno‐
Kryminalistyczny” 2009, nr 2, s. 44–45.
T. Stasiuk, Koniec raju podatkowego w Szwajcarii, „Puls Biznesu”, 23.02.2015.
Ustawa z dnia 22 października 2009 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317).
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pieniędzy lub finansowania terroryzmu12. Obserwuje się wzmożone działania
władz i organizacji międzynarodowych (o znaczącej sile politycznej) mające na
celu zaostrzenie egzekwowania rezydencji podatkowej mieszkańców danych
krajów.
Przykładem takich działań może być amerykańska FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2015 r. dla
państw Unii Europejskiej czy ustawa w polskim Parlamencie o klauzuli przeciw‐
ko unikaniu opodatkowania. Zmiany prawne decydują o większej penalizacji
przyłączania się do procesu prania pieniędzy, a zawieranie porozumień i umów
międzynarodowych między największymi państwami zawęża obszar działania
przestępców.
Newralgicznym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi procedury prania pie‐
niędzy jest wymienialność waluty narodowej, głównie w stosunku do dolara
amerykańskiego, a także stopień powiązania waluty danego kraju do USD. Dolar
amerykański to oficjalny środek płatniczy USA oraz 43 innych krajów. Jego
udział we wszystkich transakcjach na rynkach walutowych to 87%, i ta tendencja
na przestrzeni lat nieznacznie się zmienia13. Z punktu widzenia wymienialności walut
istotną kwestią pozostaje regulacja działalności kantorowej. W Polsce podlega ona
ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.14 oraz usta‐
wie – Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r.15 Z uwagi na to, że jest to działal‐
ność regulowana, do jej założenia i prowadzenia niezbędne jest spełnienie szere‐
gu wymogów zapisanych w ustawie. Pełna wymienialność waluty narodowej,
przy jednoczesnym braku dokładnego unormowania prawnego kantorów wy‐
miany walut danego kraju (także internetowych), prowokuje do rozwoju działal‐
ności przestępczej i ułatwia „czyszczenie” posiadanych środków finansowych.
W tabeli 1 przedstawione są państwa powszechnie uznane za raje podatkowe
(deklarujące chęć współpracy z OECD w przyszłości), które realizują płatności
w dolarze amerykańskim, a także są z nim związane historycznie oraz przez
uznanie odpowiedniego systemu kursowego. Cztery państwa: Brytyjskie Wyspy
Dziewicze, Panama oraz Wyspy Turks i Caicos wprowadziły dolara amerykań‐
skiego jako swoją walutę narodową i powszechnie stosowaną w krajowym obie‐
gu. Państwa ze Wschodniokaraibskiej Unii Walutowej oraz Hongkong powiąza‐
ne są z dolarem amerykańskim izbą walutową (currency board). Wyspy Bahama
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Dyrektywa 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiega‐
nia wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.
Urz. UE L 114/73).
M. Markiewicz, Współczesne systemy kursowe [w:] Finanse międzynarodowe, red. M. Markiewicz,
U. Mrzygłód, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 41.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 584).
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178).
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ustanowiły dolara amerykańskiego jako punkt odniesienia, czyli zastosowały
konwencjonalny kurs stały.
Tabela 1. Kraje deklarujące chęć wymiany informacji a waluta – rozwiązanie z USD

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Forum on Transparency and Exchange of Information
for Tax Purposes, Report on Progress, Tax Transparenty, 2015, s. 84; M. Markiewicz, Współczesne
systemy kursowe [w:] Finanse międzynarodowe, red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, Polskie Wydawnic‐
two Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 26.

Niezależna organizacja Tax Justice Network w badaniach z 2015 r. szacuje, iż
od 21 do 23 bln USD prywatnego majątku ulokowana jest w rajach podatkowych
z niewielkimi podatkami albo w ogóle nieobjętych opodatkowaniem. W ujęciu
rocznym nielegalnie przepływa przez granice państw 1–1,6 bln USD16.
Dzięki wyżej wymienionym argumentom można stwierdzić, iż wprowadzo‐
ne przez liczne kraje zmiany w prawie i polityce mają na celu ograniczenie roz‐
woju procederu prania pieniędzy, a docelowo mają doprowadzić do jego całko‐
witego zlikwidowania17. Duże znaczenie dla podejmowanych przez rządy decyzji
miał kryzys finansowy z 2008 r., w którym w znaczący sposób zmniejszyły się
wpływy budżetowe (także z podatków).

16
17

Strona internetowa Tax Justice Network, www.taxjustice.net [dostęp: 10.02.2017].
G. Tobin, K. Walsh, What Makes a Country a Tax Haven? An Assessment of International Standards
Shows why Ireland is not a Tax Haven, „The Economic and Social Review” 2013, vol. 44, nr 3, s. 410.

165

4. Skutki funkcjonowania procederu prania pieniędzy
Efektem prania pieniędzy jest przede wszystkim możliwość kumulowania
bogactwa przez przestępców, sztuczne zawyżanie cen, niszczenie uczciwej kon‐
kurencji na rynku, rozchwianie systemu finansowego państwa, a także utrata
zaufania do instytucji finansowych i państwa udzielającego schronienia „brud‐
nym” pieniądzom18.
Przez funkcjonowanie procederu prania pieniędzy, przestępcy mogą rozwijać
swoją działalność, pomnażając dochody i przeznaczać je na takie cele, jak np.
finansowanie terroryzmu. Tendencja osób zamożnych (również przestępców) do
lokowania środków np. w nieruchomościach skutkuje sztucznymi zwyżkami cen
na te produkty. Co więcej, pranie pieniędzy szkodliwie wpływa na konkurencję
między podmiotami obecnymi na rynku. Przedsiębiorstwa korzystające z rajów
podatkowych i unikające płacenia podatków w kraju swojej rezydencji podatko‐
wej zaniżają poziom ponoszonych przez siebie kosztów oraz zobowiązań budże‐
towych. Takie praktyki stawiają inne podmioty z branży na straconej pozycji
i wpływają na niemożność konkurowania na oficjalnych i uczciwych zasadach.
Wszystkie wyżej wymienione działania skutkują destabilizacją systemu fi‐
nansowego państwa. Przestępcy wprowadzając „wyczyszczone” pieniądze
w obieg stabilnego systemu finansowego, zubażają właściwą rezydencję podat‐
kową. W szczególności brak wpływów z podatków odczuwają więc kraje nie w
pełni stabilne gospodarczo.
Kolejnym negatywnym skutkiem procederu jest więc niszczenie reputacji
i zaufania do państwa, które stało się celem i jednocześnie narzędziem do prania
pieniędzy. Utrata dobrej opinii na arenie międzynarodowej może stać się przy‐
czyną odpływu legalnego, zagranicznego kapitału oraz braku zainteresowania
zagranicznych inwestorów.
System bankowy „skażony” pieniędzmi pochodzącymi z nielegalnych źródeł
może utracić klientów oraz zagranicznych udziałowców, a także być podatny na
wpływy ze strony posiadacza dużej ilości „wyczyszczonego” kapitału.
Ponadto, brudne pieniądze nie stymulują gospodarki i nie dają możliwości
rozwojowych. Mogą być wprowadzane krótkotrwale w celu osiągnięcia odpo‐
wiednich ulg podatkowych, a wycofywane przed ich końcem. Kapitał ten jest
spekulacyjny i nie stwarza miejsc pracy.

18

R. Jankowski, Proceder prania brudnych pieniędzy…, s. 47.
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Podsumowanie
Źródła szarych i brudnych pieniędzy to przede wszystkim: oszustwa podat‐
kowe, handel bronią, żywym towarem, wytwórstwo, przerzut i obrót narkoty‐
kami, fałszerstwa dzieł sztuki, środków płatniczych, korupcja, szara strefa go‐
spodarki, nielegalny przemyt imigrantów. Najwyższe dochody pochodzą
z handlu narkotykami i stanowią około 80% wszystkich brudnych pieniędzy.
Wprowadzane przez liczne kraje zmiany w prawie i polityce mają na celu
ograniczenie rozwoju procederu prania pieniędzy, a w ostateczności doprowa‐
dzenie do jego całkowitego zlikwidowania. Duże znaczenie dla podejmowanych
przez rządy decyzji miał kryzys finansowy z 2008 r., w którym w znaczący spo‐
sób zmniejszyły się wpływy budżetowe (także z podatków). Według danych
z 2015 r. od 21 do 23 bln USD prywatnego majątku ulokowane jest w rajach po‐
datkowych charakteryzujących się niewielkimi podatkami albo w ogóle nie obję‐
tych opodatkowaniem. Rocznie nielegalnie przepływa przez granice państw
1–1,6 bln USD środków pieniężnych. Kapitał pochodzący z przestępstw nie sty‐
muluje rynków finansowych, destabilizuje system finansowy kraju i niszczy jego
reputację na arenie międzynarodowej.
W artykule ujęto podstawowe zagadnienia z zakresu prania pieniędzy
w XXI w., takie jak: definicję procesu, rodzaje pieniądza używanego w money
laundering oraz bodźce sprzyjające rozwojowi prania pieniędzy. Do tych ostatnich
można zaliczyć przede wszystkim: otwarcie systemu bankowego na działalność
międzynarodową (tajemnica bankowa oraz oferowane produkty i usługi), nie‐
wielki poziom penalizacji prania pieniędzy oraz wysoki stopień wymienialności
waluty narodowej. Wskazano także przykłady oaz podatkowych wraz z ich po‐
wiązaniami w relacji do dolara amerykańskiego, a także skutki prania pieniędzy.
Proces prania pieniędzy przykuł uwagę wielu europejskich państw, Stanów
Zjednoczonych Ameryki oraz organizacji OECD. Poszukiwanie podmiotów,
które przynależą do danej rezydencji podatkowej, nasiliło się po kryzysie finan‐
sowym z 2008 r. W ramach walki z procederem wprowadzono nowe przepisy,
np. FATCA oraz AML. Ich zadaniem jest zminimalizowanie wypływów środków
z danego obszaru podatkowego.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat prania pieniędzy w XXI w.
Ujęto zatem definicję samego procesu, charakteryzowano różne rodzaje pieniędzy (skla‐
syfikowane przez źródła ich pochodzenia) w gospodarce światowej, omówiono istnieją‐
ce zachęty do rozwoju procederu prania pieniędzy, przykłady rajów podatkowych po‐
wiązanej z dolarów i konsekwencji całego procesu. Szkodliwa praktyka prania
pieniędzy jest brana pod uwagę przez większość państw i jest monitorowana przez
jedną z najważniejszych organizacji na rzecz rozwoju gospodarczego – OECD. Nowe
przepisy, podobnie jak zasady FATCA lub AML, to przykłady działań podjętych przez
wyżej wymienione podmioty w celu wyeliminowania zjawiska prania pieniędzy.
Słowa kluczowe: pranie pieniędzy, determinanty money laundering, skutki prania pie‐
niędzy, AML
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DETERMINANTS AND EFFECTS OF MONEY LAUNDERING
IN THE TWENTY FIRST CENTURY
Summary
The article presents basic information about money laundering in the twenty first centu‐
ry: definition of the process itself, different kinds of money (classified by the source) in
the global economy, incentives for the development of money laundering, examples of
tax havens linked to the US Dollar and consequences of the entire process. The damag‐
ing practice of money laundering has been taken under consideration by most of the
countries and is also monitored by one of the most important organization for economic
development, OECD. New legislation, like FATCA or AML rules, are examples of ac‐
tions taken by above‐mentioned entities to eliminate money laundering.
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Próba oszacowania PKB oraz PKB per capita
w Starożytnym Rzymie
Wstęp
Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy bazując na do‐
stępnych danych historycznych i mając określone instrumenty badawcze możli‐
we jest oszacowanie PKB i PKB per capita w starożytnym Rzymie.
Rzym, najpotężniejsza cywilizacja świata antycznego kontrolująca cały basen
Morza Śródziemnego, w okresie swojego rozkwitu stanowił jeden potężny orga‐
nizm państwowy, z charakterystycznymi dla państwa cechami, takimi jak: stabi‐
lizacja polityczna, powszechna własność prywatna, jedna waluta czy swobodna
wymiana handlowa.
Historia gospodarcza Rzymu jako obiekt badań zawsze stanowiła trudne wy‐
zwanie. Wynika to ze szczątkowego materiału źródłowego, braku danych staty‐
stycznych czy trudności w zastosowaniu współczesnych ekonomicznych narzę‐
dzi badawczych do gospodarki istniejącej dwa tysiące lat temu. Tym niemniej
odpowiedzi na pytania dotyczące rozmiarów rzymskiej gospodarki, poziomu
wymiany handlowej czy dochodów rzymskiego społeczeństwa są kluczowe dla
poznania i zrozumienia tego okresu historii. Właśnie dlatego, aby pogłębić wie‐
dzę w tym zakresie, a zwłaszcza móc porównywać sytuację ekonomiczną Rzymu
do sytuacji innych państw oraz innych okresów historycznych, w latach 80. ubie‐
głego wieku badacze rozpoczęli próby oszacowania wielkości gospodarki staro‐
żytnego Rzymu. Przede wszystkim podjęto prace nad ustaleniem metodologii
wyliczania PKB, a następnie przy pomocy wybranych narzędzi i instrumentów
oszacowania samego PKB.
Aby doprecyzować zakres pojęciowy starożytny Rzym będzie rozumiany ja‐
ko okres późnej Republiki i wczesnego Cesarstwa, czyli lata od około 130 r. p.n.e.
do 180 r. n.e. Zamiennie będą używane pojęcia Rzym (traktowany jako państwo,
nie Wieczne Miasto) oraz imperium. Przypomnieć należy również pojęcie Pro‐
duktu Krajowego Brutto, który na potrzeby niniejszej pracy zostanie dodatkowo
nieco zmodyfikowany.
W klasycznym rozumieniu Produkt Krajowy Brutto (PKB) to pojęcie eko‐
nomiczne określające wartość wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych
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w danym państwie w określonej jednostce czasu (najczęściej w trakcie jednego
roku), zaś Produkt Krajowy Brutto (PKB) per capita (na osobę) uzyskuje się
dzieląc wartość PKB przez liczbę mieszkańców danego kraju.
PKB można wyliczać i rozpatrywać na trzy sposoby1:
– jako wydatki na dobra i usługi różnych podmiotów gospodarczych, takich
jak: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo i cudzoziemcy,
w tym wypadku PKB = C+I+G+X, gdzie Y – produkt krajowy brutto, C –
konsumpcja, I – inwestycje, G – wydatki rządowe, X – eksport netto,
– jako wielkość produkcji w różnych gałęziach gospodarki, np. rolnictwie,
przemyśle, transporcie itd.,
– jako sumę płac i zysków uzyskanych przez różne grupy wytwarzające PKB.
W przypadku Rzymu pominąć można eksport netto, ze względu na marginal‐
ny (w stosunku do gospodarki wewnętrznej) poziom wymiany handlowej. Handel
z krajami leżącymi poza imperium był właściwie ograniczony do szczątkowej wy‐
miany handlowej z Cesarstwem Chin (tzw. Jedwabny Szlak), ludami Europy Pół‐
nocnej (Szlak Bursztynowy) i ludami zamieszkującymi Afrykę Subsaharyjską.
Wielkość gospodarki Rzymu jest niemożliwa do dokładnego zmierzenia, lecz
wielkość tej ekonomii można oszacować przy użyciu metodologii wyliczania
PKB. Z zaprezentowanych powyżej trzech podstawowych metod zastosowanie
znajdą dwie: metoda kosztowa, czyli wydatki wszystkich podmiotów w gospo‐
darce oraz metoda dochodowa, czyli suma zysków i płac.
Należy wprowadzić jeszcze dwa założenia robocze; pierwsze dotyczące prze‐
licznika pieniężno‐towarowego oraz drugie dotyczące ceny kluczowego towaru
(czyli zboża) i jednostkę monetarną HS (sestercja), stanowiące podstawę do dal‐
szych oszacowań.
PKB współcześnie wyliczany jest w pieniądzu. Bazując na danych historycz‐
nych nauka nie dysponuje odpowiednią ilością informacji, aby oprzeć się wyłącz‐
nie na danych finansowych. Stąd wprowadzony został tzw. ekwiwalent zboża.
Przyjmowaną w starożytności dla towarów sypkich miarą był modius (l.mn. modii)
liczący 8,73 litra, który przeliczony na współczesną jednostkę wagową (przy zało‐
żeniach: 1 modius = 8,73 litra; 1 litr = 0,76 kg zboża) daje około 6,5 kg zboża.
Z kolei cena zboża, która była również przedmiotem badań (ponownie bazu‐
jących na skąpych danych historycznych), zależała od regionu imperium. Najtań‐
sze zboże było np. w produkującym ten podstawowy składnik diety Egipcie, zaś
najdroższe w Rzymie (co oczywiście wynikało z kosztów transportu). Poniżej
przedstawiono zestawienie, które obrazuje rozkład cen zboża:
Uśredniając powyższe ceny dla całego imperium przyjmuje się 3 HS na mo‐
dius lub alternatywnie 0,46 HS na kilogram. Jest to kluczowe dla przebiegu dal‐

1

R. Hall, J. Taylor., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
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szych rozważań założenie, gdyż niewielkie odchylenia od tej ceny będą skutko‐
wać znacznymi różnicami w końcowym wyliczeniu PKB.
Tabela 1. Rozkład cen zboża w prowincjach Imperium Rzymskiego
Dystans
od Rzymu
(w km)

Cena zboża
w Rzymie
(w HS)

Cena zboża
w prowincji
(w HS)

427

4,00

2,00–3,00

77 p.n.e.

Hiszpania

1363

3,00–4,00

1,00

150 p.n.e.

Azja Mniejsza

1724

5,00–6,00

2,00–2,25

ok. 80 n.e.

Egipt

1953

5,00–6,00

1,50

ok. 38 n.e.

Palestyna

2298

5,00–6,00

2,00–2,50

ok. 15 n.e.

Nazwa prowincji

Sycylia

Rok

Źródło: P. Temin, The Roman Market Economy, Princeton University Press, New Jersey 2013.

1. Oszacowanie PKB bazujące na wydatkach
Pierwszą próbę oszacowania PKB Rzymu tą metodą podjął w roku 1980
K. Hopkins, który wyliczył PKB imperium na poziomie 13,5 miliarda sestercji.
Poniżej pokrótce zaprezentowane zostaną przyjęte założenia, kalkulacja i wyni‐
kający z niej końcowy wynik:
– średnie roczne „minimum socjalne” ekwiwalentu zboża na poziomie 250 kg
per capita, plus dodatkowo 1/3 ww. ekwiwalentu na powtórny zasiew,
– faktyczne wydatki gospodarstw domowych, zwiększone o inwestycje i wy‐
datki rządowe, większe o około 50% od minimum socjalnego,
– ludność imperium na poziomie 60 milionów.
Przyjmując powyższe założenia:
PKB = 250 * 1,33 * 1,50 * 0,46 * 60 000 000 = 13 700 000 000 HS
Następni badacze: R. Goldsmith, P. Temin, A. Maddison, W. Scheidel i inni
krytycznie podeszli do przedstawionego wyżej wyliczonego PKB, wskazując
m.in. na arbitralne przyjęcie „minimum socjalnego” nieznajdującego oparcia
w źródłach historycznych i przyjęcie w kalkulacji produkcji „odtworzeniowej”
(ziarna na kolejny zasiew), która nie jest brana pod uwagę w wyliczaniu PKB.
Kolejne proponowane wyliczenia korygowały „minimum socjalne”, cenę zbo‐
ża, udział wydatków rządowych czy nawet wielkość populacji imperium. Poniżej
zaprezentowano zbiorcze podsumowanie wyliczeń PKB, które wydaje się dobrze
oddawać różnorodność podejść badaczy i końcowe wyliczenia. Wprowadzone
zostały dodatkowe pozycje wydatków, jako uzupełnienie podstawowej konsump‐
cji zboża: inne wydatki konsumpcyjne oraz wydatki rządowe i inwestycje.
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Przykładowo R. Goldsmith zaproponował przyjęcie wydatków na zboże
w wysokości 130 HS, dodaniu wydatków na inne artykuły spożywcze w wyso‐
kości 70 HS (razem 200 HS), skorygowanych następnie o inne wydatki prywatne
współczynnikiem 1,75 do łącznej sumy 350 HS. Wydatki państwowe przyjął,
bazując na danych porównawczych na poziomie 5% PKB, co przekłada się w tej
kalkulacji na 30 HS. Całość wyliczeń przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Estymacje PKB w Imperium Rzymskim metodą wydatkową
Wyszczególnienie

Hopkins

Goldsmith

Temin

Maddison

0,458 HS

0,444 HS

0,271 HS

0,441 HS

Średnie roczne spożycie zboża /
ekwiwalentu zboża

250 kg

253 kg

175 kg

253 kg

Powtórny zasiew

83,3 kg

–

–

–

Wartość średniego rocznego spo‐
życia zboża / ekwiwalentu zboża

153 HS

112 HS

48 HS

112 HS

Średnie roczne inne wydatki
żywnościowe

–

200 HS

86,4 HS

200 HS

Średnie roczne inne wydatki
konsumpcyjne

–

350 HS

151,2 HS

330 HS

Średnie roczne wydatki publicz‐
ne i inwestycje

–

30 HS

15,1 HS

50 HS

153 HS

380 HS

166,3 HS

380 HS

60

55

55

44

Całkowite wydatki (PKB)

9,2 mld HS

20,9 mld HS

9,1 mld HS

16,7 mld HS

Średnie całkowite wydatki
(w HS) (PKB per capita)

153 HS

380 HS

166 HS

380 HS

Średnie całkowite wydatki
(w ekw. zboża) (PKB per capita)

334 kg

843 kg

614 kg

843 kg

Cena zboża na kg

Średnie roczne całkowite
wydatki
Populacja (w mln)

Źródło: W. Scheidel, S. Friesen, The size of the economy and the distribution of income in the Roman
Empire [w:] Princeton/Stanford Working Papers in Classics, Stanford University, Stanford 2009.

Jak widać, kluczowe dla przedstawionych powyżej czterech estymacji jedno
podstawowe założenie, czyli cena zboża, przekłada się na dwukrotną rozbież‐
ność (Temin vs Goldsmith) w finalnym szacunku PKB. W związku z tym zapro‐
ponowana została inna metodologia wyliczania PKB, w której co prawda nie
można całkowicie pominąć kalkulacji pieniężnych (koszty utrzymania wojska
i aparatu urzędniczego), lecz przyjęcie jako podstawowego założenia ekwiwalen‐
tu zboża pozwoliło ograniczyć rozbieżność końcowych wyników.
Podstawowa konsumpcja zboża została przyjęta na poziomie 175 kg, a na‐
stępnie pozostałych wydatków w sposób podobny jak zaprezentowany wyżej
w tabeli 2. Należy zwrócić jedynie uwagę, iż badacze przyjęli wyższy poziom
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populacji (tj. 70 mln zamiast 55 mln), nie podając jednocześnie uzasadnienia dla
wyższej liczby. Stąd zaproponowana została druga kolumna, gdzie populacja
pozostaje na przyjmowanym wcześniej poziomie i jest dodany wiersz dla ceny
zboża na poziomie 3,5 HS.
Tabela 3. Estymacja PKB w Imperium Rzymskim metodą wydatkową oparta na ekwiwa‐
lencie zboża
Goldsmith /
Maddison

Dla populacji
55 mln

Średnie roczne spożycie zboża / ekwiwalentu zboża

175 kg

175 kg

Średnie roczne wydatki żywnościowe łącznie

315 kg

315 kg

Średnie roczne wydatki konsumpcyjne łącznie

551 kg

551 kg

Średnie roczne wydatki publiczne i inwestycje

69 kg

69 kg

Wyszczególnienie

Średnie roczne całkowite wydatki

620 kg

620 kg

Populacja

70 mln

55 mln

43,4 mld kg

34,1 mld kg

Całkowite wydatki (PKB) w ekwiwalencie zboża
Ekwiwalent pieniężny 2 HS/modius

13,3 mld HS

10,5 mld HS

Ekwiwalent pieniężny 2,5 HS/modius

16,6 mld HS

13,1 mld HS

Ekwiwalent pieniężny 3 HS/modius

20,0 mld HS

15,7 mld HS

Ekwiwalent pieniężny 3,5 HS/modius

23,4 mld HS

18,4 mld HS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Scheidel, S. Friesen, The size of the economy and the
distribution of income in the Roman Empire [w:] Princeton/Stanford Working Papers in Classics, Stanford
University, Stanford 2009.

Przeliczenie na ekwiwalent pieniężny zostało dokonane na końcu, dzięki
czemu w zależności od przyjętej ceny zboża (w HS/modius) wyliczyć można po‐
tencjalne wartości PKB; wytłuszczony został zdaniem autora najbardziej praw‐
dopodobny wariant, przyjmujący wskazaną na początku niniejszej pracy cenę
zboża 3 HS/modius.

2. Oszacowanie PKB bazujące na dochodzie
Druga z możliwych do zastosowania metod opiera się na wyliczaniu docho‐
dów osiąganych z pracy i pozostałych dochodów, takich jak dochody z dzierżaw,
odsetki czy zyski przedsiębiorstw. Pierwsze założenia i określone współczynniki
służące oszacowaniu PKB metodą przychodową zostały zaproponowane przez
R. Goldsmitha.
Współczynnik pracy wynika z założonego procentu zatrudnienia w całej po‐
pulacji (1 pracownik na 1,5 osoby niepracującej), a dochody z dzierżaw, odsetek
itp. na poziomie 20% dochodu z pracy per capita.
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Oczywiście metoda ta nie jest wolna od wad, wśród których podstawową jest
arbitralne przyjęcie średniego wynagrodzenia na poziomie 3,5 sestercji. Oczywi‐
ście ta wartość ma pewne oparcie w źródłach historycznych (przykładowe stawki
dzienne: górnik, prowincja Dacja – 3,7 HS; wynajem niewolnika, prowincja Italia
– 3 HS; pisarz miejski, prowincja Hiszpania – 4 HS; pracownik fizyczny, prowin‐
cja Italia, miasto Pompeje – 4 HS, niewykwalifikowany pracownik rolny, prowin‐
cja Egipt – 1 HS), lecz te dane nie są w pełni reprezentatywne.
Tabela 4. Estymacja PKB metodą dochodową
Wyszczególnienie

Goldsmith

Maddison

Średnia dniówka

3,5 HS

–

Liczba dni pracy w roku

225 HS

–

Średnie roczne wynagrodzenie

790 HS

–

Współczynnik pracy

40%

–

315 HS

280 HS

Średni pozostały dochód (per capita)

65 HS

100 HS

Całkowity średni dochód (per capita)

380 HS

380 HS

Populacja

55 mln

44 mln

Zagregowany dochód z pracy

17,3 mld HS

12,3 mld HS

Zagregowany pozostały dochód

3,6 mld HS

4,4 mld HS

Łączny zagregowany dochód

20,9 mld HS

16,7 mld HS

Średni dochód z pracy (per capita)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Scheidel, S. Friesen, The size of the economy and the
distribution of income in the Roman Empire [w:] Princeton/Stanford Working Papers in Classics, Stanford
University, Stanford 2009; P. Temin, The Roman Market Economy, Princeton University Press, New
Jersey 2013.

W przypadku tej metody, podobnie jak w przypadku metody kosztowej,
można ograniczyć wpływ przyjętych wartości pieniężnych i dokonać oszacowa‐
nia wychodząc od ekwiwalentu zboża:
Tabela 5. Estymacja PKB metodą dochodową oparta o ekwiwalent zboża
Wyszczególnienie
Średnia dniówka
Liczba dni pracy w roku
Średnie roczne wynagrodzenie
Współczynnik pracy
Średni dochód z pracy (per capita)
Populacja

Ekwiwalent zboża
3,7 kg
225
833 kg
40%
337 kg
70 mln

Zagregowany dochód z pracy

23,3 mld kg

Zagregowany pozostały dochód (przy 3 HS/modius)

10,9 mld kg

Zagregowany całkowity dochód

34,2 mld kg
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Zagregowany całkowity dochód 2 HS/modius

10,5 mld HS

Zagregowany całkowity dochód 2,5 HS/modius

13,2 mld HS

Zagregowany całkowity dochód 3 HS/modius

15,8 mld HS

Zagregowany całkowity dochód 3,5 HS/modius

18,4 mld HS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Scheidel, S. Friesen, The size of the economy and the
distribution of income in the Roman Empire [w:] Princeton/Stanford Working Papers in Classics, Stanford
University, Stanford 2009.

Wartości PKB uzyskane dzięki powyższym wyliczeniom nie odbiegają zna‐
cząco od wartości uzyskanych w tabeli 4, dzięki czemu można założyć popraw‐
ność obydwu wariantów wyliczania PKB metodą dochodową.

Podsumowanie
Zaprezentowane powyżej metody liczenia PKB oraz PKB per capita dają zbli‐
żone wyniki; na ich podstawie można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwier‐
dzić, iż w szczycie rozkwitu szacowane PKB Imperium Rzymskie znajdowało się
w przedziale od 13,9 do 18,8 miliardów sestercji, a PKB per capita od 225 do 380
sestercji.
Tabela 6. Wartości PKB oraz PKB per capita oszacowane metodą wydatkową i dochodową
Metoda wydatkowa

PKB
PKB per capita

Metoda dochodowa

w sestercjach

liczona ekwiwa‐
lentem zboża

w sestercjach

liczona ekwiwa‐
lentem zboża

13,9 mld HS*

17,9 mld HS**

18,8 mld HS***

15,8 mld HS

270 HS*

286 HS**

380 HS***

225 HS

* średnia ważona czterech oszacowań z tabeli 2
** średnia ważona z tabeli 3 (dla ceny zboża 3 HS / modius)
*** średnia ważona z tabeli 4
Źródło: Opracowanie własne.

Te informacje pozostawione bez kontekstu niewiele mówią; ciekawe jest po‐
równanie rzymskiego PKB do innych PKB z czasów nowożytnych. Jednak, aby
takie porównanie było możliwe dla różnych państw i w różnym czasie, koniecz‐
ne jest zastosowanie jednolitej jednostki pieniężnej. Badacze rzymskiego PKB
zastosowali dolara Geary‐Khamis, znanego również jako dolar międzynarodowy.
Dolar Geary‐Khamis to hipotetyczna jednostka pieniężna, z przyjętym parytetem
siły nabywczej równej jednemu dolarowi Stanów Zjednoczonych (US Dollar)
z roku 1990. Stosowany jest przede wszystkim do porównań wartości PKB róż‐
nych państw, także w różnych przedziałach czasowych.

176

W tym przypadku punktem wyjścia do porównań jest założenie określonego
podstawowego spożycia wyrażonego ponownie w ekwiwalencie zboża. A. Maddi‐
son zakładając PKB per capita na poziomie 680 kg ekwiwalentu zboża (warto zwró‐
cić uwagę, iż jest to zbliżone do przedstawionych powyżej podsumowań z tabeli 6:
średnio ważone PKB per capita = 290 HS dzielone przez 0,46 HS/kg zboża = 631 kg
ekwiwalentu zboża) przyjmuje PKB per capita na poziomie 700 G‐K dolarów.
Interesujące będzie zestawienie tej wartości z PKB per capita innych krajów
z innych okresów historycznych, zarówno ery przedindustrialnej, jak i czasów
nowożytnych.
Tabela 7. Przykładowe PKB per capita w dolarach Geary‐Khamis w okresie 15 r. n.e. –
2000 r. (w USD)
Produkt krajowy brutto per capita w dolarach Geary‐Khamis
15 n.e.

1500

1600

1750

1900

2000

700

–

–

–

–

–

Niemcy

–

1146

807

1050

2985

18 943

Niderlandy

–

1454

2662

2355

3329

22 148

Włochy

–

1532

1363

1532

1854

18 761

państwo / rok
Rzym

Turcja

–

660

–

–

–

6502

Wielka Brytania

–

1086

1082

1695

4495

21 045

Stany Zjednoczone

–

–

–

–

4091

28 701

Polska

–

–

–

–

1536

7308

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://ourworldindata.org/data/growth‐and‐distribu‐
tion‐of‐prosperity/gdp‐data/ [dostęp 29.05.2016].

Na podstawie powyższych danych można wnioskować, iż Imperium Rzym‐
skie w okresie swojego największego rozkwitu posiadało zaawansowaną gospo‐
darkę, porównywalną z gospodarkami państw europejskich istniejących półtora
tysiąca lat później.
Bazując na przedstawionych powyżej danych historycznych i zaprezentowa‐
nych różnorodnych metodach badawczych można stwierdzić, iż z zachowaniem
pewnego dystansu, możliwe jest badanie sytuacji ekonomicznej tak odległych
czasowo cywilizacji, jak starożytny Rzym i w szczególności przeprowadzanie
badań kwantytatywnych tych gospodarek, a także odnoszenie uzyskanych wy‐
ników badawczych do współczesnych danych ekonomicznych.
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Streszczenie
Praca ma celu próbę oszacowania PKB w starożytnym Rzymie przy zastosowaniu
współczesnej metodologii ekonomicznej. Skąpe i przypadkowe dane źródłowe, mówiące
przykładowo o dziennej stawce płacy robotnika lub rozpiętości w cenach zboża okazują
się jednak być wystarczające, by przy pewnych założeniach (modius – starożytna miara
zboża, ilość populacji, konsumpcja, płace) można było wyliczyć PKB oraz PKB per capita
w państwie istniejącym 2000 lat temu. Opierając się na tych założeniach PKB zostało
policzone metodą wydatkową, jako suma wydatków żywnościowych, konsumpcyjnych,
inwestycyjnych oraz wydatków na utrzymanie aparatu państwowego oraz dochodową
jako suma dochodów generowanych przez populację. Dodatkowo, aby można było tak
wyliczone PKB starożytnego Rzymu odnieść do czasów współczesnych zastosowany
został, przy użyciu dolara Geary‐Khamis, przelicznik PKB. Na podstawie tego przeli‐
czenia widać wyraźnie, iż gospodarka starożytnego Rzymu swoim potencjałem była
zbliżona do gospodarek państw średniowiecznej Europy.
Słowa kluczowe: PKB, Starożytny Rzym, sestercja, modius

AN ATTEMP TO ASSESS THE GNP AND THE GNP PER CAPITA
IN THE ANCIENT ROME
Summary
The work is aimed at assessing the Gross National Product (GNP) in the Ancient Rome
using the contemporary economic methodology. The scanty and accidental source data
giving exemplarily information on a worker’s daily rate of pay and the span in grain
prices turn out to be sufficient in order to calculate adopting some assumptions (modius –
an ancient measure for grain, number of people, consumption, pays) the GNP and the
GNP per capita in the state existing 2000 years ago. Based on these assumptions the GNP
was calculated by an expenditure‐based valuation method as a sum of food, consumption,
investment expenditures and the expenditures for the maintenance of the state apparatus
and by an income‐based valuation method as a sum of incomes generated by the people. In
addition, in order to make reference of the so calculated GNP of the Ancient Rome to the
contemporary times, we have used, using the Geary‐Khamis, the GNP conversion factor.
Basing on these conversions it is clear that the Ancient Rome economy in respect of its
potential was similar to the economies of the Medieval European states.
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Wpływ banku centralnego na utrzymanie
stabilności systemu finansowego
na przykładzie wybranych banków centralnych
Wstęp
W ciągu ostatnich trzydziestu lat systemy finansowe krajów przeszły wiele
zmian. Postępująca globalizacja i liberalizacja przepływów kapitałowych uczyniły
systemy finansowe wrażliwymi na zaburzenia. Stabilność systemu finansowego,
jego bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie stało się aktualnie przedmiotem
troski banków centralnych. Prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego
warunkuje wzrost gospodarczy, natomiast kryzys finansowy niesie za sobą brak
zaufania do instytucji finansowych oraz zachwiania w gospodarce kraju.
Celem artykułu jest próba ukazania roli banków centralnych w utrzymaniu
stabilności systemu finansowego. W pierwszej kolejności omówiono istotę
i strukturę systemu finansowego. W drugiej części artykułu uwagę skoncentro‐
wano na problemie utrzymania stabilności systemu finansowego, ze szczegól‐
nym uwzględnieniem działań podejmowanych przez banki centralne w okresie
kryzysu finansowego. W pracy zastosowano metodę opisową, analizę literatury
i aktów prawnych.

1. System finansowy
System finansowy w gospodarce rynkowej stanowi element systemu ekono‐
micznego, który jest częścią systemu społecznego. Mimo powiązań systemu fi‐
nansowego z innymi systemami, należy wskazać na jego specyfikę. Stanowi on
mechanizm, dzięki któremu świadczy się usługi pozwalające na krążenie siły
nabywczej w gospodarce1. System finansowy pozwala na współtworzenie pie‐
niądza przez podmioty gospodarcze, które można określić jako niefinansowe.
Ponadto umożliwia on przepływ pieniądza między tymi instytucjami. Przyto‐
czona definicja wskazuje na to, że system finansowy należy do sfery finansowej,
1

System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003, s. 17.

179

która obejmuje obszar gospodarki, w którym odbywa się kreowanie i ruch stru‐
mieni pieniężnych. Sfera finansowa jest pojęciem szerszym niż system finansowy.
Obok wspomnianej sfery finansowej pojawia się też druga sfera (realna), która
obejmuje przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe oraz ich funkcjonowanie.
Jedną z części sfery finansowej jest gospodarka finansowa podmiotów sfery real‐
nej. Podmioty niefinansowe korzystają z elementów systemu finansowego, ale
ich gospodarki finansowej nie zalicza się do systemu finansowego, ponieważ są
podmiotami sfery realnej.
W ramach systemu finansowego wyodrębnia się dwa segmenty: rynkowy
system finansowy i publiczny system finansowy. Rozróżnienie to wynika z faktu,
że usługi dostarczane podmiotom sfery realnej przez system finansowy są świad‐
czone za pośrednictwem mechanizmów rynkowych oraz w trybie publicznym2.
Jednakże niektóre z nich świadczone są w drodze współdziałania elementów
sektora rynkowego i publicznego.
System finansowy, oprócz wspomnianej już funkcji współtworzenia i prze‐
pływu strumieni pieniężnych, realizuje jeszcze takie funkcje jak: monetarna, kapi‐
tałowo‐redystrybucyjna i kontrolna3.
Funkcja monetarna zapewnia dostęp do pieniędzy oraz umożliwia dokony‐
wanie płatności. Z kolei druga z funkcji, kapitałowo‐redystrybucyjna, polega na
tym, że system zapewnia alokację środków pomiędzy tymi, którzy posiadają nad‐
wyżki finansowe a tymi, którzy znajdują najlepsze rozwiązanie na produktywne
inwestowanie tych zasobów finansowych. Ponadto w ramach swoich działań sys‐
tem identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem finansowym. Funkcja kontrolna pole‐
ga na monitorowaniu zainwestowanych środków w celu oceny prawidłowości
ich wykorzystania. Obejmuje ona kontrolę finansową oraz oddziaływanie insty‐
tucji i rynków finansowych na zachowanie podmiotów niefinansowych4.
Główną rolą systemu finansowego jest świadczenie podmiotom niefinanso‐
wym usług, które sprzyjają rozwojowi sfery niefinansowej. Sprawne działanie
systemu finansowego ma duże znaczenie dla gospodarki i jej stabilności. Może
on napędzić wzrost gospodarczy, ale też może być źródłem niestabilności eko‐
nomicznej.

2
3

4

Ibidem, s. 20.
Ekonomiści wyróżniają także inne funkcje systemu finansowego, np. funkcję mobilizowania osz‐
czędności, alokacji kapitału czy zarządzania ryzykiem – zob. Finance for Growth: Policy choices in
a Volatile World, The World Bank, Policy Research Report, Washington 2001.
O. Szczepańska, P. Stomska‐Krzysztofik, M. Pawliszyn, A. Pawlikowski, Instytucjonalne uwarunko‐
wania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, „Materiały i Studia” 2004, nr 173, s. 15.
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2. Stabilność systemu finansowego
W literaturze można odnaleźć różne definicje stabilności systemu finansowe‐
go. Szeroką definicję stabilności finansowej proponuje H. Crockett. Stabilność
systemu finansowego to według niego sytuacja, w której działalność gospodarcza
nie jest zakłócona przez zmiany cen aktywów, ani przez problemy instytucji fi‐
nansowych w wywiązywaniu się z ich zobowiązań5. T. Padoa‐Schioppa z kolei
opisuje stabilność systemu jako stan, który może przetrwać pewne zachwiania
bez zakłóceń.
Kolejna definicja ujmuje założenia trzech powyższych definicji wskazując na
to, że stabilność oznacza, iż system finansowy, jako całość nie wykazuje cech
trwałej utraty płynności i/lub niewypłacalności6. Oznacza to, że instytucje finan‐
sowe są w stanie prowadzić nieprzerwaną działalność, a transakcje instrumenta‐
mi finansowymi są realizowane w sposób ciągły. Pojęcie stabilności finansowej
jest też podobnie określane przez banki centralne. Narodowy Bank Polski określa
ją jako stan, w którym sektor finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły
i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych
zaburzeń o znacznej skali7. Kolejny autor wskazuje natomiast na konieczność
spełnienia trzech funkcji, aby mówić o osiągnięciu stabilności finansowej.
G.J. Shinasi podkreśla, że system, by był stabilny, musi być zdolny wypełnić takie
funkcje jak: efektywne i sprawne dokonywanie alokacji środków od oszczędzają‐
cych do inwestorów, prawidłowo oceniać ryzyko finansowe, łagodnie absorbo‐
wać szoki realne i finansowe8.
W węższym ujęciu zjawisko to rozpatruje O. Szczepańska, która ogranicza
problem stabilności do sektora bankowego. Twierdzi ona, że stabilność sektora
bankowego to warunek konieczny do zachowania stabilności całego systemu
finansowego9.
Inni autorzy wyjaśniają zjawisko stabilności finansowej jako brak kryzysu.
Dlatego też ważne jest wskazanie, co rozumieją oni pod pojęciem kryzysu finan‐
sowego. M. Bordo i pozostali autorzy zjawisko to określają jako epizod gwałtow‐
nych zmian na rynku finansowym, związanych z niedoborem płynności i niewy‐
płacalnością uczestników rynku, i/lub interwencjami władz publicznych

5

6

7

8
9

H. Crockett, Theory and Practice of Financial Stability,„Essays in International Finance”, 1997, nr 203,
s. 2.
Zarządzanie wartością instytucji finansowej na integrującym się rynku finansowym – rola rady nadzorczej
i zarządu, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2003.
P. Szpunar, Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, „Materiały i Stu‐
dia” 2012, nr 278, s. 9.
G.J. Shinasi, Safeguarding Finanacial Stability – Theory and Practice, www.imf.org [dostęp: 02.03.2017].
O. Szczepańska, Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2008, s. 37.
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mających temu zapobiec10. Rozpatrując zjawisko stabilności w ten sposób, można
zgodzić się z poglądem A. Sławińskiego, że o stabilności finansowej można mó‐
wić wtedy, gdy nie występują zaburzenia w funkcjonowaniu systemu pośrednic‐
twa finansowego, które wpływałyby niekorzystnie na funkcjonowanie gospodar‐
ki11. Jeszcze szerzej na to zjawisko patrzy E. Rosengren, który przez niestabilność
finansową rozumie sytuację, gdy pojawiają się problemy w instytucjach, na ryn‐
kach, w systemach płatności lub całym systemie finansowym, które w sposób
znaczący zaburzają dostarczanie usług pośrednictwa kredytowego, i w ten spo‐
sób mają wpływ na rozwój gospodarki realnej12.
Definicje stabilności finansowej w coraz większym stopniu odnoszą do cią‐
głego procesu. Stabilny system finansowy to system, który na każdej płaszczyź‐
nie działa w sposób ciągły, efektywny i bezpieczny. Jego funkcjonowanie powin‐
no być nieprzerwane nawet w sytuacji pojawienia się zakłóceń o różnej skali
nasilenia.
Stabilność systemu finansowego determinuje prawidłowe funkcjonowania
gospodarki. Niestabilność systemu uniemożliwia działanie instytucji finanso‐
wych i podmiotów pośrednictwa finansowego. Kryzys finansowy spowalnia
wzrost gospodarczy i obniża dobrobyt społeczny.

3. Stabilność systemu finansowego jako cel banku centralnego
Stabilność systemu finansowego jest przedmiotem szczególnego zaintereso‐
wania Narodowego Banku Polskiego ze względu na powierzone bankowi usta‐
wowe zadania działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego
oraz kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego13.
Zaangażowanie Narodowego Banku Polskiego przejawia się w pracy na rzecz
stabilnego funkcjonowania systemu finansowego przez powierzenie temu orga‐
nowi zadania organizacji rozliczeń pieniężnych. Podstawowe funkcje banków
centralnych na świecie koncentrują się na realizacji dwóch kluczowych celów:
stabilności cen i stabilności systemu finansowego. Zgodnie z art. 227 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego
pieniądza14. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim w art. 3
M. Bordo, B. Eichengen, D. Klingebiel, M.S. Martinez‐Peira, Is Crisis Problem Growing More Severe?,
Economic Policy, „A European Forum” 2000, nr 32, s. 55.
11 A. Sławiński, Podstawowe funkcje banków centralnych [w:] Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, C.H.
Beck, Warszawa 2011, s. 51.
12 M. Zygierewicz, Stabilność finansowa, www.bazhum.muzhp.pl [dostęp: 02.03.2017], s. 688.
13 D. Kadłubowski, Bezpieczeństwo rynku finansowego – rola Narodowego Banku Polskiego [w:] Bezpieczeń‐
stwo Rynku Finansowego, red. E. Fojcik‐Mastalska, E. Rutkowska‐Tomaszewska, Uniwersytet Wro‐
cławski, Wrocław 2010, s. 31.
14 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
10
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ust. 1 stanowi natomiast, że podstawowym celem Narodowego Banku Polskiego
jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki
gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP15. Wpływ
banku centralnego na utrzymanie stabilności systemu finansowego pokazuje
rysunek 1.

Rysunek 1. Wpływ banku centralnego na utrzymanie stabilności finansowej
Źródło: Opracowanie własne.

Jako stabilizator systemu finansowego instytucja ta ma do wypełnienia kon‐
kretne zadania. W przypadku Narodowego Banku Polskiego będą to zadania
związane z kształtowaniem i realizacją polityki pieniężnej16. Celem polityki pie‐
niężnej jest utrzymanie równowagi pieniężnej. Jednakże równie istotnymi zada‐
niami jest utrzymanie stabilności cen i bezpieczeństwa systemów płatniczych.
Zakłócenia w systemie finansowym mogą utrudnić utrzymanie stabilnego po‐
ziomu cen. Bank centralny ma za zadanie nadzorować systemy płatnicze, a jed‐
nym z warunków prawidłowego ich działania jest bezpieczeństwo tworzących je
instytucji. Niestabilność i zachwiania w systemie płatniczym powodują negatyw‐
ne konsekwencje dla płatności i handlu.
Bank centralny dzieli swoją odpowiedzialność za utrzymanie stabilności fi‐
nansowej z instytucjami, które należą do tak zwanej siatki bezpieczeństwa17.
Tworzą ją: bank centralny, instytucje nadzoru nad systemem finansowym, sys‐

15

16

17

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2
z późn. zm.
E. Kowalewska, Rola Banku Centralnego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego, „Zeszyty Nau‐
kowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 812, s. 414.
V. Kałuzińska, Bank centralny wobec kwestii stabilności systemu finansowego, „Ruch Prawniczy, Eko‐
nomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 1, s. 133.
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tem gwarantowania depozytów, rząd (który dysponuje publicznymi środkami
w przypadku konieczności nadzwyczajnego wsparcia finansowego).
Bank centralny ma szczególną rolę w utrzymaniu stabilności finansowej
zgodnie z zapisem w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ma on za zadanie kre‐
ować politykę pieniężną, utrzymywać stabilność cen i utrzymać bezpieczeństwo
systemów płatniczych, co wpływa na utrzymanie stabilności w systemie finan‐
sowym.

4. Działania podejmowane przez banki centralne w okresie
kryzysu finansowego
Instytucje publiczne odpowiedzialne za stabilność systemów bankowych
w obliczu sytuacji kryzysowej są stawiane wobec dylematu: ponosić koszty rato‐
wania zagrożonych upadłością banków lub ogłosić ich bankructwo. Jednakże
rolą banków centralnych w tym okresie było utrzymanie zaufania do instytucji
finansowych i uspokojenie nastrojów rynkowych i społecznych.
W obawie przed niekorzystnymi następstwami braku płynności, banki cen‐
tralne zmuszone zostały do zasilenia systemów bankowych w płynność na nie‐
spotykaną dotąd skalę. Wspierały one napływ kredytów do gospodarki w celu
przeciwdziałania recesji. Instytucje te były w stanie zapewnić płynność w nieo‐
graniczonej ilości. Banki centralne jako kredytodawcy ostatniej instancji brały
udział w operacjach dokapitalizowania banków. Przeciwdziałały tym samym
upadłościom instytucji finansowych oraz destrukcji całego systemu bankowego,
do którego mogłoby dojść na skutek braku płynności. Udrożnienie płynności
w sektorze bankowym stało się w okresie kryzysu kluczowym zadaniem wielu
banków centralnych na świecie, ponieważ warunkiem koniecznym utrzymania
stabilnego systemu finansowego jest płynność całego sektora bankowego i wy‐
płacalność pojedynczych banków.
Jedną z pierwszych odpowiedzi na wybuch światowego kryzysu w roku 2008
było stworzenie pomiędzy bankami centralnymi linii swapowych. Umożliwiały
one bankom z innych krajów zakup waluty bezpośrednio u emitenta, co było
tańsze niż zakup walut na rynkach międzybankowych. Europejski Bank Central‐
ny oferował innym bankom swapy na euro. Z umów tego typu korzystał Naro‐
dowy Bank Polski. W okresie kryzysu przydatnym rozwiązaniem okazało się też
okno dyskontowe, czyli tanie i krótkoterminowe pożyczki udzielane bankom.
Banki centralne wielu państw uruchamiały liczne programy wsparcia dla insty‐
tucji finansowych. Banki centralne Stanów Zjednoczonych, Anglii, Australii, Ka‐
nady, Szwajcarii czy Norwegii od września 2008 r. zaczęły aktywnie dostarczać
płynności w ramach operacji otwartego rynku. Banki Anglii, Niemiec i Szwajcarii
ogłaszały komunikaty o gotowości wsparcia sytuacji na rynku finansowym.
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Europejski Bank Centralny w 2010 roku zdecydował się skupować z rynku
obligacje niektórych państw z peryferii strefy euro. Działania te miały na celu
stabilizowanie sytuacji na europejskim rynku długu. Europejski Bank Centralny,
w odpowiedzi na zwiększony popyt ze strony banków komercyjnych na środki
z rachunków bieżących, przeprowadził szereg operacji otwartego rynku. Zapew‐
niał on płynność na rynku, stosując operacje dostarczające. Od momentu, kiedy
kryzys nasilał się, EBC wprowadził wiele niestandardowych rozwiązań w zakre‐
sie polityki pieniężnej i zarządzania płynnością. 7 maja 2009 r. Rada Prezesów
Europejskiego Banku Centralnego postanowiła obniżyć oprocentowanie kredytu
w banku centralnym do poziomu 1,75%, natomiast oprocentowanie depozytu
pozostało na poziomie 0,25%. Europejski Bank Centralny przez swoje działania
miał na celu zwiększyć akcję kredytową, która ma duże znaczenie w finansowa‐
niu gospodarki.
W Polsce, w obliczu symptomów kryzysu finansowego zaobserwowanych
w doświadczeniach innych państw, 13 października 2008 r. dla przywrócenia
zaufania i umocnieniu sektora bankowego, Narodowy Bank Polski i Minister‐
stwo Finansów opracowały dwa projekty działań. Pierwszy pakiet „Pakiet regu‐
lacyjny dla stabilności finansowej” zakładał zwiększenie limitu ochrony depozy‐
tów z 22 500 EUR do 50 000 EUR, z pełną gwarancją depozytów. Ponadto
obejmował wzmocnienie współpracy instytucji finansowych w zakresie efektyw‐
nego wpływania na stabilność finansową. Drugi pakiet „Pakiet zaufania” obej‐
mował realizację celów, takich jak: pozyskanie przez banki środków na okres
dłuższy niż jeden dzień, czy pozyskanie środków walutowych.
Bank Anglii w kwietniu 2008 r. wprowadził program płynnościowy, który
umożliwiał wymianę na bony skarbowe trudnych do sprzedania papierów za‐
bezpieczonych kredytami hipotecznymi. W reakcji na zjawiska kryzysowe Bank
Anglii zwiększył podaż pieniądza na rynku. Zwiększył on sumę bilansową
z 100 mld GBP do 300 mld GBP. Przeprowadził również następujące operacje:
redukcje stopy procentowej, operacje dostarczania płynności, poszerzenie puli
aktywów będących zabezpieczeniem w transakcjach z bankiem centralnym,
wzrost płynności dolarowej bez ograniczeń, możliwość zakupu obligacji skarbo‐
wych przy szerokiej puli akceptowalnych zabezpieczeń. Podsumowanie działań
banków centralnych w okresie destabilizacji finansowej pokazuje tabela 1.
Okazuje się, że banki stosowały podobne strategie w walce z kryzysem i co
ważne, ściśle ze sobą współpracowały. W każdej fazie kryzysu instytucje te sięga‐
ły po inne instrumenty, co wskazuje tabela 2.
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Tabela 1. Kluczowe działania podejmowane w czasie kryzysu przez banki centralne
wybranych państw
Bank

Podejmowane działania

Bank Stanów Zjed‐
noczonych

– zawarcie umów swapowych
– obniżenie stóp procentowych
– skupowanie rządowych obligacji
– udzielanie pożyczek

Bank Anglii

– redukcja stopy procentowej
– program płynnościowy
– emisja pieniądza rezerwowego banku centralnego
– wymiana na bony papierów zabezpieczonych kredytami
hipotecznymi

Bank Norwegii

– obniżenie stopy procentowej
– dostarczanie płynności na rynku finansowym
– kontrola największych banków Norwegii (stałe zbieranie danych)
– uruchomienie systemu lokowania nadwyżek finansowych

Bank Japonii

– zasilenie rynku
– obniżenie stopy procentowej
– zakup obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa

Narodowy Bank Polski

– operacje swapowe
– operacje otwartego rynku

Europejski Bank Centralny

– operacje refinansujące
– operacje otwartego rynku
– skup obligacji
– obniżenie stóp procentowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Węcławski, Wielkie banki i ich rola w kryzysie finanso‐
wym, www.journals.umcs.pl [dostęp: 02.03.2017].

Tabela 2. Działania stosowane przez banki centralne w poszczególnych fazach kryzysu
Faza kryzysu

Instrumenty

I

– obniżenie stóp procentowych
– intensyfikowanie operacji otwartego rynku (w celu uratowania płynność
rynku międzybankowego)

II

– dostarczanie płynności na długie okresy
– wprowadzanie swapów, papierów wartościowych;
– dopuszczanie nowych rodzajów zabezpieczeń w operacjach z bankami
komercyjnymi

III

– kupowanie przez bank centralny komercyjnych papierów wartościowych
– wykupywanie akcji instytucji finansowych
– udzielanie bankom komercyjnym pożyczek podporządkowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Antykryzysowe działania banków centralnych, www.ban‐
kier.pl [dostęp: 11.02.2017].
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Po pierwszej fazie kryzysu okazało się, że działania za pośrednictwem stóp
procentowych (bliskich zeru) nie przyniosły oczekiwanych skutków. Wymusiło
to konieczność zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pienięż‐
nej, by móc przywrócić równowagę i płynność systemu finansowego.
Rolą banków w okresie kryzysu było zastosowanie instrumentów i rozwią‐
zań, które miały poprawić sytuację na rynku finansowym, i pomóc bankom ko‐
mercyjnym w nowej rzeczywistości. Programy wdrażane przez banki różnych
państw miały na celu pobudzenie gospodarki i aktywności na rynku finanso‐
wym. W celu zarządzania kryzysem banki centralne wzięły na swoją odpowie‐
dzialność działania związane z łagodzeniem i powstrzymywaniem skutków kry‐
zysów. Banki te dostarczały płynności finansowej, obniżały stopy procentowe
celem zmniejszenia cen nieruchomości jako podstawowych zabezpieczeń na ryku
kredytów hipotecznych, udzieliły gwarancji, wprowadziły pakiety ratunkowe18.
Niestandardowe rozwiązania miały na celu przywrócenie zaufania i udrożnienie
systemu bankowego. Jednakże programy ratowania gospodarek opierały się na
zwiększeniu interwencji państw oraz budowaniu popytu. W dłuższej perspekty‐
wie mogą one nie przynieść oczekiwanych skutków, jeśli zmiany strukturalne nie
zaczną zachodzić w gospodarkach, likwidując zaburzenia, które były przyczy‐
nami kryzysu19.

Podsumowanie
Rola banków w okresie niestabilności okazała się być znacząca. Działania
podjęte przez banki w okresie kryzysu miały na celu utrzymanie płynności i za‐
pobieżenie negatywnym skutkom kryzysu. Bez udrożnienia systemu i jego płyn‐
ności nie możliwe byłoby całościowe utrzymanie stabilności systemu. Podjęte
działania okazały być się skutecznymi, ponieważ nie dopuściły do długofalo‐
wych, destrukcyjnych konsekwencji w gospodarkach wielu państw i ich syste‐
mach finansowych. Jednakże ważne jest wprowadzanie takich rozwiązań przez
banki centralne, które zapobiegną w przyszłości przyczynom pojawiających się
niestabilności w systemie finansowym.
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Streszczenie
W artykule ukazano wpływ banków centralnych na utrzymanie stabilności finansowej.
Kryzysy finansowe, które pojawiały się na przestrzeni lat, pokazały, jak ważne są dzia‐
łania mające na celu utrzymanie stabilności. Owa stabilność rozumiana jest różnorodnie.
Niektórzy autorzy postrzegają ją jako brak kryzysu, inni jako sytuację, w której system
jest w stanie w sposób ciągły i efektywny pełnić swoją rolę, mimo pewnych zawahań.
Sytuacja kryzysu w systemie finansowym powoduje spadek wzrostu gospodarczego.
Zaburzenia w omawianym systemie powodują, że banki centralne muszą wdrażać sze‐
reg rozwiązań, aby zapobiec upadkom banków komercyjnych, zapobiec spadkowi go‐
spodarczemu i spadkowi zaufania do systemu finansowego. W roku 2008 banki wielu
państw sięgały po rozwiązania, takie jak: operacje otwartego rynku, redukcje stóp pro‐
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centowych, operacje dostarczania płynności. Działania te miały na celu poprawienie
sytuacji w sektorze bankowym i systemie finansowym.
Słowa kluczowe: system finansowy, stabilność finansowa, bank centralny, banki komer‐
cyjne, kryzys finansowy

CENTRAL BANK’S IMPACT ON THE MAINTENANCE
OF THE FINANCIAL SYSTEM’S STABILITY THE EXAMPLE
OF SELECTED CENTRAL BANKS
Summary
In the article it is shown the impact of central banks to maintain financial stability. Fi‐
nancial crises that occurred over the years have shown the importance of measures to
maintain stability That stability is variously understood. Some authors see it as a lack of
crisis, others as a situation where the system is able to continuously and effectively fulfill
its role, despite some hesitation. The situation of crisis in the financial system influence
on the a decline in economic growth. Disturbances in this system cause that central
banks must implement a range of solutions to prevent falls of the commercial banks, to
prevent the economic decline and confidence in the financial system. In 2008, banks in
many countries used solutions such as open market operations, the reduction of interest
rates, liquidity provision operations. These activities were aimed at improving the situa‐
tion in the banking sector, but also strengthening the financial system.
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An evaluation of the use of expert systems in economics
Introduction
An expert system is a computer program which combines the knowledge
about a certain domain of expertise. These programs support humans during
their decision‐making process in this domain2.Generally, expert systems are con‐
sidered to be a discipline of artificial intelligence3. These systems use knowledge
of human experts and imitate their thinking, skills and intuition4. They have suc‐
cessfully been used in many different scientific disciplines, such as biology, medi‐
cine, business studies, and finance5. It is remarkable that apart from some at‐
tempts, expert system shave not often been applied in economics and
econometrics. Consequently, the aim of this paper is to examine the following
hypothesis: Expert systems can extend traditional economic modelling, and are useful to
be applied in economics.
In order to qualitatively examine this hypothesis, a SWOT analysis will be
used. In contrast, it is neither the aim of this paper to give an exhaustive literature
overview on expert systems, nor to describe how different expert systems work in
details.
The paper is organized as follows. The first section starts with an intuitive ex‐
ample. This section also outlines the typical structure of expert systems and in‐
troduces some concrete examples. After this, it will be outlined why economics
could benefit from applying expert systems more often. The above hypothesis
will be assessed in section three. At the end, all arguments are recapped, and
a concrete benefitting field for applying expert system in economics is suggested.
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P. Mertens, Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 5 ed., Springer, Berlin 1998, p. 53.
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ment” 1985, vol. 1, p. 23.
A good overview can be obtained from S.‐H. Liao, Expert system methodologies and applications –
a decade review from 1995 to 2004, “Expert Systems with Applications“ 2005, vol. 1, p. 93–103.
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1. Short historic overview and examples of expert systems
1.1. Small motivating example
There are many potential causes of headache. For now, let us restrict to three
possible causes, namely the person caught a cold, the person suffers from high
blood pressure, or that person has a tumour. Let us assume only the following
variables of Tab. 1 are applied:
Table 1. Potential variables
Variable

Characteristic values

Cold

{yes, no}

Blood Pressure

{high, medium, low}

Tumour

{yes, no}

Headache

{yes, no}

Body temperature

{high, normal, low}

Blocked nose

{yes, no}

Source: Own elaboration.

From a medical point of view, it is certainly possible to derive how likely
a person would be suffering from a headache if he/shecaught a cold. Here, the
headache is called the symptom, whereas the fact that someone has a cold is
called the cause. Expressed in probabilistic terms, we might be able to extract
from a possible medical study the following relationship:
P(Headache = yes | Cold = yes) = 0.8

(1)

In fact, equation (1) is a conditional probability. It expresses when the patient has
a cold, with a probability of 80%, he or she will suffer from a headache. Rules like
stated in (1), can be calculated when having a sufficient amount of patients suffer‐
ing from a cold. However, from a practical point of view, it is more interesting to
invert equation (1). Since the symptoms are observable, one wants to infer, if that
person has caught a cold or a serious sickness. Speaking in probabilistic terms, we
are rather interested in the following equation:
P(Cold = yes | Headache = yes) =

with

(2)

The situation can be transferred to economics. Economist can observe certain
symptoms = variables like GDP, interest rates, inflation etc. However it is more
interesting for economists to explain the causes = variables which determined the
symptoms to take on a particular level.
In medicine expert systems were of help. The expert system is a computer
program that comprises of knowledge from many physicians, medical literature,
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as well as statistical knowledge. This approach motivates applying expert sys‐
tems in economics more often.
1.2. Typical structure of expert systems
A common concept to visualize expert systems is shown in Figure 1.

Figure 1. Concept of expert systems
Source: F. Nelson Ford, Decision support systems and expert systems. A comparison, “Information &
Management” 1985, vol. 1, p. 23.

Before an expert system can be used, knowledge from different sources in
a particular domain has to be acquired. It can come from human experts, from
statistical or data mining routines, or be extracted from academic texts. The
knowledge base is considered the core of this concept, since it stores the acquired
knowledge as a set of rules. A single rule from a knowledge base from an eco‐
nomic expert system could be of the following form:
If the stock of money circulating in an economy is increased,
it will cause inflation to increase, with a probability of 70%6.
All rules together form the knowledge base. However, knowledge can be repre‐
sented in a base, using a variety of techniques e.g., semantic nets, frames, predi‐
cate logic, probabilistic rules. The most common concept is the “if–then” rules7.
The last component, the inference procedure, complements the expert system.
There exist different types of inference engines. However, they all aim to answers
user inquires by engaging with the knowledge base.

6

7

This rule could also be expressed by using the notation of conditional probabilities as we did before:
P(Inflation = increasing | Money stock = increasing) = 0.7.
A. Bahrammirzaee, A comparative…, p. 1173.
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1.3. Examples of expert system
The abbreviation LEXMED stands for learning expert system for medical di‐
agnosis. It is based on the principle of maximum entropy8. The computer pro‐
gram aims to aid diagnosing acute abdominal pain, especially under the condi‐
tion of a suspected appendicitis. Based on 15.000 patient records,400 probabilistic
rules were derived and complemented by 100 probabilistic rules from human
medical experts. The physician can use LEXMED9in parallel while diagnosing
a patient byentering13 patient’s information like sex, age belly pains etc. The sys‐
tem afterwards provides its view whether the patient needs a surgery to have the
appendicitis removed or not. Important, this system is based on probabilities, and
therefore, it has only advisory character.
The applications of expert systems in non‐economic scenarios apart from
medicine are manifold. It would be impossible to list them all. The interested
reader is referred to Liao10, who gives a concluding overview on where expert
systems have been applied.
The business model of financial institutions essentially depends on having
precise information on how the economy is changing. Consequently, banks often
carry out economic research, including expert systems. Bryant presents an expert
system designed for a bank to assess agricultural loan evaluation. This system is
able to incorporate qualitative as well as quantitative factors. Quantitative factors
are the borrower’s financial position, the current markets, and the economic con‐
ditions, where as qualitative factors describe the character of the borrower11. Bry‐
ant considers qualitative factors to be especially crucial for successfully predicting
a borrower’s creditworthiness12. In order to apply this expert system, the user is
asked to provide information of 14 quantitative variables e.g. gross ratio, income
etc.13. Additionally, the system uses eleven qualitative factors, such as the
farmer’s honesty and integrity etc. A survey by Bahrammirzaee came to the con‐
clusion that this expert system performed better than traditional approaches in
estimating the credit worthiness14.
Not many applications of expert systems in economics can be found. Bah‐
rammirzaee evaluates 27 expert systems in business applications such as portfolio
8
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M. Schramm, W. Ertel, Reasoning with probabilities and maximum entropy: The system PIT and its appli‐
cation in LEXMED, “Operations Research Proceedings, Selected Papers of the Symposium on
Operations Research (SOR’99)” 2000, p. 278.
A demo version of this expert system is available online: www.lexmed.de [access: 9/2/2017].
S.‐H. Liao, Expert system…, p. 93–103.
K. Bryant, An agricultural loan evaluation expert system, “Expert Systems with Applications” 2001,
vol. 2, p. 75.
Ibidem, p. 77.
Ibidem.
A. Bahrammirzaee, A comparative…, p.1176.
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management, credit evaluation, and financial prediction. For example, Bahram‐
mirzaee evaluates expert systems on forecasting mutual funds and corporate
financial rating in his financial prediction section. Consequently, the applications
in this area seem to be very close to econometrical application, e. g., predicting the
inflation rates. Bahrammirzaee comes to the ultimate conclusion that all twelve
expert systems performed better than the traditional methods15.
Expert system can also be combined with empirical methods. For example,
Petropoulos et al proposed a variation of the theta model16 with an expert system.
For this purpose, the theta model was used on daily Greece’s mutual funds time
series data, and this model was afterwards embedded into an easy‐to‐handle
expert forecasting system17.

2. Benefits from applying expert systems in economics
and econometrics
Finding the best model for an economic relationship based on data is often
associated with a trial and error process. Usually, a model is built and afterwards
its fit is evaluated by applying statistical tests. If these tests do not assure a certain
level of confidence, the model will be rejected and a second model is built, engag‐
ing the same pool of data. Expert systems follow a different philosophy. If a given
expert system (= model) does not produce sufficient results, the model is not re‐
jected. Its knowledge base is rather, extended, and additional knowledge (= data)
is integrated. This idea follows the belief that successful humans do not process
knowledge differently when compared to other humans. However, the successful
people possess different sources of knowledge18.
Expert systems can provide a meaningful addition to traditional methods in
economics. E.g. economists could use an inflation expert system to get a comput‐
er‐aided second opinion, if next period’s inflation is going to increase, be con‐
stant, or decline. This opinion is not arbitrary. It is based on valid sources, be‐
cause ideally, many human inflation experts have helped to build the knowledge
base of the expert system.
The forecaster feeds the computer program with information, for example,
current inflation, unemployment, money supply, etc. and the expert systems re‐
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sponds with its opinion on the dynamics of inflation and possible causes of infla‐
tion. Consequently, expert systems can extend forecasting procedures and can
meaningfully assist economists.
In many cases, expert systems are found to be good at dealing with uncertain‐
ty19. In 1950, Alchian pointed out that uncertain and incomplete information are
present in economic relationships20. Consequently, expert systems can fruitfully
extend economic applications.
The main desirability from applying expert systems in economics arises from
their ability to make use of knowledge from different sources. To illustrate this,
let us predict next period’s inflation. Traditionally, a regression model would be
fit for this purpose. However, these models cannot directly incorporate useful
knowledge from human experts. Expert systems close this gap, because they are
able to combine economic data sets with knowledge from economic human ex‐
perts.
Regression techniques are widely applied forecasting methods. Thus, Tab.
2compares expert system with ergression analysis to illustrate the advantages of
expert systems in economics.
Table 2 Comparison of expert systems and regression analysis
Evaluation criteria

Expert
Systems

Regression
Analysis

Based on symptoms and causes?

Yes

No

Can deal with incomplete / uncertain data?

Yes

Partially

Combine human and statistical knowledge?

Yes

No

Can incorporate qualitative factors?

Yes

No

Source: Own elaboration.

However, benefits often entail costs. Consequently, the next section will also
look at the downside of the use of expert systems in economic applications.

3. SWOT‐Analysis of the use of expert systems in economics
In order to judge if the above‐mentioned hypothesis has to be rejected an
analysis of strength, weaknesses, opportunities, and threads (SWOT) is executed.
Primary, a SWOT analysis is the most straightforward scheme that allows evalu‐
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R. Buxton, Modelling uncertainty in expert systems, “International Journal of Man‐Machine Stud‐
ies”1989, vol. 4, p. 445.
A. Alchian, Uncertainty, evolution, and economic theory, “The Journal of Political Economy” 1950,
vol. 3, p. 211.
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ating a company’s strategic position21. However, it is also a very good tool to criti‐
cally assess the application of new methods – here, expert systems in economics.
The idea is not completely new. Stoia examined expert system and applied
a SWOT analysis. However, he focused on business rather than economical appli‐
cations of expert systems22.
Strength:
– Expert systems are easy to build. Only a human expert, a computer, and a bit
of knowledge engineering are necessary23.
– These systems are very intuitive to be understood by humans, especially
when the “if‐then rule” concept is used.
– Expert systems can in corporate different sources of knowledge like time
series, human experts, and economic literature.
– They are good at dealing with uncertainty and incomplete data, which is
often the case in economic scenarios.
Weaknesses:
– Rules in a knowledge base can be conflicting. As a consequence, the entire
system would be inconsistent and cannot be applied.
– Expert systems are limited to a finite amount of variables. For real world
economic applications, an inexhaustible amount of data is available. A deci‐
sion regarding inputs has to be made.
– Expert systems are limited to the amount of knowledge available24. There‐
fore, they cannot be applied to explore fields of economics where little
knowledge (= data) is available.
Opportunities:
– Expert systems can provide a valid and meaningful second opinion during
economic analysis.
– Knowledge base of some expert systems can be updated and refined as soon
as new knowledge is available. This self‐learning concept is very useful and
attractive for economic applications.
– Expert systems are able to reveal insights between economic variables which
might not have been discussed in literature yet.
– Expert systems can logical scrutinize existing economic models.
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–

They can make use of soft knowledge with a level of confidence which is less
than 100%, like humans25. Example: If inflation increased and unemployment
rose too, inflation would rise further, with a probability of 75%.
– Expert systems can handle situations where not a single correct solution ex‐
ists26. Example: The unemployment rate will rise with a scenario probability
of 80%, and with 20%, it will remain.
Threats:
– Expert systems output the most likely scenario. Consequently, these systems
might misapprehend when used in the wrong context.
– Expert system models can be over‐fitted. This implies that the model works
extremely well on test data but not on real data.
– If experts share deliberately bad knowledge, the performance of the system
can be bad.

Conclusion
At the beginning, the hypothesis was presented that expert systems can ex‐
tend traditional economic modelling. This hypothesis was evaluated by applying
a SWOT analysis. All mentioned positive aspects support the hypothesis. In con‐
trast to this, the weaknesses and threats foil the hypothesis. However, when look‐
ing more into the details, all weaknesses and threats can be treated. Weaknesses:
Inconsistent probabilistic knowledge can be resolved by using HEUREKA27. The
limitation of variables and the required availability of knowledge (= data) are not
expert systems‐specific and they hold for traditional forecasting procedures.
Threats: Many economic forecasting procedures aremis leading when used in the
wrong context. Consequently, expert systems need supervision. However, the
supervisors’ time is well‐spent, because it also resolves the problem of over‐fitting
the model and the likely possibilities of experts deliberately providing bad
knowledge at the same time, that is, the last open remaining threat. In total, the
strengths and opportunities outperform the weaknesses and threats. Consequent‐
ly, the stated hypothesis can not be rejected.
In the future there seems to be a good opportunity to build an expert system
to support inflation forecasts. The phenomenon of inflation is economically well‐
understood, which, therefore, provides a sufficient level of knowledge. On the
other hand, all involved economic variables for example, unemployment, money
25
26
27
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stock, expected inflation, interest rates come with a natural degree of uncertainty.
Expert systems are mighty when uncertain variables and relationships are availa‐
ble.
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Summary
This article presented the hypothesis that expert systems can extend traditional econom‐
ic modelling. Before this hypothesis was examined, expert systems were specified and
example swere given. Expert systems use a knowledge base, often of the form of “if A,
then B” rules. It has been highlighted that expert systems have not as often been applied
in economics as in other disciplines, like medicine or business science. A SWOT analysis
for the stated hypothesis was conducted. Based on this qualitative analysis, the hypothe‐
sis was not rejected. An expert system for supporting inflation forecasts will be built in
the nearer future.
Keywords: expert system, artificial intelligence, economic modelling, SWOT analysis

OCENA WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW EKSPERCKICH
W DZIEDZINIE EKONOMII
Streszczenie
W niniejszym artykule postawiono hipotezę, że system ekspercki może rozszerzyć tra‐
dycyjne podejście modelowe w ekonomii, a także, że systemy te z powodzeniem może‐
my zastosować do problemów ekonomicznych. Zanim przetestowano hipotezę przed‐
stawiono przykłady zastosowań systemu eksperckiego oraz wykazano, w jaki sposób
korzysta ów system z bazy wiedzy. System ten w wielu przypadkach opiera się na wa‐
runku, „jeżeli A to B”. Zaznaczono także, że stosowanie systemu eksperckiego jest nie‐
porównywalnie mniej popularne w ekonomii niż w medycynie czy w praktyce bizneso‐
wej. Przeprowadzono analizę SWOT w celu weryfikacji hipotezy. Wyniki analizy
jakościowej nie pozwalają odrzucić hipotezy, system ekspercki pozwala zmniejszyć
niepewność zmiennych ekonomicznych, gdy tylko dostarczymy jemu rzetelną bazę
wiedzy. System ekspercki także pomógłby w prognozowaniu inflacji, dlatego ciekawym
rozwinięciem powyższych rozważań byłaby budowa systemu eksperckiego wspomaga‐
jąca prognozowanie inflacji.
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The nexus between the financial system
and economic growth: GMM estimation with panel data
Introduction
Financial systems around the world have increased in both size and complex‐
ity over time and exert an ever growing influence over the business cycle and the
real economy. In this context, the 1980s marked the beginning of a new era, as
a process commonly referred to as ‘financialisation’ began to gather momentum.
Financialisation is a process that is characterised by changes within the financial
sector itself (change in the nature and operations of financial markets), as well as
by changes relative to other sectors (financial markets and tools become more
powerful and exert power on the real economy). What resulted from financialisa‐
tion is a complex yet fragile construction in which the financial system and econ‐
omy are closely intertwined. This forced economists and politicians alike to re‐
think the nexus between the financial system and economic growth in order to be
able to draft and implement new and effective policy measures that safeguard
economic prosperity on the basis of the financial system.
Even though more and more scholars conduct research in this area, the nexus
between the financial system and the real economy remains a mystery in many
ways. On first sight, it may appear paradoxical that scholars have put increasing
efforts into examining the nexus and yet, it is still seen as insufficiently re‐
searched. In spite of the large amount of research, there is a substantial amount of
unanswered questions and a lively debate with contrasting positions on basic
processes. Importantly, this is mainly due to the complexity of the relationship
between the financial system and the real economy. There are numerous factors
that influence either some part of the financial system or economic growth (eco‐
nomic development), or both. The nexus cannot be explained using a simple bi‐
factorial model, since most of the factors interact with each other and are bidirec‐
tional, time‐varying and dependent on the stage of development. At this point it
is important to acknowledge that the financial system is not a demon that needs
to be liquidated, but a vital set of tools that stimulates economic growth and al‐
lows economies to prosper. However, the positive impact of the financial system
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can only be fully realised if there are certain rules that prevent financial markets
from exerting negative influence on the economy.
The purpose of this paper is to explore, identify and characterise the relation‐
ship between the financial market and the real economy, and to amplify its un‐
derstanding. In order to achieve this goal, the following research question has
been formulated: What is the relationship between the financial system and eco‐
nomic growth?
The paper is organised as follows: Chapter 1 presents the theoretical frame‐
work of the analysis and presents the economic and financial variables used in
this paper. Chapter 2 comprises the methodology applied to conduct the analysis,
including model specification and information on the dataset and research de‐
sign. The empirical analysis and results can be found in chapter 3, which is fol‐
lowed by concluding remarks.

1. Theoretical framework
The model comprises one dependent variable, as well as a set of independent
variables. The dependent variable to measure economic growth is gross domestic
product (GDP) per capita based on purchasing power parity (GDPCAP).
GDPCAP represents “the sum of gross value added by all resident producers in
the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the
value of the products”1 divided by midyear population of each country.
As regards the independent variables, it is important to distinguish between
two types of variables that are used in the model of this paper. The first type is a
set of macroeconomic variables that are included as control variables and held
constant for each regression of a given panel. The second type comprises financial
variables that are utilised to measure the impact of the financial system on eco‐
nomic growth.
The first control variable is trade openness (OPEN), which is defined as “the
sum of exports and imports of goods and services”2.The next control variable is
investment (INV), also called gross fixed capital formation. It refers to changes in
the stock of companies’ fixed capital, and includes “land improvements [...];
plant, machinery, and equipment purchases”3, among others. Another variable
the model controls for is human capital (HC). The measure of human capital used
in this paper is an index of human capital per person, based on years of schooling

1

2
3

World Bank, World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data‐catalog/world‐deve‐
lopment‐indicators [access: 27.12.2015].
Ibidem.
Ibidem.

201

Barro and Lee4 and returns to education Psacharopoulos5.The last control variable
that will be included in the model is regulatory quality (REGQ). Regulatory quali‐
ty is represented by an index variable and “captures perceptions of the ability of
the government to formulate and implement sound policies and regulations that
permit and promote private sector development”6.
The set of financial variables used in this paper can be divided into two groups:
variables in the first group measure the depth of the stock market and variables in
the second group measure the depth of the banking system. Importantly, according
to economic theory, all six financial variables are expected to be positively related to
economic growth. The analysis will show to which extent this assumption holds
true for the dataset at hand. It has also been tested that both the banking system
and stock markets are independent factors of economic growth.
The first stock market variable is market capitalisation (MKTCAP), also
known as market value. It is defined as the “share price times the number of
shares outstanding (including their several classes) for listed domestic compa‐
nies”. The next variable is value of stocks traded (VALST). It is defined as the
“total number of shares traded, both domestic and foreign, multiplied by their
respective matching prices”7, where matching price refers to the price of each
share when it was traded. The last variable that will be used to measure stock
market performance is turnover ratio (TRNOVR). It refers to the value of shares
traded per period, as a percentage of market capitalisation for the same period. It
is a measure of both liquidity and transaction costs. The first banking system
variable is domestic credit provided by financial sector (CREDFS), which includes
all credit to various sectors on a gross basis, as well as credit to the central gov‐
ernment on a net basis, including by monetary authorities and deposit money
banks, finance and leasing companies, money lenders, insurance corporations,
pension funds, and foreign exchange companies”8.Domestic credit to private
sector by banks (CREDBS) refers to financial resources provided to the private
sector by depository corporations (which refers to commercial banks, but ex‐
cludes central banks ,“such as through loans, purchases of non‐equity securities,
and trade credits and other accounts receivable, that establish a claim for repay‐
ment”9.The last banking system variable is domestic credit provided to the pri‐
vate sector (CREDPS). It refers to financial resources provided to the private sec‐

4

5

6
7
8
9

R. Barro, J.‐W. Lee, Barro‐Lee Educational Attainment Dataset, http://www.barrolee.com [access:
24.02.2016].
G. Psacharopoulos, Returns to Investment in Education: A Global Update, “World Development” 1994,
vol. 22, no. 9, pp. 1325–1343.
World Bank, Regulatory Quality, http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/rq.pdf [15.03.2016].
World Bank, World Development Indicators...
Ibidem.
Ibidem.

202

tor by financial corporations, such as “monetary authorities and deposit money
banks, as well as finance and leasing companies, money lenders, insurance corpo‐
rations, pension funds, and foreign exchange companies”10.

2. Methodology
The methodology chapter builds upon and complements the preceding theo‐
ry chapter, specifies the central regression model, and explains how the list of
variables presented in the theory chapter is used in the model and analysis. The
analysis will be executed by means of a panel study, a special type of longitudinal
study in which data are collected from the same units over a given time period11.
The dataset comprises data on 11 variables from 74 countries for the time period
1988‐2014. All data are extracted from the World Development Indicators and
Worldwide Governance Indicators, both provided by the World Bank, as well as
from the Penn World Table. The dataset covers countries from virtually all re‐
gions in the world, as well as from different stages of development. A total of ten
panels are analysed: Main, European Union (EU), eurozone (EZ), high income
countries (HIC), low and middle income countries (LMI), Organisation for Eco‐
nomic Co‐operation and Development (OECD), Latin and Middle America
(LMA), Middle East and North Africa (MENA), South Asia and East Asia (SAEA)
and Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS). As one can see, the
individual panels are established either along geographical lines (Middle East
and North Africa, for example), organisational/institutional lines (OECD, for ex‐
ample) or according to the level of development of a particular variable (high
income countries, for example).
The analysis is based on a dynamic model, which incorporates temporal de‐
pendency (lags) of the dependent variable as regressor. This simply means that
the dependent variable in period t is influenced by its own past performance, for
instance in t‐1.In the context of economic growth analyses, dynamic models have
substantial advantages over static models, such as fixed effect and random effect
models. This paper estimates a one‐step dynamic model from panel data using
the dynamic Arellano‐Bond generalized method of moments (GMM) estimator.
The central regression model takes the following form:

where
capita in panel
10
11

as dependent variable is the natural logarithm of GDP per
in year ,

is the constant,

and

are parameters to be

Ibidem.
E. Babbie, The Practice of Social Research, Cengage Learning, Wadsworth 2010, p. 109.
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estimated (regression coefficients),

is a matrix of control variables where all

variables except for REGQ are transformed to their natural logarithms,
natural logarithm of a financial variable,
a country‐specific fixed effect, and

is the

is a year‐specific fixed effect,

is

is the error term. The matrix of control vari‐

ables (X) contains INV, OPEN, HC and REGQ. FS stands for MKTCAP, VALST,
TRNOVR, CREDPS, CREDBS or CREDFS. Importantly, it has been confirmed
that there is no inter‐correlation between the variables that enter the model at the
same time. In other words, there is no inter‐correlation between the control varia‐
bles or between one of the control variables and the financial variables. The finan‐
cial variables are positively correlated with each other, but they enter the model
separately. The model used in this paper accounts for time dependency and is
specified in a way that six regressions will be run for each panel (one for each
financial system variable). The natural logarithm of variables is used when feasi‐
ble to eliminate as much noise as possible from the data. The regression will be
run using the xtabond command (Arellano‐Bond dynamic panel‐data estimation)
within the data analysis and statistical software Stata12.

3. Data analysis
This chapter presents the results of the analysis. The results show to which
extent different parts (variables) of the financial system impact economic growth.
Moreover, they help to identify possible patterns between panels. This
knowledge in turn helps in understanding economic development in various
groups of countries and offers valuable insights into how the relationship be‐
tween the financial system and the real economy looks like.
Tables 1 through 10 show the results of the GMM estimation for all ten panels
under analysis. The control variables are not presented in detail due to space
constraints. In short, it has been found that INV and OPEN are significant at the
1% level in all except three panels (MENA panel, SAEA panel and BRICS panel).
By contrast, HC and REGQ are somewhat less significant throughout the majority
of panels.
Table 1. Mainpanel
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Table 2. EUpanel

In the main panel (Tab. 1), MKTCAP (significant at the 1% level), VALST
(significant at the 5% level) and TRNOVR (insignificant) have positive coeffi‐
cients, whilst CREDFS, CREDBS and CREDPS exhibit negative coefficients and
are significant at the 1% level. In the EU panel (Tab. 2), VALST is insignificant and
negative, and TRNOVR is significant at the 1% level and negative. This is in stark
contrast to MKTCAP, which is positive and significant at the 1% level. All three
banking variables are negative, but CREDBS is insignificant, whilst CREDFS and
CREDPS are significant at the 10% level.
Table 3. EZpanel

Table 4. HICpanel

In the EZ panel (Tab. 3), MKTCAP and VALST are positive and significant at the
1% level and TRNOVR is positive but insignificant. The three banking variables are
negative, but insignificant. In the HIC panel (Tab. 4), CREDFS is negative and signifi‐
cant at the 5% level, whilst CREDBS and CREDPS are negative and significant at the
1% level. TRNOVR is negative and significant at the 5% level, VALST is positive but
insignificant and MKTCAP is positive and significant at the 1% level.
Table 5. LMIpanel

Table 6. LMA panel

In the LMI panel (Tab. 5), CREDFS is negative and significant at the 1% level,
and CREDBS and CREDPS are negative and significant at the 5% level. MKTCAP
and VALST are positive and significant at the 5% level and TRNOVR is positive
and significant at the 1% level. The results of the LMA panel (Tab. 6) are remark‐
able in two ways: Firstly, MKTCAP is negative though insignificant and second‐
ly, CREDBS is positive and insignificant. In the majority of panels, MKTCAP is
significant and positive and CREDBS has a negative coefficient. VALST is found
to be positive but insignificant and TRNOVR is positive and significant at the 5%
level. CREDFS, (significant at the 5% level) and CREDPS (insignificant) exhibit
negative coefficients.
In the MENA panel(Tab. 7), all three banking system variables are negative
but insignificant, whilst MKTCAP is positive and significant at the 10% level, and
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VALST and TRNOVR are positive and significant at the 5% level. In the SAEA
panel (Tab. 8), MKTCAP is positive and significant at the 1% level, whilst VALST
is positive and insignificant and TRNOVR is negative and insignificant. CREDFS
and CREDPS are negative and insignificant, whilst CREDBS is positive and insig‐
nificant.
Table 7. MENApanel

Table 8. SAEApanel

Table 9. BRICSpanel

Table 10. OECDpanel

In the BRICS panel (Tab. 9), CREDFS is negative and significant at the 10%
level. CREDBS and TRNOVR are negative but insignificant, whilst CREDPS is
positive but insignificant. MKTCAP and VALST are positive and insignificant. In
the OECD panel (Tab. 10), MKTCAP is positive and significant at the 1% level,
VALST is negative but insignificant, TRNOVR is negative and significant at the
1% level, and all three banking variables are negative but insignificant.
Even though the results differ from panel to panel, some patterns are identifi‐
able across a vast majority of panels. As regards the financial variables, MKTCAP
is the best predictor of economic growth among the stock market variables, fol‐
lowed by VALST. TRNOVR is the weakest predictor of economic growth; how‐
ever, the results for both VALST and TRNOVR vary substantially between pan‐
els. Nonetheless, the stock market variables behave more or less as expected. By
contrast, the banking system variables exhibit negative coefficients in most cases.
What is more, the negative relationship between economic growth and the bank‐
ing system variables is often significant. The negative role of the banking system
is not a unique finding of this analysis, but rather a conclusion drawn by many
other scholars as well12.
12

. Mishra, P.K. Narayan, A Nonparametric Model of Financial System and Economic Growth, “Internatio‐
nal Review of Economics and Finance” 2015, vol. 39; A. De la Torre, A. Ize, S. Schmukler, Financial
Development in Latin America and the Carribbean: The Road Ahead, World Bank Publications, Washing‐
ton DC 2011; J. Arcand, E. Bereks, U. Panizza, Too Much Finance?, “Journal of Economic Growth”
2015, vol. 20, No. 2.

206

Based on these findings, it can be claimed that the theory does not hold for all
countries and under all circumstances.

Conclusion
This paper has used the Arellano‐Bond generalized method of moments
(GMM) estimator based on panel data to illuminate the relationship between the
financial system and economic growth. The GMM estimator is a dynamic model
that incorporates temporal dependency (lags) of the dependent variable as re‐
gressor into the model.
In several panels, the results of the analysis deviate from what one would ex‐
pect based on economic theory. As regards the stock market variables, in a major‐
ity of panels market capitalisation is the most robust contributor to economic
growth. However, there are also panels for which the value of stocks traded or
the turnover ratio is a better predictor. As regards the banking variables, the re‐
sults are surprising on first sight, and contradict the theory presented in this pa‐
per. Whilst the theory presented assumed a positive relationship, the banking
variables exhibit negative coefficients in many cases. Importantly, the results of
this paper are largely in line with findings of previous contributions.
It is important to acknowledge that there is no universal answer to the formulat‐
ed research question. Instead, the relationship between the financial system and eco‐
nomic growth is very complex and dependent on multiple factors, which interact
with each other and may be bidirectional, time‐varying and dependent on the stage
of development or geographical location, for instance. Consequently, the question
would need to be answered individually for different panels or even countries.
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Summary
This paper investigates the relationship between the financial system and economic
growth. Understanding this nexus is important in order to draft and implement policy
measures that safeguard economic welfare based on sound financial markets. In spite of
the growing number of scholars who research in this area, there is a substantial amount
of unanswered questions and a lively debate with contrasting views on basic process‐
es.The main research question that will be answered in this paper is: What is the rela‐
tionship between the financial system and economic growth? This question also answers
which variables of the financial system have an impact on the real economy, which vari‐
ables are most relevant contributors to economic growth and if differences between
different groups of countries can be identified. The analysis is executed using the Arella‐
no‐Bond generalized method of moments (GMM) estimator based on panel data. The
dataset consists of macroeconomic control variables and financial stock market and
banking system variables from 74 countries over the time period 1988–2014. The results
vary substantially between the panels under analysis. At the same time it can be said,
that market capitalisation is the strongest predictor of economic growth. The analysis
further shows that the banking system variables are largely negatively correlated with
economic growth.
Keywords: economic growth, financial system, financialisation, GMM estimation, panel
analysis

ZWIĄZEK POMIĘDZY SYSTEMEM FINANSOWYM I WZROSTEM
GOSPODARCZYM: ESTYMACJA GMM NA PODSTAWIE DANYCH
PANELOWYCH
Streszczenie
W artykule badana jest relacja zachodząca między systemem finansowym a wzrostem
gospodarczym. Zrozumienie tej relacji jest bardzo ważne przy opracowywaniu i wdra‐
żaniu programów politycznych, mających na celu rozwój ekonomiczny oparty na solid‐
nej bazie rynków finansowych. Mimo coraz większej liczby naukowców, którzy badają
tę dziedzinę, znaczna ilość pytań pozostaje bez odpowiedzi, a ożywiona debata uwypu‐
kla przeciwstawne poglądy na temat podstawowych procesów. Główne pytanie badaw‐
cze brzmi: Jaki związek występuje pomiędzy systemem finansowym a wzrostem gospo‐
darczym? To pytanie pozwala udzielić odpowiedzi także na to, jakie zmienne systemu
finansowego wpływają na realną gospodarkę, które zmienne uchodzą za najistotniejsze
czynniki wzrostu gospodarczego, oraz czy można zidentyfikować różnice pomiędzy
różnymi grupami krajów. Analiza została przeprowadzona za pomocą uogólnionej
metody momentów (GMM) Arellano‐Bonda na podstawie danych panelowych. Zestaw
danych składa się ze zmiennych kontrolnych gospodarki oraz ze zmiennych finanso‐
wych z 76 krajów w okresie 1988–2014 r. Wyniki analizy różnią się znacznie pomiędzy
panelami. Jednocześnie można stwierdzić, że kapitalizacja giełdowa jest najsilniejszym
czynnikiem wzrostu gospodarczego. Analiza pokazuje ponadto, że zmienne systemu
bankowego są negatywnie skorelowane ze wzrostem gospodarczym.

208

Część czwarta

PRZEDSIĘBIORSTWO –
DZIAŁALNOŚĆ I ZARZĄDZANIE

Monika Chojnacka
2nd year SS2, Finance and Accounting, Finance and Insurance

The concept of facility management as a method
of effective real estate management
Introduction
Real estate management plays an important role in a whole company’s con‐
trol process. Properties represent a large part of a fixed capital and could be also
classified as long‐term investments. The belonging to one of the groups depends
on a purpose of a real estate‐ the first class includes those, which are used for own
needs of enterprises; the second ones become a source of income. Therefore, the
capital involvement connected with real estate section increases. Modern con‐
cepts of real estate management are being introduced to the economy, among
which is placed the facility management (FM) idea.
Visible processes mixed within the market economy change the real estate
market. The scope on the properties and the need to manage properly for profita‐
ble activities rose due to few facts. Attaching greater importance to the commer‐
cialization of the buildings gave them the status of the investment. Expansion of
property market is supported by the appreciation of the role of factors other than
strictly related to the product or service in achieving competitive advantage.
The role of building in business is rising, as well as connected business sector
as an important component of a whole company management. The transition to a
service economy increases the importance of real estate as property resource in
the assets structure and the need for economic real estate management. Due to
that, facility management concentrates on value management instead of property
management as such. Rising potential of facilities management industry is caus‐
ing a rapid growth of the market and FM practices requirements. Regardless of
the size of the organization, companies are realizing the overwhelming impact
a facility manager could have on their business.
The aim of this article is to present and analyze the factors influencing the in‐
novative features and effectiveness of the FM strategy, which is developing in
numerous European countries. The data showing internal and external factors
has been collected and information processed, resulting in SWOT analysis. The
comparison of traditional approach with modern one has been discussed and
characteristics defined for a model.
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1. Definition and characteristics of facility management in terms
of real estate administration
Definition of facility management is not clearly stated. Once it is connected
with management of facilities1, once with an infrastructure. Facilities is equated
with the buildings, equipment, machinery provided for a particular purpose and
type of a business. Concept of FM coordinates rules of administration and inte‐
grates people with purpose of organization and working place (the common area
indicates FM). Facilities as valued assets should be subjected to a process of inte‐
gration, which includes the place, factors determining success of work (the pro‐
cess), documentation of system (the technology) and employees (the people)2.
Properties in this idea are associated with instruments supporting mission and
functions of a company. FM is defined as a separate area of non‐core company
infrastructure, based on properties resources. According to International Facility
Management Association dictionary, FM integrates processes in organization in
order to maintain/ develop the agreed services, which improve and support the
effectiveness of primary activities3. As a support of primary processes facilities
are also connected with management of technologically advanced equipment.
Maintenance of facilities and provision of supportive services within the required
standards involves three elements‐ quality, value and risk.
There are three basic approaches connected with real estate market: property
management, facilities management and asset management4. First of the men‐
tioned approaches refers to commercial properties and means creation, manage‐
ment and disposition of real estate portfolio on behalf of the owner to maximize
returns for a given level of risk5. The differences between orientations are pre‐
sented in Table 1.
The subject of facility management represents complex decision‐making
process in terms of planning, usage and adaptation of buildings and objects using
information and telecommunication systems. The concept is a continuum,
connecting different functions starting with planning, ending on disposal6. Facili‐
ty management means strongly user‐oriented management in property area in
terms of emphasizing workplace conditions and management of places of ser‐
vices. Moreover, implementing facility management should be connected with

1
2

3
4

5
6

A. Śliwiński, B. Śliwiński, Facility management, C.H. Beck, Warszawa 2006, p. 2.
D.G. Cotts, K.O. Roper, R.P. Payant, The Facility Management Handbook, 3rd ed., AMACOM, New
York 2010, p. 20–21.
Official website of International Facility Management Association, www.ifma.pl [access: 28.11.2016].
I. Dittmann, The factor of recreation and entertainment in retail and services properties management,
„Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2010, nr 2(18), p. 162.
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, red. I. Foryś, Poltext, Warszawa 2007, p. 71.
D.G. Cotts, K.O. Roper, R.P. Payant, The Facility…, p. 21.
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strategic management. It means a change from traditional strategy of manufac‐
ture and dictation towards more modern view of management and facilitating7.
Table 1. Comparison of three main approaches in real estate management
Category

Property management

Asset Management

Facility management

ownership supervision
of property

management of the
property value

ongoing maintenance
of real estate

commercial real estate

an object, several
properties

all types of real estate

Objective

profit‐maximising as
income of the owner

participation in the assets
of the company – useful‐
ness in achieving goals

adapting the property
to the needs of users

Major
principle

profitability of invest‐
ment

best solutions

user requirements

Role
of manager

performing the duties of
the owner in accordance
with the objectives

investment advisor
on real estate market

participation in the whole
process of investment

Definition
Source
of income

Source: Own elaboration based on M. Rymarzak, Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw
w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009, p. 58‐60; A. Śliwiński, B. Śliwiński, Facility management, C.H.
Beck, Warszawa 2006, p. 5, 10.

The major objective of asset management is to provide continuous growth of
assets belonging to a company, which includes properties8. This type of manage‐
ment focuses on analysis of buildings part in the total structure of assets, which
means making decisions about property lease, rent, sale, investment. Property
management concept in turn compares user requirements with profitability of
investment, which is core rule. Property manager task mainly requires dealing
with tenants. Under the FM rules, user needs are considered from the point of
view of cost efficiency and optimization processes9. Both commercial, corporate
buildings and ones for public purposes are in scope of FM, as long as the man‐
agement function influences operation standards and the quality of using such
properties for users in result. Range of activities forming FM presents Table 2.
Actions taken within FM could be divided into four areas connected with
planning, construction, operation and maintenance of the facility and office ser‐
vices10. Auxiliary processes requires also cleaning services and healthcare, what is
7

8

9
10

J. Cox, Leisure property trends: Consumer markets and behavior, “Journal of Retail & Leisure Property”
2001, nr 1/3, p. 283.
S. Buczek, M. Kołatkowski, Charakterystyka usług zarządzania aktywami [w:] Asset Management‐ zarzą‐
dzanie aktywami w Polsce, red. S. Buczek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
p. 9, 11.
M. Rymarzak, Zarządzanie nieruchomościami…, p. 60.
P. Barrett, D. Baldry, Facilities Management Towards Best Practice, Blackwell Science, London 2003,
p. 48.
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less significant in traditional approach. Operational FM level includes technical
(maintenance, construction management), infrastructural (transport, security) and
economical aspects (insurances, planning, accounting)11.
Table 2. Activities within facility management
Activities
Building management
Property and equipment maintenance

Facility management

Space allocation
Lease management
Legal and financial support, accounting
Operation/maintenance of mechanical components, infrastructure
Building and people security
Cleaning services
Media management
Project management
Office supplies
Quality and risk management
Healthcare
Source: Own elaboration based on M. Rymarzak, Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw
w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009, p. 60; International Facility Management Association data,
www.ifma.pl [access: 26.11.2016].

2. Effectiveness factors of facility management model
Facility management connects supply side, representing by facility services,
with demand side, indicating primary processes. FM practices organize control at
every level of management – from operational by tactical to strategic one (Fig. 1).
Hence, activities within FM are aimed at supplementing the primary functions of
the properties user, what leads to increased effectiveness of basic and core pro‐
cesses. The introduction of the given approach to the organization supports pri‐
mary processes and by so doing influences achieving assumpted goals.
Through the use of facility management, it is possible to obtain tangible bene‐
fits in the form of shaping the spatial environment, improving the quality of ser‐
vices, creating the working conditions and the real estate characteristics by inte‐
grating people, technology and resources. The effectiveness and efficiency of the
primary functions depends on the support processes, both external and internal
provided. Different, broader approach to the property takes into account the ex‐
ternal environment and distinguish also technique management. Manager is re‐
11

A. Śliwiński, B. Śliwiński, Facility…, p. 21.
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sponsible for production and distribution of facilities complying with the re‐
quirements of the users12.
Operational

Tactical

Strategic

Support

Primary

processes

activities
Facility management

Figure 1. Facility management model
Source: Own elaboration based on A. Śliwiński, B. Śliwiński, Facility management, C.H. Beck, War‐
szawa 2006, p. 14.

The modern character of analyzed approach revealing also in the aforemen‐
tioned three areas within one concept. Quality is defined as continuous im‐
provement of operating standards of support processes. Value means rising or at
least maintaining the value of equipment in the area of its contribution to produc‐
tion. The last component, risk, stands for widely understood monitoring of the
performance, safety and costs control13.
By implementing facility management the user needs could be met. On the
other hand, the incurred costs due to the new system increase. Benefits, weak‐
nesses, advantages and disadvantages are shown in Table 3.
Changing conditions and new IT solutions could lead to problems with mod‐
ern concept. Environment changes, such as economic growth or departure from
traditional approach in favour of the property management trend, create a posi‐
tive gap of opportunities.
The effectiveness of FM method is also achieved through the inclusion of real
estate management into the strategic management. That is understandable by
combining time horizon of cost and benefits analysis with the life cycle of real
estate. The key factor of FM refers to customer satisfaction, which could be
achieved by supporting primary needs with processes output. Effectiveness as an
ability to achieve objectives (measured with operational and financial indicators,
such as ROA‐ return on assets, liquidity ratios or media consumption) is not
equal to efficiency, which means an ability to achieve results with the lowest in‐
put of resources. Due to that, being effective does not always entail being effi‐
cient. However, FM application eliminates the contradiction between the two
economic categories as well as deals with continuous development in order to
add value to the core business.

12

13

P. Nowacki, Effect of Globalization to Change in Real Estate Management Strategies of Enterprises, “Studia
i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2007, nr 1‐2/15, p. 229.
A. Śliwiński, B. Śliwiński, Facility…, p. 10.
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Table 3. SWOT analysis of facility management strategy

Internal factors

Strenghts
savings wedge (achieving long‐term
savings)

application costs

adjusting the structural units, spatial distri‐
bution and equipment to the expectations
and requirements of the user

realizing contradictory interests of owners
and users

costs rationalization in the life cycle of real
estate

process complication

enhancing the quality and functionality
of buildings, customer satisfaction rising

implications difficulty, reorganization
of the structure

adapting infrastructure to the changing
conditions

entrusting large part of management
to one person, centralization of power

Opportunities

External factors

Weaknesses

achieving competitive advantage by depar‐
ture from traditional approach to the prop‐
erty management trend

Threats
little knowledge and unpreparedness
of manager

achieving synergy effect

rapidly changing external conditions

growing demand for modern space

developing technology, excluding usable
area demand

economic growth in the region

considerable competition within the sector

beneficial legal changes in the economic
and tax environment of real estate

unfavorable increasing bargaining power
of users

Source: Own elaboration based on Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, red. I. Foryś, Poltext,
Warszawa 2007, p. 76.

3. The role of facility manager
Conversely to the traditional recognition of real estate, where the aim is to ra‐
tionalize the cost of maintenance, FM focuses on strategy realization element.
Real estate process (due to facilities provided by the properties) associates de‐
mand with supply, whereas facility manager is an innovative manufacturer of
facilities instead of an administrator14. Facility manger tries to combine conflicting
interests of the owners and users.
Management of property with the use of facility management refers to three
main approaches:
– reducing operating costs of object and maintaining its functionality and quali‐
ty of facilities;
– improving the quality and functionality of objects and equipment, while
maintaining the current level of costs at most;

14

M. Kruszewska, Doradca zamiast administratora, „Businessman Magazine” 2004, nr 4, p. 141.
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–

improving the quality and functionality of real estate due to the additional
outlays to increase net operating income.
One of the most important practical aspects of FM strategy is striving to re‐
duce operating costs. Besides the reduce of cost, the person responsible for the
FM practices application should be aware of the conditions and areas, where
achieving savings are possible without affecting the general assumptions15.
Effective management is dictated by the ability of facility managers, who
could influence how substantial resources of a firm are spent. Economic analyses
should be based on life‐cycle costs. Due to the emphasis on cost‐effectiveness,
rational FM carries a payoff for companies. Recapitalization plan with at least ten
years perspective becomes a key factor in improving business areas such as sus‐
tainability, emergency and strategic/ operational management, referring to cus‐
tomer orientation. Every type of organization requires different approach to facil‐
ity management, thus it should be based on a good leadership. The role of facility
manager is crucial‐ treated as a business manager should be perceived as a nego‐
tiation and administration skilled innovator16.
Facilities model enables the development of target vision of facilities, which
are the real source of income from property. Every facility manager should create
such example for specific organization within an industry. Nevertheless, convert‐
ing the model has a significant role in changing environment and user expecta‐
tions17. Therefore, an expert possesses the architectural preparation and manage‐
rial features, has knowledge of maintenance determinants, creating work
environments, finances.
Effective FM creates value, both to internal parts (employees, shareholders)
and to stakeholders (clients, customers, providers). In order to help implement
FM practices, legislators and organizations developed standards such as British
Standard 15221, ISO 9000 and 9001, 41001‐41013 (under development). The ISO
standards describe a product as a result of a process, what makes support activi‐
ties, driven by facilities (including land, buildings, tools and technique), crucial
for a proper organization workflow.
In order to achieve effectiveness using mentioned practices, facilities should
be managed at all levels of the organization:
– operational level: providing organizational and cost effective space for the
functions performing;
– tactical and strategic level: improving clients, customers and end‐users care,
including them in decision‐making process.

15

16
17

K. Śmietana, Benchmarking in Corporate Real Estate Value Management, „Zeszyty Naukowe Uniwersy‐
tetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 64(1), p. 455.
D.G. Cotts, K.O. Roper, R.P. Payant, The Facility…, p. 3‐4.
See A. Śliwiński, B. Śliwiński, Facility…, p. 19.
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The manager links all levels of a company structure with real estate manage‐
ment by subordinating its activities to the fundamental objectives of the process,
with the usage of facilities.

Conclusions
The efficiency of real estate management could be achieved through modern
trend of customer orientation and adherence to managerial qualifications stand‐
ards. Due to increase of real estate capital in asset structure of enterprises, the
interest in efficient management of valuable resources (buildings) is growing.
Provided that facility management respects the goals of the owner and users of
real estate and at the same time maintains the functionality of the object and
adapts it to the changing organizational and technological conditions, the compa‐
ny gains effective structure.
Facility management as a modern construction objects and spatial structures
management treats buildings as support elements for real estate portfolio econo‐
my. Each element requires considering facilities during its whole life cycle, taking
into account the impact of the processes in the following phases on the physical,
economic and functional characteristics. Real estate adjustment processes, project
management and risk management are significant in the daily practice of FM.
Innovative concept assuming wider recognition of the buildings as facilities carri‐
ers yields many benefits on operational and strategic level (costs reduction during
life cycle of real estate, enhancing the quality). By the strengths, weaknesses and
factors (both external and internal) affecting strategy analysis, the connection of
the ownership quality in the form of building structures management with the
value delivered to the end‐users is marked. The role of facility managers is unde‐
niable in the application of facility maintenance. Facility management trend is still
improving, therefore the market requires better research of the concept and appli‐
cation analysis of best practices.
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Summary
The article presents the beneficial factors from the application of facility management
(FM) practices. The author analysis the strengths and weaknesses, as well as environ‐
ment elements‐ both opportunities and threats, influencing FM strategy. The research of
this paper is concentrating on this concept within real estate management in enterprises,
leading to cost reduction and customer satisfaction growth. Nevertheless, the method
seeks to reconcile the interests of owners with interests of users. Facilities (buildings,
assets and services), grouped in real estate portfolios, supports primary activities. The
study presents particular activities in terms of management of auxiliary processes. Prop‐
er real estate management (properties belong to facilities) determines the innovative way
of increase the value of the company.
Keywords: Facility management, facilities, real estate management, effective strategy,
facility manager

KONCEPCJA FACILITY MANAGEMENT JAKO METODA EFEKTYWNEGO
ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Streszczenie
W artykule przedstawiono korzystne czynniki wynikające z zastosowania praktyk za‐
rządzania udogodnieniami. Autor artykułu poddał analizie mocne i słabe strony, jak
i elementy środowiska‐ szanse i zagrożenia, wpływające na strategię facility management
(FM). Badania przeprowadzone w ramach tego artykułu koncentrują się na tej koncepcji
w ramach zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach. Omawiana koncepcja
prowadzi do redukcji kosztów oraz wzrostu satysfakcji klientów. Niemniej jednak, me‐
toda ma na celu pogodzenie nieraz sprzecznych interesów właścicieli z interesami użyt‐
kowników. Udogodnienia, należące do portfeli nieruchomościowych, wspierają pod‐
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stawową działalność. W pracy ukazano i poddano dyskusji poszczególne działania
w zakresie zarządzania procesami pomocniczymi. Właściwe zarządzanie nieruchomo‐
ściami (budynki należą do facilities – udogodnień) stanowi innowacyjny sposób zwięk‐
szania wartości firmy.
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Znaczenie diagnozowania ekonomicznego
w działalności przedsiębiorstw
Wstęp
Diagnozy, a dokładniej ich znaczenie w Polsce sięgają połowy XIX w. Badania
zostały zapoczątkowane przez wybitnego uczonego, lekarza Tytusa Chałubińskie‐
go1. Przywołany badacz w swoich pracach koncentrował się nad metodami medy‐
cyny, a jeden z jego uczniów, Władysław Biegański2, tworzeniem i stawianiem
dobrej oraz trafnej diagnozy.
Opracowane wcześniej rozwiązania znajdują swoje zastosowanie w pojawia‐
jących się zakłóceniach we wszystkich dziedzinach działalności. Problematyka
związana z działaniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstw związana jest
z rozpoznaniem stanu faktycznego i postawieniu odpowiedniej diagnozy.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia i korzyści, wynikających
z diagnozowania ekonomicznego podmiotów na każdym etapie rozwoju, w stale
zmieniającej się gospodarce rynkowej. Wykorzystana w opracowaniu metoda
badawcza obejmuje analizę literatury przedmiotu. W procesie pisania inspirowa‐
no się książką autorstwa Stefana Ziemskiego3.

1. Diagnozowanie ekonomiczne jako proces badawczy
Diagnozowanie ekonomiczne jest zespołem czynności zajmujących się bada‐
niem stanu ekonomicznego działalności, których celem jest rozpoznawanie
i ocenianie rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa4. Porusza się zatem w obrębie
komunikacji i sterowania5, związanych z procesem obserwacji oraz wyciągania
wniosków, po uprzednim poznaniu przedsiębiorstwa za pomocą identyfikacji

1
2
3
4

5

T. Chałubiński – polski lekarz, społecznik, profesor patologii, 1820–1889 r.
W. Biegański – polski lekarz internista, doktor medycyny, logik, filozof, społecznik, 1851–1917 r.
S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
J. Więckowski, Planowanie i diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwach przemysłowych, Warszawa
2006, s. 71.
S. Beer, Cybernetyka a zarządzanie, PWN, Warszawa 1966, s. 11.
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jego zachowań w gospodarce6. Przedsiębiorstwo można przedstawić jako system,
który prezentuje rysunek 1.

wejście
akcja

Transformacja
(przetwarzanie)

nakłady = zasoby (ludzkie,
kapitałowe, rzeczowe, technologia, informacja, czas)

wyjście
reakcja

wyjście = wyniki (dane
liczbowe, wnioski, diagnoza,
sprawozdanie, audyt, raport,
opinia)

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

OTOCZENIE
Rysunek 1. Oddziaływanie pomiędzy otoczeniem a przedsiębiorstwem
Źródło: O. Kyn, P. Pelikan, Cybernetyka a ekonomia, PWE, Warszawa 1967, s. 17.

Przedsiębiorstwo jako system charakteryzuje ścisłe powiązanie z otoczeniem.
Tylko dzięki temu może trwać i rozwijać się, z niego czerpie swe zasoby. Jest
systemem otwartym, ponieważ to właśnie otoczenie wywiera wpływ na funkcjo‐
nowanie i odwrotnie (sprzężenie zwrotne). Musi także przystosowywać się do
zmian występujących w gospodarce, aby móc oszacować swe szanse i zagrożenia
na bazie silnych i mocnych stron przedsiębiorstwa7. Sama identyfikacja cech ba‐
danego podmiotu daje podstawę do sprawności działania, którą można określić
jako reguły doskonalenia postępowania ze względu na skuteczność, korzystność
i ekonomiczność. Skuteczność to takie działanie, które prowadzi do zamierzone‐
go celu. Poprzez korzystność należy rozumieć różnicę między uzyskanym wyni‐
kiem użytkowym, a kosztami działania. Ekonomiczność można zdefiniować
ilorazem wyniku użytkowego do kosztów działania, a ich wynik większy od
wzorca (>1) to działanie ekonomiczne. Ponadto sprawność to relacje pomiędzy
podsystemami przedsiębiorstwa, wydziałów oraz ich funkcji8.
Diagnozowanie ekonomiczne może występować w ujęciu procesu gospodar‐
czego wyodrębniając cechy problemu. Jest także efektem cyklu rozpoznania rze‐
czywistości oraz procesem poznawczym. Dąży do identyfikacji problemu, okre‐
6
7
8

E. Sobol, Słownik Wyrazów Obcych – Wydanie Nowe, PWN, Warszawa 1995, s. 232‐233.
W. Flakiewicz, J. Oleński, Cybernetyka ekonomiczna, PWN, Warszawa 1989, s. 316.
K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencji. Wyd. II zmienione, PWN,
Warszawa 2007, s. 370.
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ślenia aktualnej i przyszłej sytuacji podmiotu oraz wyjaśnienie ich przyczyn. Pro‐
ces diagnozowania przedstawia rysunek 2.

rejestrowanie

R

identyfikatory
stanu

I
interwencja

D
diagnoza

Rysunek 2. Proces diagnozowania
Źródło: J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1998, s. 130–131.

Przebieg procesu rozpoczyna się od rejestrowania, inaczej monitorowania,
polegającego na zbieraniu i gromadzeniu danych, ustaleniu faktów9, notowaniu
i zapisywaniu wyników z badań. Można je uzyskać za pomocą obserwacji, wy‐
wiadu, analizy danych liczbowych. Rejestrowanie wymaga również ustalenia
stosownego modelu. Wzorzec ten winien być odpowiednikiem cech badanego
przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego celu zawartości
badania10. „Cecha systemu to właściwość charakteryzująca – pod pewnym
względem – jego istotę, przedmiot, proces lub stan”11. Cechy (identyfikatory sta‐
nu), powinny być prawdziwe, realne oraz aktualne. Odgrywają podstawową rolę
w procesie rejestrowania. Ich identyfikacja jest szczególnie ważna, albowiem zły
dobór będzie wpływał na błędne wyniki. Wówczas diagnoza, będąca kolejnym
procesem diagnozowania, może zostać źle postawiona. Zgromadzone dane
w wersji sporządzonego dokumentu świadczą o rozpoznaniu stanu badanego
podmiotu i określają wszelkie odchylenia od przyjętego wzorca, który jest pod‐
stawą do oceny jednostki. Rozpoznanie wymaga od diagnosty wiedzy
i umiejętności interpretacji otrzymanych informacji, gdyż samo postawienie dia‐
gnozy również może okazać się błędne, pomimo trafnego doboru cech. Opraco‐
wanie interwencji jest ostatnim etapem procesu diagnozowania. Są to niezbędne
9
10
11

Strona internetowa Politechniki Gdańskiej, www.eia.pg.edu.pl [dostęp: 30.12.2013].
J. Machaczka, Zarządzanie…, s. 130.
A. Szewczyk, G. Wojarnik, Diagnozowanie systemów informacyjnych w teorii i praktyce, WN Uniwersy‐
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 27.
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działania w celu osiągnięcia zmiany. Zmiana może być w charakterze ilościowym
i jakościowym. Interwencji dokonuje się według potrzeb przedsiębiorstwa. Moż‐
liwie jak najrzadziej, gdyż ingerencja powoduje, choć w najmniejszym stopniu
spowolnienie pracy, zamieszanie wśród pracowników przez wdrażanie czy też
dostosowywanie się do nowych warunków, założeń, procesów, procedur itp. Tak
jak wcześniejsze etapy procesu diagnozowania, interwencja również może oka‐
zać się nieskuteczna czy też nietrafna. Wówczas proces diagnostyczny powtarza
się12. Diagnostyka nie jest więc celem samym w sobie, jest formą szerszego postę‐
powania.
Diagnozowanie ekonomiczne można zatem przedstawić jako proces badaw‐
czy. Proces – przebieg następujących po sobie powiązanych przyczynowo określo‐
nych zmian, stanowiących kolejne stadia, fazy, etapy rozwoju czegoś, przebieg,
rozwijanie się. Jest więc ciągiem czynności oraz postępowaniem wieloetapowym
w trakcie badania działalności gospodarczej13. Wyróżnia się pięć kategorii
diagnoz w ujęciu procesu gospodarczego14:
– diagnozę podstawową koncentrującą się na aktualnym stanie przedsię‐
biorstwa i opisywaniem najważniejszych cech,
– diagnozę przyczynową zajmującą się wyjaśnieniem przyczyn przez badanie
historii,
– diagnozę rozwojową ustalającą stadium rozwoju zakłócenia,
– diagnozę różnicową oceniającą wpływ zakłócenia na ogólne działalnie
przedsiębiorstwa,
– diagnozę prognostyczną oceniającą tendencje rozwojowe lub zakłócające.
Diagnozowanie może nawiązywać do jednego, kilku rodzajów diagnoz lub
przejść przez wszystkie etapy. Wyodrębniając cechy problemu można zaliczyć je
do określonej kategorii.

2. Podział i budowa diagnoz ekonomicznych
Diagnozy ekonomiczne znajdują swe źródła podziału w medycynie. Stefan
Ziemski wyróżnił pięć typów diagnoz, ponadto opisał ich podziały według in‐
nych autorów15, wybrane z nich przedstawia tabela 1.

12
13
14
15

J. Machaczka, Zarządzanie…, s. 130–131.
E. Sobol, Słownik... s. 900.
J. Gołuchowski, Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych, Katowice 1997, s.19–20.
S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 66, 69–70, 132.
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Tabela 1. Podział diagnoz ekonomicznych
Autor

Podział diagnoz

Zakres diagnozy

S. Ziemski

klasyfikacyjna/typologiczna

wstępnie określa dysfunkcję/ określa stopień
nasilenia zjawiska

genetyczna (kauzalna)

przedstawia historię zmian

H. Schulten

CZ.S. Nosal

znaczenia (celowościowa)

określa stopień szkodliwości zakłócenia

fazy

bada rozwój zjawiska

prognostyczna (rozwojowa)

wprowadza wnioski

stanu

obejmuje diagnozę kategorialną z podziałem,
genetyczną oraz fazy

znaczenia

bada celowość zaistniałych symptomów

kategorialna

klasyfikuje objawy na podstawie rozpozna‐
nych cech

przyczyn

bada łańcuch przyczyn zjawiska

mechanizmów samoregulacji

rozpoznaje czynniki i warunki samoregulacji

fazy

przedstawia sekwencję faz

prognozy

ukazuje rezultat sieci wniosków

Źródło: S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 66, 69–70, 132.

Aby móc ulepszyć pozycję na rynku danego przedsiębiorstwa, wszelkie jego
działania przyrównuje się do funkcjonowania żywego organizmu, a badanie
pojawiających się dysfunkcji traktowane są jak rozpoznawanie chorób na pod‐
stawie zidentyfikowanych objawów16.
Diagnozować można cele, pojawiające się szanse i zagrożenia, konkretny
dział, branżę czy też badać czynnik ludzki w przedsiębiorstwie. Istnieje wiele
podziałów diagnoz. Zależy on przede wszystkim od tego, co będzie przedmio‐
tem badania.
Diagnoza ekonomiczna, aby zapewniała wysoką jakość musi zostać zbudo‐
wana poprzez usystematyzowany proces17. Na wstępie, na podstawie dokładne‐
go zdefiniowania zjawiska będącego przedmiotem badania, zostaje wyznaczony
cel. Obiektem może zostać ogólnie postawiony problem, na który będzie składało
się kilka jego rodzajów. Następnym krokiem jest wybranie kryterium oceny. Jest
ono istotne przy określeniu kierunku zmian, ocena jest łatwiejsza do zrealizowa‐
nia, jeśli bada się zjawisko za pomocą wartości liczbowych. Niezwykle potrzebny
jest zatem, dobór miary do badanego zjawiska, który pozwoli określić wielkość
odchyleń od normy. Porównanie wartości nie obejdzie się bez ustalenia wzorca.
16
17

S. Ziemski, Problemy…, s. 16–17.
L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wro‐
cław 1996, s. 16–20.
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Najczęściej są to wielkości planowane bądź pożądane. Po ustaleniu pierwowzo‐
ru, określany jest stopień odchyleń. Poprzez odchylenie rozumiemy stan, w jakim
znajduje się przedsiębiorstwo. Aberracje, które mogą wystąpić przybierają formę
negatywnego lub pozytywnego zdarzenia18.
Podjęcie odpowiednich czynności to działania racjonalizujące, których zada‐
niem jest eliminacja ujawnionych dysfunkcji lub utrzymanie występujących ko‐
rzyści. Określenie odpowiednich działań realizuje się w porozumieniu ze specja‐
listami z różnych dziedzin tak, aby cel na ostatnim etapie budowy diagnozy
ekonomicznej został osiągnięty.

3. Zmienność problemów w działalności przedsiębiorstw
Zmienność problemów w działalności przedsiębiorstw można zaobserwować
i zdefiniować na podstawie klasycznego modelu cyklu życia podmiotu19.
Każda z czterech faz charakteryzuje się konkretnymi sytuacjami, dzięki czemu
informuje o przechodzeniu organizacji przez kolejne etapy działalności. W fazie
narodzin pojawiają się problemy ze znalezieniem miejsca dla swojej organizacji
na rynku20, jednostka walczy o przetrwanie i wejście na rynek. Często pomy‐
słodawca szuka promotora21, a przywództwo może przysłonić ważny element
zarządzania22. Niekiedy pojawiają się trudności z uzyskaniem zdolności kredy‐
towej, a młody przedsiębiorca charakteryzuje się brakiem doświadczenia. Gdy
następuje intensywny wzrost, ważną rolę odgrywa budowa struktury organi‐
zacyjnej, specjalizacji i podziału pracy. Często pomijany zostaje potencjał pra‐
cowników, a przez to złe obsadzenie stanowisk. Skutkuje to brakiem odczucia
przynależności do przedsiębiorstwa oraz integracji zespołów. Dojrzałość, sta‐
nowiąca trzecią fazę klasycznego modelu życia organizacji, jest znacząco zagro‐
żona kryzysem kontroli. Delegowanie zadań pracownikom jest procesem nieła‐
twym do zrealizowania, gdyż niektóre osoby w przedsiębiorstwie są w stanie
usamodzielnić się w większym stopniu niż oczekuje tego od nich kierownictwo,
a zarazem po pewnym czasie może okazać się, iż działanie organizacji zmierza
w wielu kierunkach23. Na tym etapie następuje stopniowy zanik planowania
18
19
20

21

22
23

J. Gołuchowski, Inteligentne…, s. 33.
B. Kożuch, Nauka o organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 97, 99.
A. Letkiewicz, Procesowa czy biznesowa koncepcja przedsiębiorstwa [w:] Dylematy i perspektywy rozwoju
współczesnych przedsiębiorstw red. J. Fryca, D. Wach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk
2007, s. 8.
A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 450.
J. Machaczka, Zarządzanie…, s. 122.
S. Flaszewska, K. Szymańska, Organizacja w rozwoju – od narodzin do dojrzałości organizacji [w:] Nauka
o organizacji red. A. Adamik, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2013, s. 278.
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i rozwoju kariery oraz zapowiadanych awansów. Spowalnia rozwój podmiotu,
pojawiają się problemy z utrzymaniem zainteresowania klientów, ujawnia się
produkcja wadliwa, a spadek sprawności powoduje koncentrację tylko na
sprawach najpilniejszych. Faza schyłku i upadku jest poprzedzona kryzysem
biurokracji. Chcąc oddalić zbliżający się upadek nadmiernie analizowane są
formalne procesy decyzyjne. Ilość pracy związana z presją prowadzi do poczu‐
cia wypalenia zawodowego w przedsiębiorstwie24. Organizacja korzysta z wy‐
pracowanych rezerw co powoduje zanik cechy przedsiębiorczości25.
Wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstwa są nie tylko zasoby rzeczo‐
we, finansowe oraz ludzkie, znajdujące się wewnątrz podmiotu, ale również
czynniki, które są niezależne od właścicieli organizacji. Występują one poza
przedsiębiorstwem, np. zmieniające się trendy, gusta klientów, popyt, wzrastają‐
ca konkurencja. Prowadzenie badań poza przedsiębiorstwem jest równie ważne
jak i w jego wewnętrznym środowisku.

4. Wykorzystanie diagnoz ekonomicznych w działalności przedsię‐
biorstw
Stawianie diagnoz ekonomicznych w działalności przedsiębiorstw jest nie‐
zwykle ważnym elementem, ponieważ wartości poznawcze, które niesie za sobą
proces diagnozowania, pozwalają niejednokrotnie na osiąganie sukcesów.
Reakcja na podstawie uzyskanych wyników pozwala na niwelowanie zakłó‐
ceń i zmniejszenie ryzyka, które przekładają się na atrakcyjność przedsiębiorstwa
na rynku oraz stabilność organizacji. Szybkość i racjonalność podejmowania de‐
cyzji zapewnia sprawniejsze zarządzanie oraz działanie jednostki. Badanie zain‐
teresowania konsumentów przyczynia się do uwzględniania potrzeb rynku przy
możliwie jak najsprawniej reakcji na zmiany. W taki sposób uzyskuje się również
poczucie bezpieczeństwa, przynależności oraz spełnienia. Pracownicy czują się
docenieni poprzez zaangażowanej koncentracji na ich pracy i działaniu. Zdoby‐
wają wówczas doświadczenie i niekiedy dodatkowe kompetencje. Całość przed‐
siębiorstwa polepsza więzi pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyj‐
nymi.
Tak wypracowanie umiejętności diagnozowania ekonomicznego umożliwiają
przewidywanie i planowanie. Co więcej, można uniknąć ponoszenia niepotrzeb‐
nych kosztów, a zarazem środki finansowe zostają właściwie wykorzystywane.
Niewątpliwie zdobywane jest zaufanie wśród takiej grupy jak klienci, nabywcy

24
25

Ibidem, s. 278–280.
J. Machaczka, Zarządzanie…, s. 114.
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i dostawcy, a także wśród banków oraz innych instytucjach może okazać się bar‐
dzo istotne.
To wszystko sprawia, że przedsiębiorstwa budują swój prestiż, są otwarte na
nowe wyzwania, doświadczenia oraz rozwój. Mogą otworzyć się na dodatkowe
badania dzięki dobrej gospodarce finansowej dzięki sukcesywnym kontrolom
organizacji.
Na każdym etapie działalności pojawiają się problemy mniej lub bardziej
uciążliwe. Czujność i analizowanie reakcji oraz zachowań przedsiębiorstw po‐
zwala na realizację wielu zadań bez zakłóceń. Ważne jest rozpoznawanie tych
problemów, które kończą się postawieniem diagnozy, zaś na ich podstawach
można w porę uruchomić konkretne działania.

Podsumowanie
Diagnozowanie ekonomiczne jest z jednej strony niewątpliwe pomocnym
zjawiskiem, ale zarazem wymagającym czasu i zaangażowania. Zagłębienie się
w owy proces niesie za sobą sporo korzyści wizualnych oraz finansowych. Sięga‐
nie po tego typu rozwiązania przez przedsiębiorców daje szansę na polepszenie
funkcjonowania działalności, co więcej, niekiedy pozwala przetrwać na rynku.
Do każdego właściciela należy wybór sposobu rozwiązywania problemów bądź
dążenia do postawionych celów. Jedną z takich możliwości jest diagnozowanie
ekonomiczne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, a więc pewnego ro‐
dzaju kontrolowanie wszelkich procesów. Wartości poznawcze, które niesie za
sobą cykl diagnozowania pozwala niejednokrotnie na odbiór profitów, w tym
przede wszystkim stabilności.
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Streszczenie
Artykuł ma na celu ukazanie znaczenia diagnozowania ekonomicznego dla przedsię‐
biorstw. Autor opisuje podział i budowę diagnoz, a także pojawiające się problemy w
cyklu życia podmiotu. W ostatniej części skupiono się na korzyściach wynikających
z procesu badawczego. Praca została przygotowana w oparciu o literaturę, a głównym
źródłem jest opracowanie Stefana Ziemskiego.
Słowa kluczowe: diagnoza, diagnozowanie ekonomiczne, znaczenie diagnozowania
ekonomicznego, działalność przedsiębiorstw

MEANING OF ECONOMIC DIAGNOSIS IN THE ACTIVITY OF
COMPANIES
Summary
The article shows meaning of economic diagnosis for companies. The author describes
the division and the structure of diagnoses, also emerging problems in the life cycle of
the entity. In the last part concentrated on benefits from the research process. The article
has been prepared on the grounds on literature. The main source is the development of
Stefan Ziemski.

229

Dawid Kayzer
I rok SS2 Ekonomia E‐commerce

Stan oraz perspektywy
rozwoju branży pieczarkarskiej w Polsce
Wstęp
W 2015 r. Polska po raz pierwszy w XXI w. osiągnęła dodatnie saldo w han‐
dlu zagranicznym. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego polski
eksport w 2015 r. wyniósł 178 710,3 mln EUR, zaś import 175 031,7 mln EUR.
Oznacza to, że polski eksport wzrósł o 7,8%, a import o 3,9% w stosunku do 2014 r.
Wpływ miało na to wiele czynników, m.in. taniejąca ropa naftowa, osłabienie
kursu polskiego złotego czy sytuacja zagranicznych gospodarek. Pewien wpływ
na nadwyżkę w handlu zagranicznym miał również rosnący popyt na polską
pieczarkę. Świeża pieczarka biała – obok jabłek, serów, mięsa wołowego i wie‐
przowego – była jednym z najczęściej eksportowanych polskich produktów żyw‐
nościowych w 2015 r.
Celem artykułu jest przedstawienie stanu i perspektyw rozwoju branży pie‐
czarkarskiej w Polsce. Artykuł powstał na podstawie źródeł w języku polskim
i angielskim, literatury przedmiotu, źródeł internetowych i materiałów we‐
wnętrznych udostępnionych przez firmę Champion Group.

1. Znaczenie pieczarki białej na świecie
Na świecie występuje około 2500 gatunków dzikich grzybów, w tym 22 ga‐
tunki hodowlane. Pionierami hodowli grzybów byli Chińczycy, którzy hodowali
wiele różnych gatunków grzybów, takich jak shiitake, shimeji czy mun, przede
wszystkim z uwagi na ich walory smakowe i lecznicze. W Europie pierwsze ho‐
dowle grzybów zaczęły pojawiać się później, w XVII w. we Francji. Była to zasłu‐
ga plantatorów melonów, którzy przypadkiem wyhodowali pieczarkę na zuży‐
tym kompoście w ciepłych inspektach, gdzie uprawiali wspomniane owoce1.
Pierwsze pieczarki wyhodowane we Francji uchodziły za wielki rarytas i były
bardzo drogie. W tamtym okresie były cenione prawie na równi z truflami. Póź‐
1

P.J.C. Vedder, Nowoczesna uprawa pieczarki, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
1980, s. 28–31.
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niej grzyby te trafiły na stoły w pozostałych krajach europejskich, w tym do Pol‐
ski, za sprawą szlachty zachwyconej potrawami poznanymi za zachodnią grani‐
cą2. Doszło do tego, że na naszym kontynencie najbardziej popularną odmianą
grzybów hodowlanych stały się właśnie pieczarki białe.

2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w hodowli pieczarki białej
Mimo że jest to powszechnie dostępny rodzaj pieczarki, wymaga on specjal‐
nego reżimu technologicznego i zaawansowanej technologii uprawy, aby prowa‐
dzić produkcję masową. Pierwszą fazę uprawy pieczarki charakteryzowała duża
prostota. Uprawiało ją się na bazie podłoża wykonanego z wysokiego torfu, które
umożliwiało produkcję pieczarki tylko sezonowo. W odpowiedzi na niezbyt wy‐
dajne zbiory podłoża fazy I, wymyślono fazę II. Była to udoskonalona forma
pierwotnej uprawy pieczarki. Zakładała zastosowanie nowego rodzaju podłoża
złożonego ze sfermentowanej słomy moczonej w wodzie z dodatkiem łajna dro‐
biowego. Na wierzchu kładziono okrywę z wysokiego torfu o grubości 5–6 cm.
Nowa metoda zaczęła przynosić większe plony, a cykl uprawy trwał 8 tygodni.
Podłoże fazy II nadal jest powszechnie stosowane w Europie Południowej, Ame‐
ryce Południowej, Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie.
Obecnie dominuje technologia uprawy pieczarki na podłożu fazy III. Wyna‐
leziono ją w kolebce pieczarkarstwa, czyli w Holandii. Podłoże fazy III zawiera
przerośniętą, wsianą grzybnię, czym znacząco różni się od podłoża fazy II. Meto‐
da ta umożliwia wprowadzenie 6‐tygodniowej intensywnej technologii uprawy
pieczarki i zbioru selektywnego. Stosuje się ją w większości krajów Europy Za‐
chodniej oraz w Polsce. Postęp naukowy przyczynił się także do powstania pod‐
łoża fazy IV, które zawiera przerośniętą okrywę po zakończonym wiązaniu
owocników. Ta ostatnia faza nie zyskała jeszcze tak dużej popularności jak faza
III. Stosuje się ją w niektórych krajach Europy Zachodniej. Powodem małego
zainteresowania fazą IV jest wysoka cena grzybów produkowanych za pomocą
tej metody3. Warto dodać, że branża pieczarkarska dzięki produkcji podłoża sto‐
sowanego w pieczarkarniach, uczestniczy w dużym stopniu w utylizacji gipsu
odpadkowego oraz produktów ubocznych przetwórstwa drobiowego4.
W dzisiejszych czasach pieczarki najczęściej hodowane są mechanicznie,
w dużych obiektach liczących co najmniej kilkanaście hal uprawowych, a pro‐
dukcja może być prowadzona przez cały rok. Fakt ten istotnie przyczynił się do
zmniejszenia zagrożenia stratami powodowanymi przez choroby i szkodniki.

2
3
4

www.grzybeklosicki.pl [dostęp: 7.08.2016].
N. Sakson, Produkcja pieczarki na podłożu fazy III, PWRiL, Poznań 2008, s. 11–14.
N. Sakson, Produkcja podłoża do uprawy pieczarek, PWRiL, Poznań 2007, s. 10–13.
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Znacznie zmniejszyła się również liczba patogenów5, które wcześniej mocno za‐
grażały uprawie pieczarki. Dzisiaj znaczenie gospodarcze ma już tylko kilka cho‐
rób, bardzo zmalała także liczba szkodników, zagrażających uprawom. Jednak
postęp przynosi również i negatywne skutki. Skupienie produkcji w dużych
obiektach spowodowało, że ewentualne straty są znacznie dotkliwsze niż
uprzednio. Istotną różnicą jest również konieczność rezygnacji z pestycydów
stosowanych zarówno przeciwko chorobom, jak i szkodnikom, co jest niezbędne
przy produkcji zdrowej żywności. Ponieważ to potrzeba jest matką wynalazku,
dzięki wyeliminowaniu pestycydów opracowano nowe metody ograniczania
strat przez prowadzenie dezynfekcji w okresie uprawy6.

3. Polska jako największy eksporter świeżej pieczarki białej na świecie
Rosnąca produkcja grzybów nie byłaby możliwa, gdyby nie najnowsze tech‐
nologie i rozwiązania techniczne. Polacy od dwóch dekad skutecznie rozwijają
polską branżę pieczarkarską. Przepływ know‐how, liczne inwestycje i wdrażanie
najnowszych technologii po latach zaczynają przynosić rezultaty. Polska przeszła
długą drogę, aby osiągnąć sukces. W latach 90. XX w. produkcja polskich piecza‐
rek wynosiła zaledwie 50 tys. ton. Postęp technologiczny oraz inwestycje spowo‐
dowały, że w 2004 r. krajowi producenci wyprodukowali aż 180 tys. ton piecza‐
rek. Rozwój produkcji był mocno powiązany ze wzrostem eksportu, co najlepiej
obrazuje fakt, że równo dekadę później, czyli w 2014 r., Polacy stali się najwięk‐
szym eksporterem świeżej pieczarki białej na świecie, zajmując miejsce dotych‐
czasowego lidera – Holandii7.
W 2015 r. w kraju wyprodukowano 277 tys. ton świeżych pieczarek białych,
jednocześnie aż 207,1 tys. ton grzybów o wartości 307,9 mln EUR skierowano na
eksport, do czego przyczynił się fakt, że nasze grzyby cechuje wysoka jakość przy
stosunkowo niskiej cenie. Krajowe pieczarki są eksportowane głównie do krajów
Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Litwa, Łotwa,
Czechy, Włochy, Szwecja i Grecja. Jeśli chodzi o kraje spoza Unii Europejskiej, to
największymi odbiorcami naszych grzybów są Białorusini, Norwegowie i Kaza‐
chowie. Na rysunku 1 przedstawiono 10 państw, które importują z Polski najwię‐
cej pieczarek8. Warto wspomnieć, że od 2014 r. eksport do Rosji został zahamo‐
5

6
7
8

„Patogen (czynnik chorobotwórczy) – ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący
chorobę u danego organizmu”. M. Porta, A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press,
Oxford 2008, s. 244.
N. Sakson, Produkcja pieczarki…, s. 11–14.
www.pulsbiznesu.pb.pl [dostęp: 7.08.2016].
Raport roczny „Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artyku‐
łami rolno‐spożywczymi w 2015 r.”, Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa (FAPA)/Zespół Mo‐
nitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), 2016, s. 38–39.
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wany przez embargo na polskie warzywa i owoce. Przed embargiem Rosjanie
byli największym importerem polskich pieczarek, a obecnie ich udział w ekspor‐
cie polskiej pieczarki jest marginalny. Warto dodać, że Polska nie importuje zbyt
wiele grzybów tego rodzaju. W 2014 r. import pieczarki białej wyniósł zaledwie
3,8 tys. ton i nie odegrał większej roli w bilansie handlu zagranicznego9.
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Rysunek 1. 10 największych importerów polskiej świeżej pieczarki białej w 2015 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport roczny „Analiza wybranych zagadnień i tendencji w
polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno‐spożywczymi w 2015 r.”, Fundacja Programów
Pomocy Dla Rolnictwa (FAPA)/Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU),
2016.

4. Polscy producenci pieczarki białej
W Polsce funkcjonuje około 2,5 tys. farm pieczarkarskich skupionych
w dwóch dużych centrach – w okolicach Warszawy (Siedlce, Łosice) i Poznania.
Są to tzw. zagłębia pieczarkarskie, w których hoduje się przeważającą część tej
odmiany grzybów w naszym kraju. Do czasu wprowadzenia rosyjskiego embar‐
ga zdecydowanie lepiej rozwijali się pieczarkarze we wschodniej części Polski10.
W ostatnich latach obserwujemy odwrócenie tej tendencji na korzyść grup pro‐
ducenckich z zachodniej Polski, ze względu na zwiększony eksport do krajów
Unii Europejskiej. Warto wspomnieć, że niewielka liczba farm znajduje się rów‐
nież na północy i południu kraju, jednak ich rola w eksporcie i produkcji jest
znacznie mniejsza od potentatów z powyższych dwóch zagłębi pieczarkarskich.
Są to z reguły mniejsze farmy, które dostarczają swoje grzyby regionalnym deta‐
9
10

www.swiatrolnika.com.pl [dostęp: 7.08.2016].
www.grzybeklosicki.pl [dostęp: 8.08.2016].
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listom. Ich rozwój znacząco utrudnia fakt, że na obszarze, na którym skoncen‐
trowali swoją produkcję, nie występuje zbyt wielu innych producentów. Przed‐
siębiorstwa pozbawione możliwości kooperowania z innymi wytwórcami są
mało konkurencyjne i narażone na większe koszty11.
Cechą charakterystyczną wspomnianych centrów pieczarkarskich jest wła‐
śnie współpraca pomiędzy producentami12. W dzisiejszych czasach pieczarkarz
musi być silnym i dużym producentem. W związku z tym, w ramach integracji
pionowej powstają grupy producenckie, które mają na celu nie tylko wspólny
eksport, ale również realizowanie inwestycji oraz reprezentowanie przedsię‐
biorstw na zewnątrz13. Ponieważ grupy producenckie znacząco ułatwiają eksport
pieczarek swoim członkom, poszczególne przedsiębiorstwa mogą osiągać znacz‐
ną marżę hurtową, obniżyć koszty transportu czy też unikać sprzedaży na gieł‐
dach, charakterystycznej dla małych producentów. Ponadto wytwórcy działający
w grupach producenckich mogą osiągać korzyści z występowania ekonomii ska‐
li14.
Najbardziej rozpoznawalnymi grupami producenckimi polskich pieczarek,
mającymi znaczący wpływ na funkcjonowanie tej branży, są: Grzybek Łosicki,
Pieczarka Centrum, Pieczarka Siedlecka, Pieczarka Podlaska, Prime Champ, Po‐
lok Group, East Mushrooms oraz Grzybowy Raj.
Wielkość produkcji wybranych polskich producentów pieczarek została
przedstawiona w tabeli 1. Jak widać liderem jest grupa producencka Grzybek
Łosicki. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę produkcję w ujęciu rocznym to zau‐
ważymy, że udziały poszczególnych producentów różnią się jedynie kilkoma
punktami procentowymi.
Tabela 1. Wielkość produkcji wybranych producentów pieczarek z Polski w 2015 r.
Producent

Wielkość produkcji tygodniowo

Grzybek Łosicki

ok. 450 ton

Pieczarka Siedlecka

ok. 250 ton

Pieczarka Podlaska

ok. 200 ton

Pieczarka Centrum

ok. 120 ton

Źródło: Oficjalne strony internetowe wymienionych producentów pieczarek.

11
12
13
14

Materiały wewnętrzne firmy Champion Group.
www.grzybeklosicki.pl [dostęp: 8.08.2016].
J. Rymarczyk, Zarządzanie w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2012, s. 271–276.
N. Sakson, Produkcja pieczarki…, s. 16.
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5. Przyczyny sukcesu polskiej branży pieczarkarskiej
Pieczarka biała stała się jednym z najchętniej importowanych polskich pro‐
duktów żywnościowych nie tylko z powodu niskiej ceny i wysokiej jakości.
Wpływ na to miało również kilka innych czynników, takich jak:
– dogodne położenie geograficzne w samym sercu Europy, co jest ważnym
aspektem, jeśli chodzi o pieczarkę świeżą. Umożliwia bowiem eksportowanie
grzybów bez ich wcześniejszego przetwarzania;
– członkostwo w Unii Europejskiej, które umożliwia dokonywanie
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bez licznych utrudnień formal‐
nych czy kosztowych. Kolejną sprzyjającą okolicznością jest możliwość
dofinansowania produkcji ze środków UE, co znacząco wspiera naszych kra‐
jowych producentów15;
– kurs wymiany euro do polskiego złotego. Nasza krajowa waluta jest słabsza
od pieniądza stosowanego w strefie euro, co zwiększa zainteresowanie naszą
rodzimą produkcją w krajach Europy Zachodniej ze względu na korzyści
z wymiany walutowej16.

6. Rozwój branż dóbr komplementarnych
W odpowiedzi na rozwój polskiej branży pieczarkarskiej pojawiło się zapo‐
trzebowanie na dobra komplementarne, takie jak podłoże i okrywa do uprawy
grzybów czy wyposażenie pieczarkarni. W związku z tym w ostatnich latach
obserwuje się coraz większą liczbę przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrywa‐
niem pieczarkarzy w strategiczne produkty.
W pieczarkarstwie można zaobserwować pewien trend. Każdy kraj prze‐
chodzi tę samą drogę ewolucji, zaczynającą się w kompostowni. Branża prze‐
chodzi od podłoża fazy I i II, przez III, dochodząc do najbardziej zaawansowanej
– IV. Wraz z postępem w zakresie techniki tworzenia podłoża, czyli rozwojem
kompostowni, obserwujemy ewolucję pieczarkarni. Można stwierdzić, że kompo‐
stownie mają ogromny wpływ na postęp w branży pieczarkarskiej. Proces ten
wywołuje popyt na coraz nowsze rozwiązania techniczne, które poprawiają
jakość i wydajność upraw. Farmy produkujące pieczarki na bazie podłoża fazy III
są w stanie osiągać zbiory na poziomie 30 kg/m². Dla porównania, w farmach
stosujących podłoże fazy II wydajność zbiorów może być nawet trzykrotnie

15

16

A. Piwowar, Tendencje do zmian w agrobiznesie i czynniki je warunkujące [w:] Agrobiznes i biobiz‐
nes – teoria i praktyka, red. S. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław 2014, s. 232‐233.
J. Rymarczyk, Zarządzanie w biznesie…, s. 103–104.
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niższa. Oznacza to, że dostawcy wyposażenia mają szansę obsługiwać coraz
większą liczbę rynków. Aktualnie największe z firm (Christiaens Group, GTL
Europe czy JF McKenna) działają zarówno na rynkach krajów rozwiniętych, jak
i krajów rozwijających się. Ponieważ uprawa pieczarki może być prowadzona
niemal w każdym miejscu na świecie, gwarantując dość szybki zwrot z inwestycji
(ok. 5 lat), coraz więcej państw będzie zainteresowanych własną branżą pie‐
czarkarską. Dotyczy to również krajów, w których taka produkcja już funkcjo‐
nuje, lecz nie jest odpowiednio zaawansowana technologicznie.
Rozwój takich rynków pieczarkarskich, jak: białoruski, ukraiński, rosyjski,
bułgarski, rumuński, południowoafrykański, arabski czy południowoamerykań‐
ski jest dobrą prognozą na przyszłość dla polskich dostawców wyposażenia.
Podczas gdy większość krajów Europy korzysta z fazy III i IV oraz związanych
z tym dóbr technologicznych, wiele państw wciąż tkwi w fazie II, chcąc jedno‐
cześnie rozwijać swoją branżę pieczarkarską. Najłatwiej korzystać z doświad‐
czenia innych nacji, które mają proces przechodzenia do faz wyższych za sobą.
Stanowi to szansę dla wielu polskich dostawców wyposażenia, którzy są dziś
chętnie zatrudniani przez Ukraińców, Bułgarów, Rumunów czy Białorusinów.
Sprzyja temu fakt, że rozbudowywanie starych farm jest o wiele mniej wydajne
od stawiania nowych obiektów. W Polsce, w odróżnieniu np. od Irlandii, od lat
dominuje proces budowy nowych farm, co dzisiaj skutkuje większą wydajnością
naszej rodzimej branży. Występowanie takiej zależności oznacza dla dostawców
wyposażenia o wiele większy popyt na ich produkty17.
Dotychczas Internet był wykorzystywany w celu promocji dostawców wypo‐
sażenia i pieczarkarzy oraz jako narzędzie ułatwiające komunikację między nimi.
W ostatnich latach można zaobserwować nowy trend, dotyczący wykorzystywa‐
nia Internetu jako kanału sprzedaży. Póki co uczestniczy w tym niewielka część
branży, jednak w przyszłości to rozwiązanie może okazać się przełomowe. Za‐
graniczni nabywcy zainteresowani kupnem produktów danego przedsiębiorstwa
mogliby zakupić wyposażenie i skonsultować wszelkie wątpliwości drogą inter‐
netową. Pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty związane z dotarciem do nabywcy,
który może przykładowo znajdować się na innej półkuli ziemskiej. Jest to szansa
zwłaszcza dla polskich dostawców, którzy słyną z niskich cen, a ten sposób
transakcji może je obniżyć. Dodatkowo narzędzia internetowe, jak np. Google
Analytics umożliwiają pozyskiwanie kluczowych informacji dotyczących osób od‐
wiedzających daną witrynę, współczynnika konwersji18 czy liczby sprzedanych pro‐

17
18

Materiały wewnętrzne firmy Champion Group.
„Współczynnik konwersji (znany także jako wskaźnik konwersji) wyrażony jest w procentach
i wskazuje na udział osób wykonujących pożądaną akcję (np. zakupi reklamowany produkt). Wy‐
raża zatem skuteczność danej strony oraz reklamy”; www.eactive.pl.
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duktów. Korzystanie z tego typu narzędzi pozwala zaobserwować kto korzysta
z witryny, skąd pochodzi, jak do niej trafił i co zrobić, aby do niej wrócił19.

Podsumowanie
Produkcja pieczarki jest dzisiaj jedną z prężniej działających branż w polskiej
gospodarce. Polska wyspecjalizowała się w produkcji wysokiej jakości pieczarki
przy udziale najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Jest to tym bardziej
krzepiące, że wielkość środków przeznaczanych na badania i rozwój jest u nas
cały czas bardzo skromna. W nieodległej perspektywie Polacy być może będą
mogli poszczycić się nie tylko największym udziałem w eksporcie pieczarki bia‐
łej, ale też wyposażenia stosowanego w pieczarkarstwie. Jest to dobry przykład
dla innych dziedzin polskiej gospodarki wskazujący, że przez dynamiczny
rozwój i liczne inwestycje, można osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej.
Potwierdza to, że nasz kraj może być innowacyjny i konkurencyjny na rynkach
zagranicznych.
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Streszczenie
Rok 2015 był dobry dla Polski, jeśli weźmiemy pod uwagę kryteria ekonomiczne. Nasz
kraj po raz pierwszy w XXI w. osiągnął dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Wpływ
na to miało wiele czynników, takich jak: taniejąca ropa naftowa, osłabienie kursu
polskiego złotego czy sytuacja zagranicznych gospodarek. Pewien wpływ na ten fakt
miał również eksport świeżej pieczarki białej. Branża pieczarkarska rozwija się w Polsce
coraz prężniej i jest to dobry omen dla krajowej gospodarki. Oprócz polskich pieczarek
białych na znaczeniu zyskały również dobra komplementarne, takie jak podłoże
i okrywa do uprawy pieczarek oraz wyposażenie pieczarkarni. Pozwala to sądzić, że
możemy być nie tylko największym światowym eksporterem świeżej pieczarki białej, ale
również rozwiązań technicznych stosowanych w pieczarkarniach, co daje dobre
prognozy dla polskiej gospodarki na przyszłe lata.
Słowa kluczowe: pieczarka, handel zagraniczny, eksport, branża pieczarkarska, dostaw‐
cy wyposażenia

WHITE MUSHROOM – POLISH EXPORT HIT
Summary
Year 2015 was a good year for Poland, when it comes to economical criteria. In 2015 for
the first time in 21st century Poland achieved positive balance in foreign trade. It was
caused by a lot of factors, for example: lower prices of oil, depreciation of the Polish
zloty and situation foreign economies. Export of fresh white mushroom from Poland
was also an influence in this positive balance. The mushroom industry in Poland is
developing faster with each day and it is a good sign for Polish economy. Next to polish
mushrooms complementary goods, such as compost, pead and equipment of mushroom
farms. In the future Poland may not only be a leader in mushroom export, but also in
delivering equipment to mushroom farms.
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Downfall of nokia
Introduction
Mobile phone industry is one of the most dynamic and competitive market in
the world. During the last decade the mobile industry have experienced many
notable changes such as introduction of Apple’s iPhone and Google’s Android
operating system. Last major change occurred when the Finnish mobile phone
manufacturer Nokia was acquired by Microsoft in 2013. Microsoft switched the
brand name Nokia Lumia to Microsoft Lumia and continued developing Lumia
series smartphones without Nokia. For a decade Finnish mobile phone manufac‐
turer Nokia was a market leader in mobile phone market. Since the early 2000s
smartphones became increasingly popular segment inside the mobile phone in‐
dustry. Mobile phone market leader Nokia underestimated the importance of
smartphones, and although remaining as a market leader for entire mobile phone
industry until the early 2010s, it was underachieving in the smartphone market in
comparison to its main rivals Apple and Samsung. Nokia tried to gain a market
leadership in the smartphone industry through strategic alliance with technology
company Microsoft, which, however, failed to achieve itsgoal.
This article attempts to explain through descriptive research method the main
reasons that caused the downfall of Nokia from being the mobile phone market
leader to becoming a former mobile phone manufacturer in less than 10 years.
This article suggests that industry changes and company’s decision making envi‐
ronment caused an irreversible decline in Nokia that resulted in acquisition of
Nokia’s Devices & Services unit to Microsoft.

1. Smartphone market
In the early and mid‐2000s Finnish company Nokia was a trusted brand and
the undisputed market leader in mobile phone market. Nokia had gained market
leadership from Motorola in 1998. However, Nokia did not understand a critical
change in customer demand on time. Consumers interests changed from feature
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phones1 to the modern smartphones in relatively short period of time. Although
Nokia and many other mobile phone manufacturers had smartphones long be‐
fore the introduction of modern smartphones. The first iPhone in 2007,changed
the direction of the wholemobile phone industry and the modern smartphones
quickly beganto increase their popularity. Nokia on the other hand overestimated
the value of its own brand and reacted slowly to the rapid changes in the
smartphone market. Instead of focusing on the software, Nokia stubbornly held
on to its outdated Symbian operating system and hardware design.
Symbian OS had helped Nokia establishing its market leader position in the
early 2000s. However unlike its rivals Google and Apple, Nokia was not able to
moderniseSymbian OS, which had since the introduction of modern smartphones
become outdated. Early smartphones, such as Nokia communicator series, were
mainly targeted on business users or to satisfy a need of certain other consumer
segment. For example, Nokia N‐Gage, handheld gaming device and a phone, was
marketed for gamers. By modern standards, early smartphones were often com‐
plicated and hard to use and develop apps to since every smartphone operated
differently2.
Mobile ecosystem is somewhat an abstract term that can be understood as
a group of mobile devices, software development tools, device manufacturers,
app stores, application developers, applications, accessories, cloud services,
smartphone users and operating systems that are all symbiotically linked to each
other3. How well all the elements around the ecosystem work, defines the value
of the particular ecosystem. Operating system is a easier to understand. The oper‐
ating system (OS) is a sub‐program that runs other programs in every computer.
Microsoft’s Windows is probably one of the most well‐known operating system
in the world. Since smartphones are basically a handheld computers, they also
require operating system to run and maintain apps (programs) and other func‐
tions. The Symbian was the main operating system for Nokia’s smartphone’s
between 2002–2011.

2. Development of the smartphone market
Nokia enhanced its market share in mobile phone market until 2007. Accord‐
ing to David J. Cord Nokia’s share of the global mobile market had climbed from
33 per cent in 2005 to 35 per cent in 2006. Next year was even better; Nokia was
1
2

3

Feature mobile phone is an industry term for low‐end mobile phones.
T. Martin, The Evolution of the smartphone, Pocketnow, 28 July 2014, http://pocketnow.com/2014/07/
28/the‐evolution‐of‐the‐smartphone [access: 29 November, 2016].
What Is Mobile Ecosystem, LearnDataModelling.com, 31 August 2015, https://learndatamodeling.
com/blog/what‐is‐mobile‐ecosystem/ [access: 29 November 2016].
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able to sell 436 mobile phones and its market share was around 40 per cent in
20074. Nokia’s nearest rival at the time was Motorola5, who sold around 164 mil‐
lion mobile phones during that year6. Nokia was by far the dominant mobile
phone manufacturer.
Due to rising consumer demand for smartphones, the focus of mobile phone
manufacturers had gradually started to shift from hardware to software. This
meant that things such as the number of applications in app store replaced the
amount of megapixels in mobile phones camera as an active element in the pur‐
chasing decision of average consumer. Consumers wanted to perform increasing‐
ly complex actions with their smartphones, not merely making phone calls, tak‐
ing pictures and sending text messages or emails. Smartphones became smarter
and started to resemble small handheld computers with their complex software
related functions such as browsing the internet, uploading pictures, watching
video clips, accessing digital music stores, maintaining virtual music or movie
libraries and downloading apps7.
The mobile phone industry began to experience a fundamental change during
the end of first decade of the 21st century. Something new and exciting was intro‐
duced in mobile phone industry.The launch of iPhone and, soon after Google’s
open‐source Android operating system transformed smartphones into a hybrid of
computing and communications devices with enormous and ever increasing
amount of software apps. Modern smartphones have since that not only created
new industries around their ecosystem but replaced entire industries. Interesting‐
ly technology blog Gecko&Fly have calculated that smartphones have replaced 50
everyday items such as cameras, laptops, voice recorders etc.8
There are number of factors and strategic errors that caused Nokia’s failure to
adjust to changes in consumer demand and entirely new competitive environ‐
ment. Most notably in 2006 Nokia decided to move its focus from smartphones
back to feature mobile phones. While Nokia’s core competence was in radio tech‐
nology and hardware engineering, smartphones required software, user experi‐
ence design skills and competence in touch screen technologies that Nokia, to
some extent, simply lacked during that time.9 Nokia failed to understand the

4
5
6

7
8

9

D. Cord, The Decline and Fall of Nokia, Schildts&Söderströms, Borgå 2014, p. 13.
In 2011 Motorola Mobile was acquired by Google and in 2014 sold to Chinese Lenovo.
M. Ahmad, Nokia’s smartphone problem: The end of an icon?, CreateSpace Independent Publishing
Platform, North Charleston, South Carolina, May 6 2013, p. 84–85.
M. Ahmad, Nokia’s smartphone problem…, p. 92–93.
N. Tengyuen, 50 Things Your Smartphone Replaced [Or Will Replace In The Future], Gecko&Fly, No‐
vember 19 2016, https://www.geckoandfly.com/13143/50‐things‐smartphone‐replaced‐will‐replace‐
future/, [accessed 29 November, 2016].
T. Vuori, Q. Huy, Distributed Attention and Shared Emotions in the Innovation Process: How Nokia Lost
the Smartphone Battle, “Administrative Science Quarterly” 2015, p. 1–43.
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importance of building of an mobile ecosystem around the smartphone10. In
a nutshell,Nokia’s demise was fundamentally caused by its inability to adapt and
develop a working operating system, smartphone ecosystem and to attract mo‐
bile app developers and interest of consumers.
During the late 2000s it became increasingly evident that Nokia would need
a partner that would have software expertise. Symbian operating system that
Nokia was using as a platform for its smartphones during that time had become
outdated compared to its rivals Apple’s iOS and Google’s Android. At the time
Nokia was developing a new Linux‐based operating system with Intel to replace
Symbian.Maemo’s development was later abandoned when Nokia and Microsoft
announced their strategic alliance. Nokia had two options; it could start develop‐
ing operating system with Google’s Android or Microsoft’s Windows mobile OS.
Nokia chose to enter cooperation with Microsoft. Microsoft had tried to enter
mobile market first time in 2000 when it introduced Tablet PC, with mobile ver‐
sion of Windows OS11 Nokia’s problems with smartphones presented a new op‐
portunity for Microsoft to enter potentially lucrative market.

3. Strategic alliance
Much like a marriage, strategic alliance is a form of partnership where two
companies take advantage of each other’s core strengths and share their own
strengths with their strategic partner. Partners can be potential competitors.
Global Strategic Alliance is a term used of strategic alliance partnership when
cooperating partner companies originate from different country. The main benefit
of strategic alliance is that it enables complementary skills and assets that a single
company couldn’t easily develop on its own.
In 2011, Nokia and Microsoft established a broad strategic alliance that aimed
to use their complementary strengths to create a new mobile ecosystem under
Microsoft’s Windows Mobile OS. Microsoft had extensive software engineering
skills and Nokia had a strong global brand and skills regarded to mobile phone
manufacturing, electrical engineering, design and marketing. An additional aim
of the strategic alliance was to introduce a competitive operating system to Ap‐
ple’s iOS and Google’s Android. The first smartphone that resulted from strategic
alliance between Microsoft and Nokia reached the market in late 2012, but was
too late to challenge dominance of Samsung and Apple at that time12.
10
11

12

M. Ahmad, Nokia’s smartphone problem…, p. 91.
A Brief History of Windows Mobile, Notebooks.com, 12 April 2010, http://notebooks.com/2010/04/12/a‐
brief‐history‐of‐windows‐mobile/ [access: 29 November, 2016].
C. Hill, M. Schilling, G. Jones, Strategic Management Theory: An Integrated Approach, 12th edition, Cen‐
gage Learning, Boston 2016, p. 269.
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According to Chris Huxham and SivVangen, organizations typically collabo‐
rate if they are not able to achieve their objectives alone. Collaboration often
means bringing together different resources including technology or expertise.
Such as it was the case during Nokia’s and Microsoft’s collaboration, with inter‐
company collaboration two companies can take a product to market; one compa‐
ny provides the product while other provides the access to the market.Huxham
and Vangen states that seeking collaborative advantage is a resource‐consuming
activity which should only be considered when the goals are really worth pursu‐
ing13.Under Windows Mobile OS Nokia created a smartphone series Nokia Lu‐
mia. It seems obvious that Nokia’s motivation to enter strategic alliance with
Microsoft was to regain the lost market leader position by gaining access and
exploiting Microsoft’s major software resources.

4. Elop buried Symbian alive
In September 2010, Stephen Elop, a former head of Microsoft´s Business Divi‐
sion, was appointed as the CEO of Nokia Corporation. In February 2011, Elop
sent his famous internal memo titled the Burning Platform to all the employees of
Nokia. Soon after this, the memowas accidentally leaked to media. The memo
compared the situation of Nokia in the smartphone market, to a person standing
on a burning oil platform14. Thanks to Burning Platform memo and Elop’s an‐
nouncement to stop the development of the in‐house mobile operating systems,
Symbian OS and Maemo, Nokia’s smartphone sales declined significantly. Nokia
released its only Maemophone N9 in June 2011. Despite the generally favourable
review most reviewers did not recommend to buy the N9 because of Nokia´s
earlier decision to stop the development of Maemo. It would not make any sense
to buy a smartphone that would not have any content or updates in the near fu‐
ture.
Elop’s actions during that time can be compared to the Ratner Effect and Os‐
bourne Effect. Elop managed to do premature announcement of new product and
comment negatively on existing products. Although it was known for some time
that Nokia´s Symbian phones were no longer competitive against iOS and An‐
droid, they still generated significant profits. Elop´s announcement was the last
nail on the coffin that effectively transformed the Symbian market to virtually
non‐existing. At the same time, Nokia´s first Windows Phone would not be ready
for a year, and once they were released their sales were not enough to replace the

13

14

C. Huxham, S. Vangen, Managing to Collaborate: The theory and practice of collaborative advantage,
Routledge, New York 2005, p. 5, 13.
A platform is used as a synonym for an operating system.
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volume and profit of Symbian devices had generated. Furthemore thefirst Lumia
phones were released in 26 October 201115.

5. Cross‐border acquisition
Cross‐border mergers, strategic alliances and acquisitions have become more
common way to a company to gain growth and expansion, but they must value
the target enterprise on the basis of its performance in the market through enter‐
prise valuation and by combining elements of strategy, management, and fi‐
nance. The potential core competencies and competitive advantages of the target
firm attract the acquisition from strategical point of view16.
In this article we will focus on the concept of cross‐border acquisition from
viewpoint of Nokia case. Cross‐border acquisitions have many notable benefits
and advantages. Through acquiring an existing company, buyer company short‐
ens the time that is required to gain a competitive entry and position in the mar‐
ket. Acquiring existing company through cross‐border acquisition may be a cost‐
effective way of gaining new technology, brand names and logistic or distribution
advantages, while similarly eliminating a local competitor. However, much like
all acquisitions, the cross‐border acquisitions don’t lack its disadvantages. Much
like all acquisitions, there is always a risk of paying too much or suffering other
financial costs. History has shown that integrating different corporate cultures
may be a difficult process. Often after acquisition, considerable downsized are
required due to economies of scale and profitability. In most cases the threat of
downsizes further lowers the company’s productivity when employees attempt
to save their jobs. In cross‐border acquisitions host governments might try to
intervene in acquisition processes for political reasons17.
On 3th of September 2013 Microsoft announced its plans to acquire Nokia’s
Devices & Services unit and all of its businesses for EUR 3,79 billion and in addi‐
tion pay EUR1,65 billion for licensing of Nokia’s patents. EUR 5,44 billion deal
was closed on 25th of April 2014. On the same day Microsoft formally appointed
former Nokia CEO Stephen Elop as the new head of Microsoft’s Devices Group.
Devices Group added Lumia smartphones and tablets, as well as other Nokia
mobile phones, to its existing portfolio. Device Group portfolio already existed of
Microsoft Surface tablets, Xbox video game console, and various hardware acces‐

15

16
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How Stephen Elop killed Nokia: Two key lessons for your business, Startup Smart, September 4, 2013,
http://www.startupsmart.com.au/technology/how‐stephen‐elop‐killed‐nokia‐two‐key‐lesson‐for‐
your‐business/ [access: 29 November, 2016].
D. Eiteman, A. Stonehill, M. Moffet, Multinational Business Finance: Eleventh Edition, Pearson Educa‐
tion Inc., Boston 2007, p. 614.
Ibidem, p. 617–618.
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sories. Through acquisition 32 000 employees of Nokia moved to work for Mi‐
crosoft18.

Conclusions
After acquisition was completed, a conspiracy theory circulated widely in
Finland’s media, accusing Stephen Elop for being a Trojan horse planted by Mi‐
crosoft in Nokia to lower Nokia’s marked value. According to theory after lower‐
ing value of Nokia’s shares, Microsoft could acquire the former mobile market
leader in cheaper price. The burning platform memo and Elop’s refusal to move
his family from Canada to Finland during his tenure in some sense supports this
claim. In retrospect, however, the Trojan horse theory seems highly unlikely.
There are number of factors that back this up. First of all Jorma Ollilla, former
CEO and chairman of Nokia (1999–2012) had a major role in selection of new
CEO as a replacement for Olli‐Pekka Kallasvuo. Ollila has publicly stated that
Stephen Elop was not his first choice, but has refused to name the first candidate.
However David J. Cord concluded in his book, The Decline and Fall of Nokia, that
the number one choice for position was Scott McNealy, the co‐founder of Sun
Microsystems, who however turned the offer down after contemplating it for a
long time. The two remaining candidates left were Executive Vice President and a
member of Nokia Group Executive Board Anssi Vanjoki and Stephen Elop19.
It is fair to say that problems that Nokia was experiencing during 2010 had
started long before Elop was appointed as CEO of Nokia. Biggest problem was
the operating system and the entire ecosystem which did not attract consumers as
a same level as iOS and Android. Nokia’s decision to react slowly to a disrupted
smartphone market was a costly mistake. Instead, Nokia should have introduced
a competitive smartphone operating system significantly faster than it actually
did. Instead the management of Nokia decided to ignore changes in consumer
preferences long before Stephen Elop was appointed as the CEO of Nokia.
Shrinking market shares and shrinking profit margins and declining sales should
have caused a way greater reactions in Nokia’s management. There is no realistic
scenario that the old Symbian OS would suddenly result in increased demand or
even attract application developers. Nokia had to change the operating system
and create an entire ecosystem much faster than it actually did to remain compet‐
itive20.
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Microsoft ostaa Nokian matkapuhelimet, Taloussanomat, 3 September 2013, http://www.iltasanomat.fi/
taloussanomat/porssiuutiset/art‐2000001808135.html, [accessed 29 November 2016].
D. Cord, The Decline…, p. 190–192.
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Smartphone market operates in a paradoxical manner; consumers will not
buy a mobile device if it doesn’t offer at least the minimum amount of applica‐
tions, and developers won’t invest development resources unless the platform
offers a significant number of users. In a sense, Microsoft had a considerably
more assets to loose when they engaged in strategic alliance with Nokia. Nokia
was supposed to work as a showcase to Windows Mobile which no major
smartphone manufacturer was using as an operating system in their phones and
number of applications remained very limited compared to Android and iOS.
Why did Nokia choose to have strategic alliance with Microsoft instead of
Android? This comes down to the operating system and ecosystem and Nokia’s
differentiation strategy. Windows Mobile OS (Windows Phone) offered a third
alternative and a way for Nokia to differentiate itself from competitors platforms:
Google’s Android and Apples iOS. Many of the mobile phone manufacturerssuch
as HTC, Samsung, Sony‐Ericsson (Sony), LG and Motorola gradually switched to
using Google’s Android OS. If it had chosen Android, Nokia would have not
been able to differentiate from other mobile phone manufacturers. With Mi‐
crosoft, Nokia was able to bring an alternative on the table.
After the beginning of the smartphone wars, the heavyweight title fight over
the market shifted to be resulted between Apple and Samsung, while Nokia’s role
was to fade away from the entire market with constantly falling market share.
Nokia’s fate resembles now bankrupt home‐video rental chain the Blockbusters.
Blockbusters, much like Nokia, failed to recognize and react to the threat of novel
innovation on time. Technological improvements, such as increased broadband
speed, enabled streaming large video files over the internet. Companies, such as
Netflix, took advantage of new model. While Blockbuster failed to recognize the
threat that online streaming services posed to its chain of brick‐and‐mortar video
stores. Yet another example is Kodak. The company entered bankruptcy in 2012,
after smartphones replaced digital cameras21.
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Summary
Mobile phone industry is one of the most dynamic and competitive market in the world.
For a decade Finnish mobile phone manufacturer Nokia was a market leader in mobile
phone market. Since the early 2000s smartphones became increasingly popular segment
inside the mobile phone industry. Mobile phone market leader Nokia underestimated
the importance of smartphones, and although remaining as a market leader for entire
mobile phone industry until the early 2010s, it was underachieving in the smartphone
market in comparison to its main rivals Apple and Samsung. Nokia tried to gain a mar‐
ket leadership in the smartphone industry through strategic alliance with technology
company Microsoft. Strategic alliance, however, failed to achieve this goal. This article
attempts to explain through descriptive research method the main reasons that caused
the downfall of Nokia from being the mobile phone market leader to becoming a former
mobile phone manufacturer in less than 10 years. This article suggests that industry
changes and company’s decision making environment caused an irreversible decline in
Nokia that resulted in acquisition of Nokia’s Devices & Services unit to Microsoft.
Keywords: Nokia, Microsoft, Google, Apple, smartphone, mobile phone, strategic man‐
agement, global strategic alliance, market positioning, market strategy, mergers and
acquisitions
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UPADEK NOKII
Streszczenie
Jednym z najbardziej dynamicznych i konkurencyjnych rynków na świecie jest branża
telefonii komórkowej. Przez dekadę liderem w branży był fiński producent telefonów
komórkowych – Nokia. Od początku XXI w. Jeden z segmentów rynku w sposób szcze‐
gólnie zauważalny zyskiwał na popularności i powoli monopolizował rynek telefonów
komórkowych – smartphony. Lider branży – Nokia – nie docenił rosnących
w popularność smartphonów, i pomimo iż pozostał w czołówce firm produkujących
telefony komórkowe, do roku 2010 technologicznie pozostawał w tyle w porównaniu do
swoich głównych konkurentów, firm Apple i Samsung. Przy rosnącej sile popytu na
smartphone, Nokia próbowała utrzymać pozycję lidera w branży przez strategiczny
sojusz technologiczny z firmą Microsoft. Celu tego nie udało się osiągnąć i sojusz odniósł
porażkę.
Artykuł ma na celu wyjaśnienie głównych powodów zawarcia tego strategicznego dla
Nokii i Microsoftu sojuszu, oraz przybliżenie procesu przejęcia Nokii przez Microsoft.
Kwestią badań jest to jakie czynniki kierujące branżą telefonii komórkowej zaważyły
o zawiązaniu sojuszu między Nokią a Microsoftem, oraz które z czynników zadecydo‐
wały o jego niepowodzeniu. Literatura źródłowa użyta do napisania tego artykułu to
dzieła poruszające temat fuzji i przejęć firm. Wykorzystana została również literatura
z zakresu marketingu i zarządzania. Narzędziem analizy ostatnich zmian zachodzących
na rynku telefonii komórkowej są analizy biznesowe znanych czasopism branżowych.
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Rozwój nadzoru korporacyjnego w Polsce
Wstęp
Geneza nadzoru korporacyjnego pojawia się już w starożytności. Jej prekur‐
sorem był Homer. W swoim drugim wielkim eposie Odysei opisał problemy
wynikające z rozdzielenia własności oraz kierowania tą własnością. Epos ten
bardzo dobrze charakteryzuję konsekwencje wynikające z przedstawionego roz‐
dzielenia.
Do ekonomii pojęcie nadzoru korporacyjnego wprowadził A. Smith, który
w dziele „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” zaobserwował
problem związany z corporate governance oraz kontrolą w korporacjach, a także
ich konsekwencje1. Dalsze definiowanie tego pojęcia różni się w zależności od
kreowania się państwa, regulacji prawnych, jak i również społeczeństwa.
Obecnie nadzór korporacyjny jest już bardziej znany i coraz więcej ludzi
zgłębia jego problematykę. Jest to efektem umiędzynarodowienia, jak i interna‐
cjonalizacji, a także wieloletnich skutków kryzysu finansowego. Pojawiły się no‐
we regulacje prawne, wskutek zmian w gospodarce. Jedną z metod, która ma ulep‐
szyć działanie jednostek organizacyjnych, jest efektywny nadzór korporacyjny.
Charakterystyka nadzoru korporacyjnego od kilku lat znana jest także w Polsce.
Problematyka ta jest popularna w sferze ekonomicznej, jak i w dziedzinach ra‐
chunkowości, zarządzania oraz finansów.
Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju nadzoru korporacyjnego. W ar‐
tykule przedstawiono także interpretacje definicji nadzoru korporacyjnego
w ujęciu różnych autorów oraz etapy prywatyzacji, co jest niezbędne dla zrozu‐
mienia powstania polskiego corporate governance.

1. Pojęcie nadzoru korporacyjnego
Pomimo, iż nadzór korporacyjny staję się coraz bardziej powszechny, to jed‐
nak nie ma jednoznacznej charakterystyki tego pojęcia. Zaobserwować to można

1

Zob. A. Smith, An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Random House, New
York 1937.
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analizując definicję różnych autorów. Każdy z nich charakteryzuje pojęcie nadzo‐
ru korporacyjnego w różnoraki sposób. W tabeli 1 ukazano przykładowe defini‐
cje oraz ich autorów.
Tabela 1. Przykładowe definicje nadzoru korporacyjnego
Lp.

Twórca

Definicja

1

J. Solarz

„Relacja faktycznej władzy między organami spółki, jej dostawcami
i odbiorcami, pracownikami i akcjonariuszami oraz zewnętrznymi źró‐
dłami zasileń finansowych”2

2

B. Wawrzyniak

Reguły, kodeks norm służących do kontrolowania agentów różnych
organizacji

3

S. Rudolf

Zależność pomiędzy rolami, jakie odgrywają akcjonariusze i menedżerowie

4

J. Jeżak i L. Boh‐ „Sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy różnymi grupami, które
danowicz
wpływają na proces kierowania spółką, formułowania jej strategii oraz
jej zachowania na rynkach kapitałowych, na rynkach dóbr i usług oraz
rynku pracy”3

5

J. Kay,
A. Silberstone

Pojęcie zależy od podejścia teoretycznego. Corporate governance kształto‐
wało się pod wpływem ciągu instytucyjnego i historycznego, które poka‐
zywało, czym jest, a jak powinien wyglądać ład korporacyjny

6

G. OʹDonovan

„Wewnętrzny system obejmujący, procesy i ludzi, którzy pełnią «służbę»
na rzecz właścicieli i udziałowców, poprzez podejmowanie czynności
kontrolno‐zarządczych, zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi
oraz celami organizacji”4

7

F. Mayer

„Nadzór korporacyjny zajmuje się ujednoliceniem interesów inwestorów
i menedżerów oraz zapewnieniem prowadzenia firmy z korzyścią
dla właścicieli”5

8

J. Brooks

Metoda, w jakiej kierownicy obrachują się przed udziałowcami i akcjona‐
riuszami

9

N.Macdonald,
A. Beattie

„Analizowanie wewnętrznej spójności między podstrukturami tworzą‐
cymi firmę”6

Źródło: Opracowanie własne.

2. Teorie nadzoru korporacyjnego
Ważne zadanie w nadzorze korporacyjnym odgrywają teorie. Każda z tych
teorii jest jednoznacznie identyfikowana przez rolę, jaką powinny odgrywać or‐
gany nadzoru. Wyróżniamy teorię:
2
3

4
5
6

K.A. Lis, H. Stefaniuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 29.
J. Jeżak, L. Bohdanowicz, Nadzór korporacyjny [w:] Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin,
Warszawa 2004, s. 358.
Netsoft consulting, www.governance.pl [dostęp: 8.11.2016].
M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 25.
Ibidem, s. 24.
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–
–
–
–
–
–

zasobową,
interesariuszy,
agencji,
stewarda,
instytucjonalną,
hegemonii menedżerskiej.
Poniżej przedstawiono jedną z teorii, jaką jest teoria agencji i która jest uwa‐
żana za najbardziej popularną pod względem analizy nadzoru korporacyjnego.
W teorii agencji występują dwa podmioty. Jednym z nich jest mocodawca, który
zleca zadanie dla drugiego podmiotu, jest nim sam agent. Zadaniem agenta jest
zrealizowanie powierzonej mu pracy.
Warto przeanalizować problemy, z którymi borykają się zleceniodawca
i agent. Pierwszy problem występuje, gdy pojawia się sprzeczność związana
z celami oraz nieufnością, co do partnera biznesowego dotyczącego kontraktu.
Zleceniodawca przez zbyt wysokie koszty lub trudność nie może sprawdzić czy
agent jest wobec niego uczciwy. Kolejnym z problemów jest kwestia podziału ry‐
zyka. Występuje, gdy zleceniodawca i agent inaczej postrzegają powagę ryzyka.
Rozkwit teorii agencji nastąpił w wyniku dwóch kierunków: nurtu pozytyw‐
nego i związku pomiędzy agentem i mocodawcą. Pierwszy z nich skupiał się na
badaniu sytuacji, w których dążenia agenta i zleceniodawcy pozostawały w spo‐
rze, a także na charakterystyce procesów monitorowania, które rozgraniczały
konformistyczne czynienie agentów. Drugi kierunek poruszał problem agenta,
który działał pomiędzy sztabem zarządzającym a właścicielami w innowacyjnych
spółkach7.

3. Rozwój nadzoru korporacyjnego w Polsce
Położenie Polski w środku Europy znacząco wpłynęło na stymulacje rozwoju
polskiego corporate governance, których geneza sięga czasów starożytnych. Nadzór
korporacyjny można podzielić na trzy etapy rozwoju. Pierwszego z nich można
doszukiwać się w połowie XVIII w., drugiego w latach 1918–1939, a ostatniego
w 1989 r., gdy wróciła gospodarka wolnorynkowa.
Wstępny etap polskiego corporate governance ma początek wraz z ukazaniem
się cech gospodarki wolnorynkowej, określającej normy prawne związane z for‐
mowaniem nowych zasad w gospodarce. Fundamentalną zmianę, która pozwoli‐
ła na zapoczątkowanie systemu kapitalistycznego odnieść można do prób odno‐
wy kraju, które miały miejsce w XVIII w.

7

S. Rudolf, T. Janusz, D. Sztos, P. Urbanek, Efektywny nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 33–40.
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Tworzące się dokumenty były istotnym elementem rozbudowy nadzoru
korporacyjnego. Ważnym wydarzeniem tego okresu było zgłębienie wiedzy na
temat Kodeksu Zamoyskiego. Klasyfikowano w nim chaotyczny i nieuporząd‐
kowany system prawny. Celem utworzenia zbioru praw sądowych była chęć
poprawy sytuacji prawnej chłopów i mieszczaństwa. Projekt został jednak od‐
rzucony przez sejm w 1780 r.8
Początkowy etap systemu kapitalistycznego sięga czasów Kodeksu cywilne‐
go oraz Kodeksu handlowego Napoleona, które powstały na podstawie wcze‐
śniejszego prawa francuskiego. Dokumenty te obejmowały kodyfikacje prawa
francuskiego, które były aktualne do lat 309. Polska struktura prawna tworzona
była przez działanie prawa niemieckiego, które było efektem wpływu praw: pol‐
skiego, rzymskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Warunki gospodarcze także
stworzyły zarys polskiego corporate governance. Jednym z kluczowych efektów
kreowania się nadzoru korporacyjnego było stworzenie 12 maja 1817 r. Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie10, gdzie początkowo przedmiotem han‐
dlu były weksle oraz obligacje.
Lata 1918–1939 stanowią kolejną fazę rozkwitu nadzoru korporacyjnego.
W 1918 r., kiedy miało miejsce odzyskanie niepodległości przez Polskę. Po do‐
tkliwych skutkach wojny władze państwa postanowiły odbudować kraj. W tym
celu trzeba było wprowadzić nowe regulacje prawne w celu ujednolicenia prawa.
17 marca 1921 r. uchwalono Konstytucje marcową, która wprowadziła w Polsce
podział władz na: sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą11. Dominowała
władza ustawodawcza. W tym czasie zbudowano mocne fundamenty prawne,
także takie, które sprzyjały rozwojowi przedsiębiorstw oraz nadzoru korporacyj‐
nego. Przepisy prawne sterujące zarzadzanie i kontrolowanie spółek uchwalono
dopiero na przełomie lat dwudziestych, trzydziestych XX w. Kolejnym ważnym
elementem było uchwalenie Prawa o spółkach akcyjnych12, w którym zawarto
prawa i obowiązki akcjonariuszy i akcjonariatu. Wszystko to uczyniło, że Polskę
powinno się przypisać do państw rozwijających kontynentalny wzór polskiego
corporate governance.
Ostatni etap rozwoju nadzoru korporacyjnego wystąpił po przemianach poli‐
tycznych, jakie miały miejsce po 1989 r. Postęp corporate governance, który powią‐
zany był z rozrostem struktury gospodarki rynkowej, rozróżniał dwie fazy:
kształtowania oraz dojrzałości.
8

9

10
11
12

Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J. W. Andrzeja Zamoyskiego,
www.starodruki.ihuw.pl [dostęp: 10.11.2016].
Zob. A. Wielomski, Krytyka Kodeksu Napoleona we Francji w XIX wiek [w:] Doctrina, red. S. Jaczyński,
Pracownia Wydawnicza WH, Siedlce 2008, s. 203.
Giełda Papierów Wartościowych, www.gpw.pl [dostęp: 10.11.2016].
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz.267).
K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 112–113.
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W wstępnej fazie trzeba było zmienić dawne normy prawne, jak również za‐
sady instytucjonalne ładu korporacyjnego, gdyż wcześniejsze nie odpowiadały
współczesnym wyzwaniom. Planowane wejście Polski do Unii Europejskiej wią‐
zały się z koniecznością dostosowania się do warunków, jakie stawiała Unia.
Zakres tych mechanizmów ukształtował tendencje i tempo przemian gospodar‐
czych.
12 kwietnia 1991 r. została przywrócona Giełda Papierów Wartościowych,
a już w 2007 r. odbyła się pierwsza sesja na rynku NewConnect, który z czasem
przyczynił się do wzrostu liczby firm notowanych na GPW13.
Struktura i postęp gospodarki rynkowej, jak również rozwój corporate gover‐
nance tworzą nie tylko normy prawne. Określają także tworzenie mechanizmu
finansowego bazującego na rynku oraz przemianę własnościową. Nadrzędnym
zamiarem prywatyzacji było zwiększenie sprawności gospodarki oraz możliwo‐
ści dla rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Podczas prywatyzacji pojawiły się
Narodowe Fundusze Inwestycyjne, które od 1994 r. wprowadziły reguły polityki
w problematyce rachunkowości w korporacjach. Powstanie wielkiego akcjonariu‐
sza, dzięki któremu rozwiązano problem związany ze sprawnym działaniem
oraz obserwowaniem menedżerów niektórych spółek było jedną z zalet utwo‐
rzenia NFI pod względem corporate governance14. Formalna prywatyzacja NFI
miała miejsce w 1998 r., kiedy dopiero wówczas zaczęto interesować się rynkiem
kapitałowym15. Utworzono kilka ważnych ustaw m. in. Ustawę o Prawie działal‐
ności gospodarczej16, Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym17, a także uchwa‐
lony 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych18. Regulacje w tych usta‐
wach sprawdziły się w czasie ich funkcjonowania, umacniając regulacje prawne
na rynku polskim oraz tworząc przewagę względem innych państw Europy
Środkowo‐Wschodniej, gdyż opierały się na normach gospodarki rynkowej. Za‐
sady prywatyzacji oprócz procesu prywatyzacji dotyczyły kreowania się struktur
nadzorczych, a w szczególności systemu własnościowego oraz organów spółki.
Duże zmiany wniosła ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych19. W ustawie zawarto także funkcje, które mieli
pełnić menedżerowie i pracownicy.
13
14

15

16

17
18
19

NewConnect, www.newconnect.pl [dostęp: 13.11.2016].
M. Jerzemowska, Golec A., Zamojska A., Corporate governance: BRIC i Polska na tle krajów rozwinię‐
tych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
Zob. P. Kozarzewski, Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany
w strukturze własnościowej, CASE 2004, s. 1–2.
Zob. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.
1178).
Zob. Ustawa z dnia 20.08.1997 r. – Krajowy Rejestr sądowy (Dz.U. Nr 127, poz. 769).
Zob. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037).
Zob. Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 561).
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W Polsce zbudowano złożony mechanizm prawny dotyczący corporate gover‐
nance: normy prawa handlowego, liczne ustawy oraz przepisy rynku kapitało‐
wego. Przedsiębiorstwa musiały pracować w zmiennym otoczeniu, gdyż rząd
chciał utworzyć trwały ustrój prawny i rozbudować rynek kapitałowy.
Gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, dostosowała się do wymogów
oraz regulacji prawnych Unii. Główne regulacje nadzoru korporacyjnego
są pomocne gdyż ukazują rzetelne informacje oraz chronią przed naruszaniem
prawa.

Podsumowanie
Pomimo, iż nadzór korporacyjny kreował się przez wiele lat, nie ma jedno‐
znacznej charakterystyki tego pojęcia, gdyż różni twórcy ukazują odmienny za‐
kres pojęcia w zależności od wyrażających poglądów na cele funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz różnice kulturowe i geograficzne.
Aby zarządzanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwem było prwidłowe musi
ono posiadać procedury, reguły oraz zasady. Dlatego też powstawały liczne do‐
kumenty ustawy, które były istotne w rozbudowie nadzoru korporacyjnego.
Miały one na celu efektywne i przejrzyste zarządzanie oraz minimalizację błędów
w zarządzaniu. Prywatyzacja także miała kluczową role w kreowaniu się nadzo‐
ru korporacyjnego, gdyż jej nadrzędnym zamiarem było powiększenie sprawno‐
ści gospodarki oraz możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw prywatnych.
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Streszczenie
Początki nadzoru korporacyjnego pojawiają się już w starożytności. W obecnych czasach
nadzór korporacyjny jest już powszechnym zjawiskiem. Istnieją również różne definicje
nadzoru korporacyjnego. Jest to efektem globalizacji, a także długo trwającego kryzysu
finansowego. Pojawiły się regulacje prawne oraz nowe zmiany w gospodarce. Problema‐
tyka nadzoru korporacyjnego od kilkudziesięciu lat znana jest też w Polsce.
W omawianym artykule przedstawione są trzy etapy rozwoju corporate governance.
Pierwszego z nich można doszukiwać się w połowie XVIII w., drugiego w latach 1918–
1939, a ostatniego w 1989 r., kiedy wróciła gospodarka wolnorynkowa. Wszystkie te
etapy różniły się historią, strukturą organizacyjną, strukturą gospodarczą i regulacjami
prawnymi. W artykule przedstawiono również definicję nadzoru korporacyjnego oraz
regulacje prawne.
Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, corporate governance, rozwój, regulacje prawne.

THE DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IN POLAND
Summary
The origins of corporate governance have its beginnings in antiquity. Nowadays, corpo‐
rate governance is a common phenomenon. There are also different definitions of corpo‐
rate governance. This is a result of globalization, as well as long‐lasting financial crisis.
There were regulations, as well as new developments in the economy. The issue of cor‐
porate governance for decades and is known in Poland. In this article there are presented
the three stages of the development of corporate governance in Poland. The first of them
can be traced to the mid‐eighteenth century, the other in the years 1918–1939, and the
last in 1989, when the free market economy returned. All of these steps varied history,
organizational structure, economic structure and regulations. The article presents the
definition of Corporate Supervision and Legal Regulations.
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Gospodarka społeczna
jako część polskiego systemu gospodarczego
Rozważania definicyjne
Wstęp
Ekonomia społeczna to znana kategoria ekonomiczna, chociaż nie pojawia się
ona w rozważaniach zbyt wielu ekonomistów głównego nurtu. Jej znajomość
ogranicza się zwłaszcza do grona osób, które miało bądź ma styczność z podmio‐
tami ekonomii społecznej. Podmioty te, z racji swojej misji społecznej, prowadzą
różnego rodzaju działania lokalne (regionalne) o charakterze: charytatywnym,
usługowym, sprzedażowym, czy wytwórczym – na rzecz swoich członków, lo‐
kalnej ludności, dzieci, osób chorych czy niepełnosprawnych, a coraz częściej na
rzecz seniorów.
Celem niniejszego artykułu jest próba eksplikacji ekonomii społecznej pod
kątem pojęciowym, a także identyfikacja kryteriów, jakie winny determinować
status podmiotów ekonomii społecznej1, wynikający z konkretnych zapisów regulują‐
cych działalność tych podmiotów. Ekonomię społeczną rozumie się i postrzega
najczęściej sensu largo, przypisując jej takie atrybuty jak: solidarność i spójność
społeczną, odpowiedzialność społeczną i zaangażowanie, demokrację i uczestnic‐
two, autonomię i niezależność2. Pomimo licznej literatury przedmiotu, brakuje
próby usystematyzowania kryteriów decydujących o zaliczeniu danego podmiotu
do sfery ekonomii społecznej. Debata zainicjowana w pierwszej dekadzie XXI w. na
temat ekonomii społecznej przez: Jerzego Hausnera, Witolda Kwaśnickiego, Jana
Jakuba Wygnańskiego i Huberta Izdebskiego oraz zaproponowana przez nich
klasyfikacja nie doprowadziła do ujęcia w ramy formalno‐prawne tych kryte‐
riów. Podjęte przez J. Hausnera i H. Izdebskiego3 starania o stworzenie projektu
1

2

3

Tak jak organizacje pozarządowe, które są organizacjami pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą z
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.
873 z późn. zm.), ale nie wszystkie posiadają status organizacji pożytku publicznego, który impliku‐
je dodatkowe przywileje.
B. Roelants, Defining the Social Economy [w:] Preparotary Dossier to the First European Social Economy
Conference in the EU Candidate Countries, Praha 2002.
J. Hausner, H. Izdebski, Wstępne założenia ustawy o przedsiębiorstwie społecznym [w:] Przedsiębiorstwa
społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, UE w Krakowie, Kraków 2008.
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ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, również nie zakończyły się sukcesem;
przepisów regulujących to zagadnienie nie ma do dnia dzisiejszego. Natomiast
debata ekonomii społecznej kontynuowana w drugiej dekadzie XXI w. nie zaofe‐
rowała wiele nowego w tym zakresie, ograniczając się jedynie do aktualizacji
danych statystycznych4. Z tych też powodów w niniejszym artykule podjęto pró‐
bę przedstawienia nowego spojrzenia na przedmiotowy temat i zredefiniowania
podmiotów ekonomii społecznej w bardziej selektywny sposób (sensu stricto).
Przy przygotowaniu artykułu wykorzystano analizę literatury przedmiotu, ana‐
lizę przepisów prawa oraz obserwację uczestniczącą.

1. Ekonomia społeczna w świetle analizy literatury przedmiotu
Ekonomia społeczna (gospodarka społeczna, społeczna gospodarka rynko‐
wa) to działalność nastawiona na realizację celów społecznych i mająca na
względzie wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Taki pogląd
podziela np. Jerzy Hausner5, który jednocześnie stwierdza, że ekonomia społecz‐
na powinna łagodzić problemy społeczne, które nieuchronnie generuje rynek i
państwo. Inaczej ujmuje to Witold Kwaśnicki6 mówiąc o gospodarce społecznej,
zajmującej się aktywnością społeczną nieprzynależną ani państwu, ani rynkowi.
Uważa on, że nie należy tak rozumianej gospodarki społecznej przeciwstawiać
ani rynkowi ani państwu. Według przywołanego autora gospodarka społeczna
powinna być raczej postrzegana jako aktywność w stosunku do nich komplemen‐
tarna. Autor wychodzi z propozycją, aby gospodarkę społeczną ujmować jako
dążenie do zharmonizowanego rozwoju poprzez pogodzenie odmiennych racjo‐
nalności przypisywanych rynkowi (racjonalność lokacyjna), państwu (racjonal‐
ność dystrybucyjna) i społeczeństwu (racjonalność solidarności).
Bardziej precyzyjną definicję ekonomii społecznej zawiera Krajowy Program
Rozwoju Ekonomii Społecznej7, w którym sformułowano ją jako „sferę aktywno‐
ści obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku
publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych margina‐
lizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych uży‐
teczności publicznej oraz rozwojowi lokalnemu”.

4

5

6
7

Zob. M. Kawa, Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływające na rozwój, Uniwersytet Rze‐
szowski, Rzeszów 2014; B. Kryk, Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, komplementarny podmiot gospo‐
darki rynkowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 2013; K. Herbst, Perspektywy eko‐
nomii społecznej [w:] Ekonomia społeczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013.
J. Hausner, Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, „Ekonomia Społeczna” 2007, nr 1(1), wydana
nakładem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
W. Kwaśnicki, Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa 2014.
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Kluczowym elementem społecznej gospodarki rynkowej są przedsiębiorstwa
społeczne definiowane jako część wspólna trzech sektorów ze względu na to, że
działają one na rzecz dobra publicznego często w sferze usług publicznych,
z silnym poczuciem misji społecznej, ale stosując zasady działania biznesowego8.
Zysk nie jest dla nich celem samym w sobie, a jedynie narzędziem do osiągnięcia
założonych celów społecznych i możliwości kontynuacji czy też rozwoju prowa‐
dzonej działalności. Tak określone przedsiębiorstwo społeczne realizuje szcze‐
gólną formę przedsiębiorczości, często odrzucaną przez I sektor9, natomiast przez
II sektor10 określaną jako nierentowną. Prowadzi ono działalność gospodarczą
realizującą przede wszystkim cele społeczne, a nadwyżkę inwestuje we wspólno‐
tę i rozwój działalności (nie przeznaczając jej na poprawę sytuacji ekonomicznej
właścicieli czy akcjonariuszy). Z reguły tego typu przedsiębiorstwo jest zarzą‐
dzane w sposób partycypacyjny (struktura zbliżona do struktury organizacji
pozarządowych). Wobec braku precyzyjnych przepisów prawa, obecnie podmio‐
tem ekonomii społecznej jest zarówno duże przedsiębiorstwo, realizujące projek‐
ty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jak i niezinstytucjonalizowane
przedsięwzięcie społeczne lub obywatelskie, realizowane przez osoby działające
społecznie11 (np. kluby integracji społecznej /KIS/; ruchy miejskie).
Zatem przyjmując charakterystykę gospodarki społecznej, zawartą w literatu‐
rze przedmiotu (J. Hausner, W. Kwaśnicki, D. Góźdź, Krajowy Program…) można
dojść do wniosku, że każde przedsięwzięcie, którego celem będzie „misja” spo‐
łeczna oraz „wsparcie” osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będzie
mogło wpisywać się do kanonu gospodarki społecznej. Powstaje jednak wiele
wątpliwości, dotyczący np. takich kwestii jak: czy wystarczy tylko zapis w statu‐
cie, danego podmiotu, określający „cele społeczne” oraz działalność na rzecz
„osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, żeby uzyskać miano podmiotu
ekonomii społecznej? czy można określić podmiotem ekonomii społecznej banki
spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo‐kredytowe (SKOK), towarzy‐
stwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW), czy nawet spółki prawa handlowego
posiadające w swoich dokumentach erygacyjnych tylko zapis dotyczący działal‐
ności społecznej i wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?
Analizując działalność tych ostatnich można odnieść wrażenie, iż z uwagi na
ich biznesowy cel działalności, nie mają one wiele wspólnego z ekonomią spo‐
8

9
10

11

Zob. D. Góźdź, Wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedziny ekonomii społecznej i przedsiębiorczości
społecznej [w:] Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej, Syllabusy do szkoleń, red.
D. Kwiecińska, A. Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomiczne‐
go, Kraków 2008, s. 205.
Część gospodarki narodowej podległej organom władzy publicznej.
Część gospodarki narodowej przypisana prywatnym właścicielom, prowadzącym działalność
gospodarczą.
Zob. I. Herbst, Analiza możliwości finansowania ekonomii społecznej w Polsce, Bank DnB NORD, War‐
szawa 2006.

258

łeczną ani też z realnym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecz‐
nym. Wymienione podmioty działają w sferze II sektora (sektora biznesu), kon‐
kurując z innymi podmiotami działającymi w swojej branży: banki spółdzielcze
z bankami komercyjnymi; SKOKi tak z bankami spółdzielczymi, jak i z bankami
komercyjnymi; TUW z innymi zakładami ubezpieczeniowymi. Działalność pod‐
miotów gospodarczych, która wprost nie jest ukierunkowana na realizację zadań
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiązaniu z ich za‐
trudnianiem, wydaje się nie mieć wiele wspólnego z ekonomią społeczną. Pod‐
mioty gospodarcze, szeroko rozumianego II sektora, pomimo ich dodatkowej
działalności (społecznej, charytatywnej czy wspierającej osoby zagrożone wyklu‐
czeniem społecznym), są nastawione na realizację celu biznesowego, a nie stricte
społecznego i powinny być traktowane jako podmioty przynależne do gospodar‐
ki rynkowej.

2. Podmioty ekonomii społecznej w świetle analizy przepisów prawa
oraz próba uporządkowania zakresu pojęciowego
Analizując badane zagadnienie nasuwa się wniosek, iż na ekonomię społecz‐
ną należy spojrzeć bardziej selektywnie, przez pryzmat realizacji celów społecz‐
nych połączonych z zatrudnianiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(m. in.: osób niepełnosprawnych12, osób bezrobotnych). Dopiero taka synteza
uprawniałaby do określania danego podmiotu gospodarczego mianem podmiotu
ekonomii społecznej. Mając powyższe na względzie, nie powinno mówić się o
ekonomii społecznej bez bezpośredniego udziału w niej osób zagrożonych wy‐
kluczeniem społecznym. Problem ten warto analizować przez pryzmat zapisów
ustawowych, tj. przepisów warunkujących powoływanie podmiotów gospodar‐
czych ekonomii społecznej.
Zapisy ujęte w Prawie spółdzielczym13 w art. 1 określają, kto może założyć
„spółdzielnię” (w tym spółdzielnię mieszkaniową). Określono, że spółdzielnia
jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym skła‐
dzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. W przywołanej ustawie nie
znajdujemy żadnego zapisu mówiącego o osobach zagrożonych wykluczeniem
społecznym. W art. 2 ustawy znajduje się zapis mówiący o możliwości prowa‐
dzenia działalności społecznej, ale nie jest to warunek konieczny. Zatem, zgodnie
z poglądem przedstawionym powyżej, spółdzielnia nie powinna być traktowana
jako podmiot ekonomii społecznej. W art. 181 przywołana wyżej ustawa14 defi‐
12

13
14

Niepełnosprawność nie powinniśmy rozumieć tylko jako wadę (anatomiczną, fizjologiczną, psy‐
chiczną), lecz jako stan pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1982 r. Nr 30 poz. 210 z późn. zm.).
Ibidem.
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niuje „spółdzielnię pracy” – jej istotą jest prowadzenie wspólnego przedsiębior‐
stwa w oparciu o osobistą pracę członków. Ponownie uwidacznia się brak infor‐
macji na temat zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wo‐
bec tego, także spółdzielnia pracy nie spełnia kryterium podmiotu ekonomii
społecznej. Natomiast przedmiotem działalności „spółdzielni inwalidów i spół‐
dzielni niewidomych” zdefiniowanych w art. 181a wymienionej wyżej ustawy15,
jest zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych przez pracę
w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie. Innymi słowy, spółdzielnia inwa‐
lidów oraz spółdzielnia niewidomych posiada cechy podmiotu ekonomii spo‐
łecznej (inwalidzi oraz osoby niewidome, czyli osoby niepełnosprawne, wchodzą
w skład osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) oraz po raz pierwszy
pojawia się obowiązek ich zatrudnienia, wynikający z treści art. 181a – „przez
pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie”.
Przywołanej spółdzielczej kasy oszczędnościowo‐kredytowej (SKOK) działa‐
jącej na podstawie ustawy16 również nie powinno zaliczać się do podmiotów
ekonomii społecznej, gdyż zgodnie z art. 217 jest „spółdzielnią” działającą na pod‐
stawie przepisów Prawa spółdzielczego, które omówiono powyżej. Ponadto
w art. 318 określono jasny cel SKOK, który stanowi, iż celem kas jest gromadzenie
środków pieniężnych, udzielanie pożyczek i kredytów, czyli działalność bizne‐
sowa, nie zaś społeczna wrażliwość czy sprawiedliwość. Brakuje w niej również
zapisów o konieczności zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecz‐
nym.
Dużą popularność w ostatnim czasie zdobywają „spółdzielnie socjalne”
(w 2011 – ok. 100; 01.2015 – ok. 1300)19 działające na bazie Ustawy o spółdziel‐
niach socjalnych20, których przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólne‐
go przedsiębiorstwa, w oparciu o osobistą pracę członków, działającego na rzecz
społecznej i zawodowej reintegracji (art. 2 ustawy)21. Najistotniejszym jest jednak
kryterium założycielskie22, które ustawowo określa członków założycieli w licz‐
bie nie mniejszej niż pięć spośród: osób bezrobotnych23; osób bezdomnych, osób

15
16

17
18
19

20

21
22
23

Ibidem.
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo‐kredytowych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 855 z późn. zm.).
Ibidem.
Ibidem.
Strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl [dostęp:
1.11.2016].
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
z późn. zm.).
Ibidem.
Ibidem, art. 4.
W rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
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uzależnionych od alkoholu, osób uzależnionych od narkotyków, osób chorych
psychicznie, osób zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców24; osób niepełno‐
sprawnych25 – z założeniem, że osoby te posiadają zdolność do czynności praw‐
nych (ustawa dopuszcza również założenie spółdzielni socjalnej przez organiza‐
cje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby
prawne – w takim wypadku liczba członków założycieli określona została na
minimum dwie osoby prawne z założeniem, że w okresie do sześciu miesięcy od
dnia wpisu do KRS, zatrudnią one minimum pięć osób spośród zagrożonych
wykluczeniem społecznym). Po spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewido‐
mych, spółdzielnie socjalne również wpisują się do katalogu podmiotów ekono‐
mii społecznej.
Tabela 1 systematyzuje podział podmiotów ekonomii społecznej, które po‐
siadałyby status podmiotów ekonomii społecznej sensu stricto. Podmioty te charakte‐
ryzują się swoją misją społeczną oraz obowiązkiem zatrudniania osób należących
do grona osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świadomie pominięte
zostały organizacje pozarządowe26 (stowarzyszenia czy fundacje), które w zależ‐
ności od swojego profilu branżowego mogą działać na różnych polach społecz‐
nych i zatrudniać, bądź nie, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Tabela 1. Proponowany podział podmiotów o statusie podmiotów ekonomii społecznej
Lp.

Podmiot

Podstawa prawna

1.

Spółdzielnia inwalidów

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

2.

Spółdzielnia niewidomych

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

3.

Spółdzielnia socjalna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjal‐
nych

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku wnioskowania o status podmiotu ekonomii społecznej należa‐
łoby się zastanowić, w jakim stopniu musiałyby one spełnić warunek zatrudnial‐
ności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. zatrudniając minimum
50% stanu osób zaliczanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym, co
oczywiście należałoby poddać konsultacjom).

24

25

26

W rozumieniu Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 225, z późn. zm. w zw. z art. 2 pkt. 1a i 1b ustawy).
W rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud‐
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
Stanowiące trzon III sektora, organizacje niedziałające dla zysku (w większości fundacje i stowarzy‐
szenia).
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3. Wsparcie ze strony państwa
Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że tylko trzy podmioty na otwar‐
tym rynku pracy mogłyby być uznane za przedsiębiorstwa o statusie podmiotu
ekonomii społecznej, tj. spółdzielnia inwalidów, spółdzielnia niewidomych
i spółdzielnia socjalna. Wszystkie trzy mogą również, jak żadne inne przedsię‐
biorstwo z sektora III27, a tym bardziej z sektora II, liczyć na wsparcie i opiekę
państwa. W przypadku spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych
w art. 181 § 3 Prawo spółdzielcze28 ustawodawca zagwarantował, iż korzystają
one z wszechstronnej pomocy organów władzy państwowej oraz administracji
rządowej i samorządowej, oraz ze zwolnień i ulg w świadczeniach publiczno‐
prawnych. Jeszcze większe wsparcie mogą otrzymać spółdzielnie socjalne – jeżeli
jednym z założycieli jest jednostka samorządu terytorialnego, może ona przenieść
w ramach wkładu własność na spółdzielnię socjalną lub przenieść swojego pra‐
cownika, w celu wykonywania świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej. Może
również udzielić poręczenia pożyczek, kredytów (art. 5a Ustawy o spółdzielniach
socjalnych)29. Spółdzielnia socjalna zwolniona jest z opłaty sądowej od wniosku
o wpis do KRS, z opłaty od wniosku o zmianę wpisu oraz z opłaty za ogłoszenie
tych wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym30. Ponadto, przez 24 mie‐
siące na osoby pozostające w zatrudnieniu, spółdzielnia socjalna otrzymuje re‐
fundację kosztów zatrudnienia (składki ZUS, należne od pracownika i od praco‐
dawcy) w 100%, natomiast przez kolejne 12 miesięcy w 50% – dla podstawy,
którego wymiarem jest kwota minimalnego wynagrodzenia31 (od 01.01.2017 r.
jest to kwota 2 000,00 PLN, refundacja zatem może wynieść nawet do 640,00 PLN
miesięcznie). Dodatkowo działalność spółdzielni może zostać wsparta ze środ‐
ków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego poprzez
dotacje, pożyczki, usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym,
prawnym32. Spółdzielnie socjalne korzystają również ze zwolnień podatkowych
(dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane na cele związane ze społeczną
i zawodową reintegracją członków spółdzielni zwolnione są z podatku docho‐
dowego od osób prawnych). Jak zatem można zauważyć nadzwyczajna pomoc
państwa w odniesieniu do omawianych podmiotów ekonomia społeczna nie jest
przypadkowa. Cel, jaki przyświeca Krajowemu Programowi Rozwoju Ekonomii
Społecznej33, to realizacja Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego34 w zakresie
27
28
29
30
31
32
33
34

Cześć gospodarki narodowej przypisana organizacjom pozarządowym.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze...
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych...
Ibidem, art. 6.
Ibidem, art. 12 ust. 3a.
Ibidem, art. 15.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej…
Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., Warszawa 2013.
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włączenia społecznego oraz wspierania rozwoju ekonomii społecznej i przedsię‐
biorstw społecznych35. W kontekście takiego wsparcia oferowanego przez pań‐
stwo, trudno się nie zgodzić z poglądem J. Hausnera36, który twierdzi, że przed‐
siębiorstwa społeczne mogą być alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do
komercjalizacji szeregu usług społecznych czy też publicznych. Autor niniejszego
artykułu brał udział w projekcie podjęcia realizacji usług pocztowych (agencje
pocztowe) przez spółdzielnię socjalną. Celem przedsięwzięcia był powrót do
usług pocztowych oferowanych w miejscowościach, w których Poczta Polska
przestała świadczyć usługi (mała rentowność placówek). Spółdzielnia, oprócz
świadczenia usług pocztowych (obrót listowy, wpłaty/wypłaty, sprzedaż, usługi
finansowe), miała realizować usługi specyficzne dla danej lokalizacji, np.: sprze‐
daż biletów komunikacji publicznej, doładowania biletów miesięcznych. Jest to
jeden z wielu obszarów, który mógłby być zagospodarowany właśnie przez
przedsiębiorstwa posiadające status podmiotów ekonomii społecznej.
J. Hausner37 w swoich rozważaniach na temat gospodarki społecznej twierdzi,
że dla zachowania lokalnego przedsiębiorstwa zagrożonego ryzykiem upadłości
należałoby doprowadzić do jego uspołecznienia przy wsparciu władz publicznych
(samorządu) przez samych pracowników. Efektem takiej restrukturyzacji,
w oparciu o przedsiębiorstwo posiadające status podmiotu ekonomii społecznej,
byłoby zachowanie miejsc pracy, ryzykiem natomiast byłoby przejęcie odpowie‐
dzialności za zarządzanie i kwestie finansowe. Rozstrzygnięcia wymaga jednak
problem zobowiązań upadłego podmiotu gospodarczego oraz kwalifikacji pra‐
cowników, którzy przejęliby zarządzanie przedsiębiorstwem. Niemniej sama
restrukturyzacja tego typu wpłynęłaby korzystnie na lokalną społeczność i poli‐
tykę zatrudnienia w regionie. Otwartych pozostaje więcej kwestii, np.: kto powi‐
nien podejmować tego typu decyzje i jak je zrealizować w praktyce.

Podsumowanie
Analizując literaturę przedmiotu nie trudno jest dostrzec, iż pojęcia: ekonomii
społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej, nawzajem się przenikają i uzu‐
pełniają. Można się również dopatrzeć pewnego chaosu pojęciowego oraz braku
systematyki w określaniu podmiotów ekonomii społecznej. Podjęta próba upo‐
rządkowania pojęć sektora ekonomii społecznej poprzez stworzenie projektu
ustawy o przedsiębiorstwie społecznym w dużej mierze rozwiałaby niektóre
z pojawiających się wątpliwości, natomiast tworzy inne (o czym była mowa po‐
wyżej), zatem nie dziwi fakt, iż projekt ustawy nie znalazł się w Sejmie. Jednak,
35
36
37

Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r., Warszawa 2014.
J. Hausner, Ekonomia społeczna a państwo, „Ekonomia Społeczna”, Kraków 2012.
Ibidem.
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zważywszy na potrzebę właściwego adresowania transferu wsparcia, skierowa‐
nego przez państwo na rzecz ekonomii społecznej, istotne jest rozgraniczenie
pomiędzy szeroko rozumianą grupą podmiotów ekonomii społecznej a resztą
przedsiębiorstw. Te pierwsze powinny posiadać status podmiotów ekonomii spo‐
łecznej, realizując jasno określony cel społeczny, przy jednoczesnym zatrudnieniu
osób zagrożonych wykluczeniem społeczny. Wsparcie państwa winno iść w kie‐
runku tych podmiotów (docierać do tych, dla których zostało stworzone), a nie
do podmiotów, które poprzez nieprecyzyjne przepisy prawne korzystałyby
z nienależnych korzyści. Istnieje również duża luka na rynkach lokalnych, a do‐
tycząca realizacji zadań publicznych m. in.: usług opiekuńczych, usług edukacyj‐
nych, które mogłyby być wypełnione działalnością podmiotów posiadających
status podmiotów ekonomii społecznej. Nie wykorzystuje się ekonomii społecz‐
nej w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw; nie upowszechnia się
wiedzy na temat ekonomii społecznej tak w szkolnictwie na poziomie średnim,
jak i na poziomie wyższym. Istnieje niewielka ilość ośrodków naukowych, które
oferują studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej czy zarządzania
organizacjami ekonomii społecznej.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą nowego spojrzenia i zredefiniowania podmiotów ekonomii społecznej
w bardziej selektywny sposób. Celem artykułu jest próba eksplikacji ekonomii społecz‐
nej pod kątem pojęciowym, a także identyfikacja kryteriów, jakie winny determinować
status podmiotów ekonomii społecznej, wynikający z konkretnych zapisów regulujących
działalność tych podmiotów. Autor niniejszego artykułu próbuje znaleźć między innymi
odpowiedź na pytanie, czy wszystkie podmioty ekonomii społecznej sensu largo winny
posiadać status podmiotów ekonomii społecznej. Odpowiadając na to twierdzenie, pro‐
wadzi czytelnika od definicji ekonomii społecznej, poprzez analizę literatury przedmio‐
tu oraz przepisów prawa, w których można doszukać się kryteriów stanowiących
o statusie poszczególnych podmiotów. Zakładając misję społeczną oraz zatrudnianie
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty ekonomii społecznej,
pozwala na identyfikację trzech podmiotów gospodarczych, które winny posiadać w
obecnym stanie prawnym status podmiotów ekonomii społecznej. Są to: spółdzielnia inwali‐
dów, spółdzielnia niewidomych oraz spółdzielnia socjalna.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie
socjalne, organizacje pozarządowe, kapitał społeczny

SOCIAL ECONOMY AS PART OF THE POLISH ECONOMIC SYSTEM
DEFINITION CONSIDERATIONS
Summary
This article is an attempt to cast a new light and redefine social economy subjects in
a more selective manner. The objective of the article is to identify criteria that should
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determine the status of social economy subjects resulting from concrete provisions regu‐
lating their activity. The author of this article is trying to find an answer to the question
if all social economy subjects sensu largo should have the status of social economy sub‐
jects. By addressing this issue, he leads the reader from the definition of social economy
through analysis of the subject literature and provisions of law, where criteria determin‐
ing the status of particular subjects can be found. The assumption that their determi‐
nants are social mission and employing persons at risk of social exclusion allows to iden‐
tify three economic operators who, at the present state of the law, should have the status
of social economy subjects. They are cooperative of the disabled, cooperative of the blind
and social cooperative.
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Kultura organizacyjna a efektywność przedsiębiorstwa –
metodologia badań ilościowych
Wstęp
Ustalenie i ocena zależności między efektywnością funkcjonowania przedsię‐
biorstwa i jego kulturą organizacyjną okazuje się poważnym problemem. W lite‐
raturze naukowej przedstawiono wiele metod oceny kultury organizacyjnej. Jed‐
nak w większości są to metody jakościowe, które w zasadzie mają charakter
wyłącznie opisowy, dlatego nie mogą być wykorzystane w ilościowych bada‐
niach zależności zachodzących między określonymi charakterystykami kultury
organizacyjnej a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. Stąd potrzeba stwo‐
rzenia odpowiednich mierników ilościowych, które oddawałyby specyfikę kultu‐
ry organizacyjnej badanego podmiotu gospodarczego. Autorka artykułu, posłu‐
gując się klasyfikacją kultury organizacyjnej Handy’ego oraz wykorzystując
podstawowe mierniki efektywności przedsiębiorstwa, zrealizowała badania na
powyższy temat w jednym mikroprzedsiębiorstwie. Wyników tak przeprowa‐
dzonych badań nie można oczywiście uznać za reprezentatywne dla populacji
przedsiębiorstw, jednakże mogą one stanowić podstawę do formułowania
wstępnych wniosków na temat związku kultury organizacyjnej i efektywności
przedsiębiorstwa.
Celem artykułu jest zatem przedstawienie metodologii diagnozowania
wpływu kultury organizacyjnej na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa.
W badaniach wykorzystano: wywiad kwestionariuszowy, autorskie mierniki
kultury organizacyjnej, syntetyczny miernik stopnia rozwoju kultury organiza‐
cyjnej, podstawy analizy finansowej, kompleksowy miernik efektywności, bada‐
nia korelacyjne, model regresji.

1. Badanie kultury organizacyjnej
Badania kultury organizacyjnej proponuje się dokonywać dwuetapowo. Naj‐
pierw za pomocą wybranych metod jakościowych ustalić należy typ kultury,
opisać najbardziej charakterystyczne jej cechy, sposoby zarządzania, stosunki
i najczęstsze sposoby zachowania pracowników. Następnie posługując się meto‐
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dami ilościowymi powinno się zmierzyć stopień rozwoju kultury organizacyjnej
w badanym przedsiębiorstwie, by w dalszej części badania było możliwe zmie‐
rzenie wpływu kultury organizacyjnej na efektywność przedsiębiorstwa.
Dokonując analizy typu kultury organizacyjnej posługiwano się klasyfikacją
Ch. Handy’ego1. Pracownicy badanego przedsiębiorstwa odpowiadali na pytania
umieszczone w kwestionariuszu proponowanym przez autora klasyfikacji. Na
podstawie odpowiedzi pracowników wywnioskowano, iż przedsiębiorstwo po‐
siada dominującą kulturę organizacyjną typu kultury władzy, ale także posiada
niektóre cechy kultury zadań i kultury z orientacją na osobowość.
Na podstawie badań jakościowych i ustalonych wartości oraz reguł, panują‐
cych w przedsiębiorstwie, skonstruowano grupę indywidualnych dla badanego
przedsiębiorstwa mierników2, służących do ilościowego pomiaru stopnia rozwo‐
ju kultury organizacyjnej: M1 – miernik koncentracji władzy, M2 – miernik stop‐
nia zależności pracowników od kadry kierowniczej, M3 – miernik przyjaźni
z kadrą kierowniczą, M4 – miernik przyjaźni pracowników, M5 – miernik współ‐
pracy, M6 – miernik przejmowania wiedzy praktycznej, M7 – miernik wspólnych
tradycji, M8 – miernik talentu i profesjonalizmu pracowników, M9 – miernik
zależności premii od osiągniętych rezultatów, M10 – miernik zależności zaufania
od osiągniętych rezultatów.
Miernik koncentracji władzy sprawdza, czy zgodnie z teorią określonego ty‐
pu kultury organizacyjnej cała władza oraz wpływ są skoncentrowane wyłącznie
w rękach kadry kierowniczej. Budowa miernika wygląda następująco:

Przyjęta wzorcowa wartość dla kultury organizacyjnej jest 1. Osiągnięcie war‐
tości wzorcowej interpretować należałoby tak, iż w przedsiębiorstwie równa jest
liczba pracowników, mających wysokie stanowiska i liczba pracowników, którzy
biorą aktywny udział w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
Kolejny miernik – stopnia zależności pracowników od kadry kierowniczej –
uzupełnia miernik poprzedni, odzwierciedlając siłę i wpływ kierowników na
działania (zachowania) pracowników w codziennym życiu przedsiębiorstwa.
Budowa miernika:

1

2

O. G. Tichomirowa, Organizacionnaja kultura: formirowanije, razwitije i ocenka, ITMO, Sankt‐Peter‐
sburg, 2008, s. 112–128.
J. Hartenberger‐Liszek, Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstwa, Wydawnic‐
two Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014, s. 15–30.
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Wartość wzorcowa miernika równa się 1, co pokazuje, iż wszyscy pracowni‐
cy akceptują w przedsiębiorstwie istniejące postawy, że decydujące słowo mają
kierownicy, zaś pracownicy mają za zadanie nie rozważając je wykonywać.
Istotnym miernikiem badanego przykładu kultury jest miernik przyjaźni
z kadrą kierowniczą, odzwierciedlający stopień istotności dobrych stosunków
z kadrą kierowniczą. Pokazuje, na ile przyszłość pracowników jest uzależniona
od stosunków z kierownictwem.

Powyższy wskaźnik interpretować należy następująco: jaka część pracowni‐
ków, postrzegających gorsze relacje z kierownictwem, poniosła negatywne kon‐
sekwencje. Przyjęto, iż wartością wzorcową ma być 1.
Miernik przyjaźni pracowników pokazuje, na ile koleżeńskie są stosunki
między pracownikami. Budowa miernika:

Interpretacja miernika: jaka część pracowników uważa, że ma koleżeńskie re‐
lacje z innymi pracownikami. Ustalona wzorcowa wartość równa się 1.
Następny miernik bada stopień współpracy występującej wśród pracowni‐
ków. Szczególną uwagę zwraca się na proces zespołowego rozwiązywania pro‐
blemów – w organizacji mają miejsce częste dyskusje i debaty między pracowni‐
kami.

Pokazuje, jaką część stanowią pracownicy, którzy uważają za konieczne
uwzględnienie punktu widzenia i poparcia innych pracowników. Przyjęta wzor‐
cowa wartość równa się 1.
Miernik przejmowania wiedzy praktycznej służyć ma do badania skłonności
pracowników do szukania wiedzy, rozwijania umiejętności i przestrzegania za‐
sad postępowania współpracowników.

Według określonych wartości przedsiębiorstwa, wszyscy pracownicy musieli‐
by stosować tę metodę uczenia się, dlatego przyjęta wartość wzorcowa równa się 1.
Tradycje kulturowe w badanym przedsiębiorstwie zajmują także ważne miej‐
sce, dlatego skonstruowano miernik wspólnych tradycji, który ma badać zaanga‐
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żowanie pracowników do wspólnego obchodzenia różnego rodzaju świąt
i udziału w organizowanych imprezach.

Miernik ten pokazuje, jaka część pracowników akceptuje i popiera istniejące
tradycje w przedsiębiorstwie. Wartość wzorcową ustalono na poziomie 1.
Za pomocą miernika talentu i profesjonalizmu pracowników można spraw‐
dzić, czy rzeczywiście przedsiębiorstwo rekrutuje i zatrudnia wyłącznie pracow‐
ników, którzy posiadają cechy właściwe dla danego przedsiębiorstwa. Przy kon‐
strukcji miernika zakładano, iż talent i profesjonalizm odzwierciedlać może
szybkość i poprawność wykonywanych zadań, dlatego budowa miernika jest
następująca:

Interpretuje się dany miernik w ten sposób – jaką część pracowników można
uznać za profesjonalistów lub utalentowanych, którzy wykonują pracę prawi‐
dłowo i szybko. Wzorcowa wartość równa się 1.
W przedsiębiorstwie pracują menedżerowie sprzedaży. Kryterium oceny ich
pracy – to ilość oraz wartość wykonanych transakcji. Zakłada się, iż duża trans‐
akcja ma wartość 3 000 – 4 000 euro. Skoro w przedsiębiorstwie premia i zaufanie
do pracowników w dużej mierze zależy od słusznie podjętych decyzji i osiągnię‐
tych rezultatów, zbudowano mierniki sprawdzające te zależności. Budowa mier‐
nika zależności premii od osiągniętych rezultatów:

Budowa miernika zależności zaufania od osiągniętych rezultatów:

Warto zauważyć, iż w mianownikach bierze się nie liczbę pracowników me‐
nedżerów sprzedaży ogółem, lecz tych, którzy dokonali dużych transakcji.
Pierwszy miernik odzwierciedla część pracowników premiowanych za słuszne
rezultaty w pracy, drugi – część pracowników osiągających słuszne rezultaty w
pracy oraz zyskujących zaufanie od kierownika. Dla obu mierników ustalono
wzorcową wartość na poziomie 1.
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Na podstawie wywiadu telefonicznego z kadrą kierowniczą metodą kolej‐
nych porównań3 oszacowano wagi mierników. Założono, iż element matrycy bij
przyjmuje wartość 2, jeżeli Mi ma większe znaczenie od Mj, przyjmuje wartość 1,
jeżeli Mii Mj są równe oraz przyjmuje wartość 0, jeżeli Mi jest mniej ważne od Mj.
Otrzymane rezultaty przedstawiono w postaci matrycy w tab. 1. Dla uproszcze‐
nia analizy wprowadzono dodatkowe zapisy: Si – suma miernika i‐tego, Wi –
waga miernika i‐tego.
Tabela 1. Wagi mierników kultury organizacyjnej
i/j

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

Si

Wi=Si/∑Si

M1

1

0

0

0

1

2

2

2

2

2

12

0,12

M2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

19

0,19

M3

2

0

1

2

2

2

2

2

2

2

17

0,17

M4

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

4

0,04

M5

1

0

0

2

1

2

2

2

2

2

14

0,14

M6

0

0

0

2

0

1

2

0

2

0

7

0,07

M7

0

0

0

1

0

0

1

2

2

2

8

0,08

M8

0

0

0

2

0

2

0

1

2

2

9

0,09

M9

0

0

0

2

0

0

0

0

1

2

5

0,05

M10

0

0

0

2

0

2

0

0

0

1

5

0,05

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie na podstawie wywiadu telefonicznego z pracownikami otrzymano
niezbędne dane do utworzenia wskaźników (tab. 2), badających stopień rozwoju
kultury organizacyjnej. Ustalono trzy okresy badawcze: T1 – od początku założe‐
nia przedsiębiorstwa czyli od 24 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
T2 –od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku, T3 – od 1 listopada do
31 grudnia 2015 roku. W okresie T1 pracowało 2 pracowników, jednym z nich był
dyrektor przedsiębiorstwa, drugim – menedżer sprzedaży. W okresie T2
w przedsiębiorstwie niejednocześnie pracowało 5 pracowników. Najpierw za‐
trudniono 1 menedżera sprzedaży, później go zwolniono i zatrudniono
1 administratora – menedżera sprzedaży. Z biegiem czasu zatrudniono jeszcze
jednego menedżera sprzedaży. Pod koniec drugiego okresu zwolniono 1 mene‐
dżera sprzedaży i administratora – menedżera sprzedaży. W okresie T3 w przed‐
siębiorstwie pracowało 2 osoby – dyrektor i menedżer sprzedaży.

3

N.V. Levkin, Razwitije organizacionnoj kultury predprijatelskich kultur w uslovijach transfotmacii rynocz‐
noj modeli choziajstwa, GOU WPO, Sankt‐Peterburg, 2009, s. 32–38.
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Tabela 2. Wskaźniki kultury organizacyjnej
Miernik
M1

Obliczenie

Wartość wskaźnika

T1

T2

T3

T1

T2

T3

1/1

1/1

1/1

1

1

1

M2

1/1

4/4

1/1

1

1

1

M3

(2‐1)/(2‐1)

(5‐2)/(5‐2)

(2‐0)/(2‐0)

1

1

1

M4

2/2

5/5

2/2

1

1

1

M5

1/2

3/5

2/2

0,5

0,6

1

M6

2/2

4/5

2/2

1

0,8

1

M7

2/2

5/5

2/2

1

1

1

M8

(0+0)/2/1

(0+0)/2/5

(0+0)/2/2

0

0

0

M9

1/1

2/4

1/1

1

0,5

1

M10

1/1

3/4

1/1

1

0,75

1

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie danych z tabel 1. i 2. stworzono integralny miernik4 (KO), za
pomocą którego obliczono stopień rozwoju kultury organizacyjnej w okresie T1,
T2 i T3:
KO1 = 0,12*1+0,19*1+0,17*1+0,04*1+0,14*0,5+0,07*1+0,08*1+0,09*0+0,05*1+
+0,05*1 = 0,84 = 84%
KO2=0,12*1+0,19*1+0,17*1+0,04*1+0,14*0,6+0,07*0,8+0,08*1+0,09*0+
+0,05*0,5+0,05*0,75= 0,8025 = 80,25%
KO3= 0,12*1+0,19*1+0,17*1+0,04*1+0,14*1+0,07*1+0,08*1+0,09*0+0,05*1+
+0,05*1= 0,91 = 91%
Otrzymano wskaźniki stopnia rozwoju kultury organizacyjnej o wartościach
84%, 80,24% i 91% w badanych okresach, co ocenia się pozytywnie. Oznacza to, iż
przedsiębiorstwo posiada dość silną kulturę organizacyjną o typie władzy, pra‐
cownicy są świadomi istniejących w przedsiębiorstwie wartości oraz je akceptują.
Jednak warto pamiętać, iż w okresie T1 w przedsiębiorstwie pracowały 2 osoby,
a w T2 jednocześnie pracowały maksymalnie 4 osoby, a w tak nielicznym zespole
jest relatywnie łatwiej utrzymywać spójną kulturę organizacyjną dla wszystkich
pracowników niż większych kolektywach. W okresie T3 liczba pracowników
utrzymuje się na poziomie 2 osób – kierownik i menedżer sprzedaży, którzy są
najlepszymi przyjaciółmi, mają ten sam kierunek myślenia, te same postawy w
życiu, jak i w biznesie, mają podobny sposób zachowań w różnego rodzaju sytu‐
acjach, co powoduje ukształtowanie się wskaźnika stopnia rozwoju kultury orga‐
nizacyjnej na wysokim poziomie.

4

G.N. Nikolajewa, Razwitije organizacionnoj kultury kak faktor powyszenija effektiwnosti upravlenija perso‐
nalom, IGZA 2006, nr 3(48), s. 36.
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2. Badanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa
Efektywność całego przedsiębiorstwa zdecydowano wyrazić za pomocą syn‐
tetycznego indeksu efektywności przedsiębiorstwa. Jako zmienne cząstkowe
wskaźnika wybrano: zyskowność przychodów (deficytowość finansową) – R,
zyskowność (deficytowość) majątku – ROA, zyskowność (deficytowość) zaanga‐
żowanych kapitałów własnych – ROE5.
Na podstawie Bilansu i Rachunku zysków i strat badanego przedsiębiorstwa
wystawionych w dniach 31.12.2014, 30.09.2015 i 31.12.2015 r. uzyskano wartości
wskaźników zyskowności i deficytowości, które umieszczono w tabeli 3.
Tabela 3. Wskaźniki rentowności
Okres badany
Wskaźnik

24.10.2014 –
– 31.12.2014

01.01.2015 –
– 30.09.2015

01.10.2015 –
– 31.12.2015

R

‐0,35%

0,46%

1,10%

ROA

‐1,19%

4,36%

9,17%

ROE

‐23,18%

51,32%

85,91%

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie wywiadu z kierownikiem przedsiębiorstwa metodą kolejnych
porównań nadano wagi dla zmiennych cząstkowych. Analogicznie jak w przy‐
padku badań kultury organizacyjnej otrzymane wyniki przedstawiono w postaci
matrycy (tab. 4.).
Następnie obliczono wskaźniki efektywności całego przedsiębiorstwa:
ET1 = 0,55*(‐0,35%) + 0,33*(‐1,19%) + 0,12*(‐23,18%) = ‐3,3643%
ET2 = 0,55*0,46% + 0,33*4,36% + 0,12*51,32% = 7,8502%
ET3 = 0,55*1,1% + 0,33*9,17% + 0,12*85,91% = 13,9403%
Tabela 4. Wagi elementów składowych miernika efektywności
i/j

R

ROA

ROE

Si

Wi=Si/∑Si

R

1

2

2

5

0,55

ROA

0

1

2

3

0,33

ROE

0

0

1

1

0,12

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom efektywności całego przedsiębiorstwa oscylował na poziomie – 3,36%
w okresie T1, 7,85% w okresie T2 i 13,94% w okresie badanym T3. Wzrost wskaź‐

5

L. Bednarski:, Analiza fnansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007, s. 17–32.
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nika był spowodowany wzrostem wskaźników cząstkowych. Zatem rosnąca ich
tendencja informuje o wzroście efektywności działalności gospodarczej przedsię‐
biorstwa w badanym okresie. Wzrost wskaźników zyskowności sprzedaży mówi
o rosnących efektach finansowych ze sprzedaży towarów i usług, wzrost wskaź‐
ników zyskowności majątku wskazuje na wzrost efektywności w zarządzaniu
majątkiem, a rosnące wskaźniki zyskowności majątku własnego pokazują rosną‐
ce efekty inwestycji właścicieli przedsiębiorstwa.

3. Powiązania kultury organizacyjnej i efektywności przedsiębiorstwa
– badania korelacji i regresji
Badania wpływu kultury organizacyjnej na efektywność przedsiębiorstwa
przeprowadzono za pomocą badań korelacyjnych oraz modelu regresji6.
Ustalono, iż zmienną endogeniczną jest E – poziom efektywności przedsię‐
biorstwa, tymczasem zmienną egzogeniczną jest KO – stopień rozwoju kultury
organizacyjnej. Dane o zmiennych umieszczono w macierzy obserwacji (tab. 5).
Przyjęto graniczną wartość poziomu istotności α 0,05.
Tabela 5. Macierz obserwacji
Okres badany

E

KO

T1

‐3,3643%

84,00%

T2

7,8502%

80,25%

T3

13,9403%

91,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Najpierw należy zbadać, czy występuje związek między badanymi zmien‐
nymi. Wieloletnie dyskusje w literaturze naukowej na temat wpływu kultury
organizacyjnej na wyniki finansowe są podstawą stwierdzenia, iż występują lo‐
giczne związki między stopniem rozwoju kultury organizacyjnej a poziomem
efektywności przedsiębiorstwa, co z kolei stanowi podstawę do badań tego
związku. Na podstawie danych z tabeli 5 z wykorzystaniem programu Statistica
utworzono macierz korelacji pary badanych zmiennych (rys. 1).
Otrzymano współczynnik korelacji Pearsona o wartości około 0,5, reprezen‐
tujący umiarkowaną korelację dodatnią. Oznacza to, iż występują proporcjonalne
powiązania wartości badanych zjawisk: wzrost poziomu rozwoju kultury organi‐
zacyjnej powoduje wzrost poziomu efektywności przedsiębiorstwa, a wzrost
poziomu efektywności przedsiębiorstwa powoduje wzrost poziomu rozwoju

6

V. Boguslauskas, Ekonometrika, Technologija, Kaunas,2007, s. 256–301.
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kultury organizacyjnej. Skoro otrzymana wartość współczynnika korelacji jest
większa od poziomu 0,4, są podstawy do tego, by pogłębiać badania.

Zmienna
E
KO

Korelacje
Oznaczone wsp. korelacji sa istotne z p < .05000
N=3 (Braki danych usuwano przypadkami)
Srednia
Odch.std
E
6.14207
8.777846
1.000000
85.08333
5.456266
0.503005

KO
0.503005
1.000000

Rysunek 1. Macierz korelacji
Źródło: Opracowanie własne.

Analiza korelacyjna wykazała istnienie związku statystycznego, lecz by zba‐
dać związek przyczynowo‐skutkowy kultury organizacyjnej oraz efektywności
przedsiębiorstwa, zbudowano model regresji. W oparciu o dane z tabeli 5 z wy‐
korzystaniem programu Statistica wygenerowano wartości stałej i współczynnika
regresji do funkcji regresji (rys. 2).
Oceny parametrow
Parametryzacja z sigma-ograniczeniami
Efektywność
Efektywność
Efektywność
Efektywność
przedsiębiorstwa przedsiębiorstw przedsiębiorstw przedsiębiorstwa
Efekt
Param.
t
p
Bl. std.
Wyraz wolny
-62.708
118.464
-0.52934
0.69006
0.8092
Kultura organizacyjn
1.3904
0.58199
0.66445

Rysunek 2. Wartości parametrów funkcji regresji
Źródło: Opracowanie własne.

Wyraz wolny informuje, iż gdyby poziom rozwoju kultury organizacyjnej
był równy 0, efektywność przedsiębiorstwa miałaby wartość około ‐62,71.
Na podstawie danych z rysunku 2 skonstruowano funkcję regresji odzwier‐
ciedlającą zależność efektywności przedsiębiorstwa od kultury organizacyjnej:
E = ‐62,71 + 0,08922 * KO

Funkcja regresji ma postać liniową i jest przedstawiona na rysunku 3. Funk‐
cja regresji informuje, iż wraz ze wzrostem poziomu rozwoju kultury organiza‐
cyjnej o 1%, wzrośnie poziom efektywności przedsiębiorstwa o 0,89%.
Aby zbadać dopasowanie modelu, obliczono współczynnik determinacji R2
(rys. 4.).
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E= -62.7088+0.8092* KO
16
14

Efektywność przedsiębiorstwa
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8
6
4
2
0
-2
-4
-6
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84

86

88

90

92

Kultura organizacyjna

Rysunek 3. Graficzna postać funkcji regresji
Źródło: Opracowanie własne.

Zalezna
Zm.
Efektywność przedsiębiorstwa

Test SS dla pelnego modelu wzgledem SS dla reszt
Wielokr.
Wielokr.
Skorygow
F
R
R2
R2
0.503005
0.253014
-0.493971
0.338714

p
0.664455

Rysunek 4. Wartość współczynnika determinacji R

2

Źródło: Opracowanie własne.

Współczynnik determinacji oscyluje na poziomie około 0,25, jest mniejszy od
wartości 0,6, co wskazuje na niezadowalający poziom dopasowania modelu do
zmiennych. Zmienność efektywności przedsiębiorstwa tylko w 25% jest wyja‐
śniana zmiennością kultury organizacyjnej.
Jednak poziom istotności statystycznej p (rys. 2 i 4.), który ma wartość 0,66
i jest większy od 0,05, informuje o niskim poziomie istotności statystycznej kore‐
lacji, jak i modelu regresji.

Podsumowanie
W ramach artykułu na podstawie klasyfikacji Ch. Handy’ego ustalono domi‐
nujący typ kultury zorientowany na władzę. Utworzono indywidualne dla dane‐
go przedsiębiorstwa mierniki, za pomocą których zbadano stopień świadomości
oraz akceptowania najważniejszych wartości i reguł przez pracowników. Zbu‐
dowano kompleksowy miernik, pokazujący stopień rozwoju kultury organiza‐
cyjnej w badanym przedsiębiorstwie. Otrzymano wskaźniki o wartościach 84%,
80,24% i 91%, co ocenia się pozytywnie. Oznacza to, iż przedsiębiorstwo posiada
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dość silną kulturę organizacyjną, pracownicy są świadomi istniejących w przed‐
siębiorstwie reguł i wartości oraz je akceptują.
Dokonano częściowej analizy finansowej, zbadano podstawowe wskaźniki
zyskowności. Rosnąca tendencja wskaźników informuje o wzroście efektywności
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w badanym okresie. Wzrost wskaź‐
ników zyskowności sprzedaży mówi o rosnących efektach finansowych ze
sprzedaży towarów i usług, natomiast wzrost wskaźników zyskowności majątku
wskazuje na wzrost efektywności w zarządzaniu majątkiem. Rosnące zaś wskaź‐
niki zyskowności majątku własnego pokazują rosnące efekty inwestycji właścicie‐
li przedsiębiorstwa. Stworzono kompleksowy miernik efektywności całego
przedsiębiorstwa. Wyniki pokazały, iż wskaźniki oscylowały na poziomie ‐3,36%
w badanym okresie T1, 7,85% – T2 i 13,94% – T3. Wzrost wskaźnika ocenia się
pozytywnie.
Badania korelacyjne wykazały, iż istnieje związek między poziomem ogólnej
efektywności przedsiębiorstwa i poziomem rozwoju kultury organizacyjnej
w danym przedsiębiorstwie w badanym okresie. Model regresji potwierdził ist‐
nienie wpływu kultury organizacyjnej na poziom efektywności przedsiębiorstwa.
Jednak w związku z małą liczebnością próby uzyskanych wyników nie można
uznać jako reprezentatywne dla większej liczby przedsiębiorstw.
Bibliografia
Bednarski L., Analiza fnansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
Boguslauskas V., Ekonometrika, Technologija, Kaunas 2007.
Hartenberger‐Liszek J., Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Levkin N.V., Razwitije organizacionnoj kultury predprijatelskich kultur w uslovijach transfot‐
macii rynocznoj modeli choziajstwa, GOU WPO, Sankt‐Peterburg 2009.
Nikolajewa G.N., Razwitije organizacionnoj kutury kak faktor powyszenija effektiwnosti uprav‐
lenija personalom, IGZA 2006, nr 3(48).
Tichomirowa O.G., Organizacionnaja kultura: formirowanije, razwitije i ocenka, ITMO,
Sankt‐Petersburg 2008.

Streszczenie
Artykuł przedstawia ilościowy sposób badania wpływu kultury organizacyjnej na efek‐
tywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Na przykładzie wybranej jednostki gospodar‐
czej autorka demonstruje proces tworzenia mierników, za pomocą których możliwe staje
się zmierzenia poziomu kultury organizacyjnej w skali numerycznej. Dla reguł i warto‐
ści, panujących w przedsiębiorstwie, obliczyła dziesięć następujących wskaźników:
koncentracji władzy, stopnia zależności pracowników od kadry kierowniczej, przyjaźni
z kadrą kierowniczą, przyjaźni pracowników, współpracy, przejmowania wiedzy prak‐
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tycznej, wspólnych tradycji, talentu i profesjonalizmu pracowników i zależności premii
od osiągniętych rezultatów. Także skonstruowała syntetyczny indeks efektywności
ekonomicznej badanego podmiotu, którego częściami składowymi są zyskowność przy‐
chodów, zyskowność majątku oraz zyskowność zaangażowanych kapitałów własnych.
Tego rodzaju obliczenia w dalszej części artykułu pozwalają na analizowanie powiązań,
występujących między kulturą organizacyjną a efektywnością ekonomiczną, metodami
statystycznymi, takimi jak badania korelacyjne i tworzenie modelu regresji, oraz porów‐
nanie tych zależności w czasie.
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, mierniki, efektywność ekonomiczna, wskaźniki
zyskowności, badania korelacji, badania regresji

ORGANIZATIONAL CULTURE AND EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE –
QUANTITATIVE RESEARCH
Summary
The purpose of this article is to introduce the impact of organizational culture on eco‐
nomic effectiveness on the business using a numerical method of testing. Using example
author demonstrates a process creating indicators by which it is possible to measure the
level of organizational culture in a numerical scale. On the basis of rules and values
reigning in the company were calculated ten indicators: concentration of power, degree
of employees’ dependence from managers, friendship with the management, friendship
between employees, cooperation, acquisition of practical knowledge, shared traditions,
talent and professionalism, and depending on bonuses the results achieved. Moreover,
a synthetic index of economic effectiveness was developed for the tested entity, whose
components are: a profitability of incomes, a profitability of assets and a profitability of
involved equity. This kind of calculation later in this article allow us to analyze the rela‐
tionship, occurring between organizational culture and economic effectiveness, by statis‐
tical methods, such as correlational studies and the creation of a regression model, and
to compare these relationships in different time periods.
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Zarządzanie przeterminowanymi wierzytelnościami
w przedsiębiorstwach w Unii Europejskiej
Wstęp
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą narażeni są na różnego
rodzaju ryzyka. Pojawienie się określonego ryzyka jest uzależnione od rodzaju
i zakresu działalności przedsiębiorstwa. W relacjach z kontrahentami, podczas
zawierania transakcji handlowych, przedsiębiorcy narażeni są na opóźnienia lub
całkowity brak zapłaty. Istotne jest, aby byli świadomi sposobów minimalizowa‐
nia ryzyka powstania przeterminowanych wierzytelności. Jeżeli jednak ono zaj‐
dzie, przedsiębiorcy powinni natychmiast reagować i podejmować działania
mające na celu odzyskanie wierzytelności. Takim działaniem jest windykacja
zarówno ta realizowana w ramach własnej jednostki organizacyjnej, jak i zlecona
wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Windykowanie wierzytelności jest ele‐
mentem niezbędnym do poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. To wła‐
śnie windykacja pozwala na utrzymanie płynności finansowej, która jest nie‐
zbędna do funkcjonowania przedsiębiorstw.
Celem artykułu jest zbadanie podobieństw i różnic dotyczących podejścia
europejskich przedsiębiorców do zarządzania wierzytelnościami przetermino‐
wanymi. Metoda badawcza wykorzystana w pracy to studia literatury, a także
analiza raportów dotyczących podejścia europejskich przedsiębiorców do zarzą‐
dzania wierzytelnościami przeterminowanymi.

1. Dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców
1.1. Istota windykacji
Windykacja jest procesem polegającym na odzyskiwaniu przeterminowanych
należności z tytułu sprzedaży towaru lub wykonanych usług, i najczęściej rozpo‐
czyna się następnego dnia po terminie płatności1. Podstawowym celem procesu
1

Windykacja należności: ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska‐Gigol, Difin, Warszawa 2011,
s. 133.
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windykacji jest otrzymanie zapłaty za towar lub usługę w jak najkrótszym czasie
oraz przy zaangażowaniu możliwie najmniejszych środków finansowych i orga‐
nizacyjnych. Dodatkowymi celami procesu odzyskiwania należności są również:
otrzymanie dokumentu stanowiącego uznanie długu; otrzymanie zabezpieczenia
prawnego; opracowanie materiału dowodowego, w razie postępowania sądowe‐
go oraz zebranie informacji dotyczących majątku, z którego możliwe będzie
przeprowadzenie egzekucji2. Proces windykacji nie jest pojęciem tożsamym
z procesem zarządzania należnościami, windykacja bowiem jest końcowym pro‐
cesem zarządzania należnościami. Zarządzanie należnościami polega głównie na
ciągłym monitorowaniu terminów płatności kontrahentów, tak aby nastąpiła
szybka reakcja na ewentualne opóźnienia. Skuteczność windykacji jest w dużej
mierze uzależniona od działań podejmowanych na wcześniejszych etapach za‐
rządzania należnościami, zależy nawet od działań podejmowanych przed nawią‐
zaniem współpracy z konkretnym przedsiębiorcą3. Zanim przedsiębiorca zdecy‐
duje się na współpracę, powinien zorientować się czy kontrahent jest „solidnym”
przedsiębiorcą, czy wywiązuje się w terminie ze swoich zobowiązań i czy warto
podjąć z nim współpracę.
Przedsiębiorstwa powinny wypracować swój model windykacji dopasowany
do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, rozmiarów działalności oraz do
zwyczajów panujących w danej branży, aby odzyskiwanie należności było jak
najbardziej efektywne. Stosowanymi modelami są windykacje: wewnętrzna,
zewnętrzna i mieszana. Model windykacji wewnętrznej polega na wykonywaniu
czynności związanych z odzyskiwaniem należności w ramach struktury organi‐
zacyjnej przedsiębiorstwa. Windykacja zewnętrzna polega na przekazaniu czyn‐
ności windykacyjnych do wyspecjalizowanej firmy, która zajmuje się obsługą
wierzytelności, czyli tzw. outsourcing. Natomiast w modelu windykacji miesza‐
nej początkowe etapy procesu windykacji realizowane są w ramach struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa, natomiast pozostałe czynności przekazywane są
do firmy zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami.
1.2. Sposoby minimalizowania ryzyka powstania wierzytelności przetermi‐
nowanych w przedsiębiorstwie oraz sposoby ich odzyskiwania
Aby proces windykacji przynosił zamierzone efekty, działania podejmowane
przed procesem odzyskiwania należności muszą być rzetelnie wykonywane.
Mogą one w znaczny sposób ograniczyć ryzyko powstania przeterminowanych
należności. Początkowym etapem zarządzania należnościami powinno być ze‐

2

3

D. Budnik i inni, Wierzytelności w firmie: zabezpieczenie, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja,
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011, s. 165.
Windykacja należności…, s. 133.
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branie informacji o kontrahentach. Zbieranie informacji o kontrahencie nie po‐
winno zakończyć się po podpisaniu umowy, lecz powinno trwać przez cały okres
współpracy. Jest to szczególnie istotne przy oferowaniu mu odroczonego terminu
płatności za dostarczone towary bądź wykonaną usługę, czyli tzw. kredyt ku‐
piecki. Dla przedsiębiorców kredyt kupiecki ma bardzo duże znaczenie w pozy‐
skiwaniu krótkoterminowych obcych kapitałów na finansowanie działalności
bieżącej. Bardzo istotne jest, by warunki kredytowania kontrahentów były usta‐
lone tak, aby z przedsiębiorcami o złej kondycji finansowej nie została nawiązana
współpraca oraz aby nie otrzymywali odroczonego terminu zapłaty4. Brak usta‐
lonych warunków udzielania kredytu kupieckiego może doprowadzić do znacz‐
nego wzrostu należności przeterminowanych w należnościach ogółem. Bardzo
ważnym elementem procesu odzyskiwania wierzytelności jest czas reakcji na
opóźnienia w płatnościach. Im dłuższy czas reakcji skuteczność windykacji male‐
je. Aby w porę zareagować i w odpowiednim momencie podjąć czynności win‐
dykacyjne, konieczne jest monitorowanie powstałych należności. Monitoring
prowadzony po upływie terminu zapłaty jest jednoznaczny z pierwszym etapem
procesu windykacji. W procesie odzyskiwania należności można wyróżnić cztery
następujące etapy:
– Monitorowanie należności przeterminowanych, przez pierwsze 30 dni od
momentu powstania opóźnienia.
– Windykacja polubowna – zaczyna się po upływie 30 dni do 120‐180 dnia
opóźnienia.
– Windykacja sądowa – zaczyna się najczęściej po upływie 120 dni od
opóźnienia.
– W niektórych przypadkach po 180 dniach od przeterminowania należności
dochodzi do sprzedaży należności.
Wierzyciel bądź firma, której zleca się odzyskanie należności, powinni w tak samo
dużym stopniu przywiązywać uwagę do każdego z etapów procesu windykacji. Im
szybciej zacznie się procedury windykacyjne, tym większa szansa na odzyskanie
wierzytelności. Każdy z etapów może zakończyć się inkasem należności.

2. Wierzytelności przeterminowane w krajach europejskich
2.1. Podejście europejskich przedsiębiorców do zarządzania
wierzytelnościami przeterminowanymi
Globalna firma Atradius Collections, zajmująca się windykacją, przeprowa‐
dziła badania dotyczące terminów płatności pomiędzy przedsiębiorcami, a także
4 D. Budnik i inni, Wierzytelności w firmie…, s. 116–122.
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dotyczące ich zachowań związanych z windykacją wierzytelności. W 2015 r.
w badaniach wzięło udział 3728 przedsiębiorstw z Europy. Przedsiębiorstwa te
prowadzą działalność w sektorach takich jak produkcja, sprzedaż detaliczna,
hurtowa, dystrybucja, a także usługi. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa
o różnym poziomie obrotów, zarówno mikro, jak i duże przedsiębiorstwa. Bada‐
nia określają m.in.: jaka część sprzedaży stanowiła sprzedaż z odroczonym ter‐
minem płatności, jaka część z tych transakcji była spłacana na czas, jakie były
opóźnienia w płatnościach, jakie były powody niespłacania zaległych wierzytel‐
ności na czas, w jaki sposób przedsiębiorcy starali się odzyskać należności, jakie
wierzytelności przekazywali do firm windykacyjnych czy też jakich usług przed‐
siębiorcy oczekują od firm windykacyjnych5.
Wnioski, które wynikają z powyższego badania to m.in. to, że przedsiębior‐
ców z krajów europejskich częściej spotykają opóźnienia w płatnościach ze strony
kontrahentów krajowych niż międzynarodowych. Może to być uzasadnione tym,
że kontrahenci są bardziej skłonni udzielać kredytów kupieckich właśnie kontra‐
hentom krajowym. Przedsiębiorstwa z Europy Północnej są najbardziej skłonne
do udzielania kredytów kupieckich, również swoim międzynarodowym kontra‐
hentom. W Europie Wschodniej to przedsiębiorcy z Polski i Słowacji są najmniej
skłonni do udzielania odroczonych terminów zapłaty. Natomiast wielu przedsię‐
biorców z Węgier (43%) i Czech (77%) jest skłonnych do udzielania kredytów
kupieckich. Najczęstszym powodem opóźnionych płatności jest chęć dłużnika do
finansowania swojej bieżącej działalności kredytem kupieckim, problem ten do‐
tyka głównie przedsiębiorców z Europy Wschodniej. W Europie wierzytelności
płacone po 90 dniach od terminu wymagalności stanowią około 7% wszystkich
wierzytelności przeterminowanych, jest to szczególnie widoczne w krajach
z Europy Południowej. Przedsiębiorcy w Europie Północnej i Europie Zachodniej
są bardziej skłonni do korzystania z usług firm windykacyjnych, niż badani z
Europy Południowej. Firmy holenderskie, brytyjskie oraz niemieckie najczęściej
przekazują wierzytelności firmom windykacyjnym6.
Rysunek 1 przedstawia metody, którymi przedsiębiorcy odzyskują wierzy‐
telności przeterminowane w Polsce, Szwecji oraz Hiszpanii. Wybór tych krajów
pozwala na ukazanie różnic w zachowaniach płatniczych europejskich przedsię‐
biorców. W krajach tych przedsiębiorcy charakteryzują się zróżnicowaną posta‐
wą wobec posiadanych zobowiązań, a także wobec zarządzania wierzytelno‐
ściami przeterminowanymi w przedsiębiorstwie. Szwecja jest krajem, w którym
sytuacja płatnicza jest bardzo dobra. Przedsiębiorcy darzą się dużym zaufaniem
we wzajemnych relacjach. W Hiszpanii natomiast sytuacja płatnicza jest gorsza

5

6

Global Collections Review Eastern EuropeAssessing business behaviour on outsourcing Collections; Atri‐
adus Collections, Amsterdam 2015.
Ibidem.
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niż w Polsce i Szwecji. Przedsiębiorcy zdecydowanie częściej spóźniają się z za‐
płatą.

EUROPA
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SZWECJA
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0
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Rysunek 1. Metody przedsiębiorców na odzyskanie wierzytelności przeterminowanych
w Polsce, Szwecji oraz Hiszpanii
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Collections Review Eastern EuropeAssessing business
behaviour on outsourcing Collections, Atriadus Collections, Amsterdam 2015.

W Polsce 56% przedsiębiorców nie korzysta z usług wyspecjalizowanych
firm i odzyskuje wierzytelności w ramach własnej jednostki organizacyjnej,
w Szwecji jest to 61%, w obu przypadkach jest to jednak mniej niż średnia euro‐
pejska (niespełna 62%). W Hiszpanii odsetek ten jest wyższy od średniej w Euro‐
pie i wynosi 64%. Prawie 35% przedsiębiorców w Polsce przekazuje należności
przeterminowane do firm windykacyjnych, w Szwecji jest to 27%, w Hiszpanii
24%, a w Europie średnia wynosi niespełna 23%. Z usług kancelarii prawnych
korzysta prawie 44% przedsiębiorców z Polski, w Szwecji jest to 16%, w Hiszpa‐
nii 29%, natomiast w Europie odsetek ten wynosi średnio 36%. Najmniejszym
zainteresowaniem cieszy się sprzedaż wierzytelności, w Polsce 26% przedsiębior‐
ców korzysta z takiej usługi, w Szwecji 12%, w Hiszpanii 8%, a średnia europej‐
ska wynosi 13%.
Rysunek 2 przedstawia w jaki sposób przedsiębiorcy postępują z wierzytel‐
nościami przeterminowanymi, jakie działania podejmują w celu odzyskania na‐
leżności. Przedsiębiorcy zostali poproszeni o wybranie kilku metod, z których
korzystają.
W całej Europie panuje tendencja do prób odzyskiwania wierzytelności
w ramach własnej jednostki organizacyjnej. Średnia europejska wynosi 62%, lecz
w taki sposób odzyskują wierzytelności głównie przedsiębiorcy z Europy Pół‐
nocnej – 69% badanych. Przedsiębiorcy w drugiej kolejności zwracają się o pomoc
do kancelarii prawnych – 36%, szczególnie z Europy Wschodniej (48%). Średnio
w Europie 23% przedsiębiorców przekazuje przeterminowane wierzytelności do
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firmy windykacyjnej, najwięcej w Europie Północnej (29%), a najmniej w Europie
Wschodniej – 17% przedsiębiorców. Przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Holandii oraz Polski wykazują na tle innych krajów duże zainteresowanie współ‐
pracą z firmami windykacyjnymi, aby odzyskać należności. Natomiast przedsię‐
biorcy z Irlandii, Danii, Grecji, Szwajcarii wykazali największe zainteresowanie
samodzielnym odzyskiwaniem długów. Sprzedaż wierzytelności jest najrzadziej
wybieraną formą odzyskiwania należności. W Europie Południowej jest najmniej‐
sze zainteresowanie tą formą (7%), największe w Europie Zachodniej (21%).
W Grecji żaden przedsiębiorca nie był zainteresowany sprzedażą wierzytelności.
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Rysunek 2. Postępowanie windykacyjne przedsiębiorców z Europy w 2015 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Collections Review Eastern EuropeAssessing business
behaviour on outsourcing Collections; Atriadus Collections, Amsterdam 2015.

Od 1998 r. badaniem przyczyn opóźnień w zapłatach w transakcjach han‐
dlowych zajmuje się również Intrum Justitia, europejska firma działająca w bran‐
ży usług zarządzania należnościami finansowymi. W roku 2015 w 29 krajach
europejskich zebrała dane dotyczące sytuacji płatności w kilku tysiącach firm.
Wyniki tych badań są publikowane w raporcie European Payment Index Report.
Główne wnioski to zróżnicowane terminy zapłaty w transakcjach handlowych,
a także zróżnicowane podejście wobec usług windykacyjnych pomiędzy grupami
krajów należących do Unii Europejskiej. Z raportu wynika, że Europa pod tym
względem podzielona jest na cztery części. Kraje pogrupowane są ze względu na
takie dane jak: umowny termin płatności, efektywny czas trwania zobowiązań,
struktura wiekowa należności, utrata płatności, charakterystyka skutków opóź‐
nień w płatnościach i przyczyny tych opóźnień7. Najlepsza sytuacja występuje
w północnej części Europy – w krajach skandynawskich. W Danii, Finlandii,
7

N. Węgrzyn, Terminy zapłaty w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej, w: Ekonomia i Historia.
Zarys wybranych problemów gospodarczo‐społecznych. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015, s. 100–103.
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Norwegii oraz Szwecji występują zdecydowanie najkrótsze opóźnienia w płatno‐
ściach, a terminy zapłaty ustalane są na krótki okres. W Danii i Szwecji opóźnie‐
nia w płatnościach wynoszą 4 dni, natomiast w Finlandii 5 dni. W krajach
skandynawskich prawie 50% przedsiębiorców przekazuje wierzytelności prze‐
terminowane do firm windykacyjnych, w Norwegii jest to 72% przedsiębiorców.
Kolejnym regionem jest Europa Zachodnia (Wielka Brytania, Szwajcaria, Holan‐
dia, Irlandia, Niemcy, Francja, Belgia i Austria), w której terminy płatności są
dłuższe. W tych krajach opóźnienia w płatnościach wahają się od 3 dni w Wiel‐
kiej Brytanii do maksymalnie 13 dni w Belgii i Francji. W Europie Zachodniej
prawie 30% przedsiębiorców ma ustalone postępowanie w przedsiębiorstwie
z wierzytelnościami przeterminowanymi i po upływie terminu zapłaty, przeka‐
zywane są do firmy windykacyjnej. Następnym regionem jest Europa Wschodnia
(Słowacja, Serbia, Rumunia, Polska, Czechy, Chorwacja, Bułgaria oraz Bośnia
i Hercegowina), natomiast najgorsza sytuacja dotycząca płatności panuje w kra‐
jach Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Włochy i Grecja). W Europie
Wschodniej opóźnienia w płatnościach wynoszą od 9 dni w Bułgarii do 15 dni
w Chorwacji, a terminy zapłaty ustalane są od 19 dni w Bośni i Hercegowinie, do
33 w Chorwacji. Przedsiębiorcy z Europy Południowej spóźniają się z płatno‐
ściami od 14 dni w Hiszpanii, do nawet 35 dni we Włoszech, a terminy zapłaty
ustalane przez przedsiębiorców są tu najdłuższe w Europie – od niespełna 30 dni
w Grecji do 56 dni w Hiszpanii. W Europie Południowej średnio ponad połowa
przedsiębiorców stwierdziła, że nigdy nie przekaże do obsługi firmie windyka‐
cyjnej wierzytelności przeterminowanych, w Portugalii było to prawie 70%,
a w Grecji było to 81% przedsiębiorców8.

Podsumowanie
Badania wykazały, że podejście wobec usług windykacyjnych pomiędzy
grupami krajów należących do Unii Europejskiej jest zróżnicowane. W roku 2014
odsetek przedsiębiorców w Europie, którzy w celu odzyskania wierzytelności
przekazywali je do firm windykacyjnych, wynosił 33%, natomiast w roku 2015
już tylko 23%. Jeżeli przedsiębiorcy zdecydują się przekazać je do firmy ze‐
wnętrznej, to prawie 70% z nich jest przeterminowana o więcej niż 60 dni, z czego
niespełna 40% wierzytelności o ponad 90 dni. Najlepsza sytuacja jest w północnej
części Europy – w krajach skandynawskich. Są tam zdecydowanie najkrótsze
opóźnienia w płatnościach (4–5 dni), a terminy zapłaty ustalane są na krótki
okres. W krajach skandynawskich prawie 50% przedsiębiorców przekazuje wie‐
rzytelności przeterminowane do obsługi firm windykacyjnych, w Norwegii jest

8

European payment report 2015, Intrum Justitia, Stockholm 2015.
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to 72% przedsiębiorców. Kolejnym regionem jest Europa Zachodnia, gdzie opóź‐
nienia w płatnościach wahają się od 3 dni w Wielkiej Brytanii, do maksymalnie
13 dni w Belgii i Francji. W Europie Wschodniej opóźnienia w płatnościach wy‐
noszą od 9 dni w Bułgarii, do 15 dni w Chorwacji. Natomiast najgorsza sytuacja
dotycząca płatności panuje w krajach Europy Południowej. Przedsiębiorcy z Eu‐
ropy Południowej spóźniają się z płatnościami od 14 dni w Hiszpanii, do nawet
35 dni we Włoszech, a terminy zapłaty ustalane przez przedsiębiorców są tu naj‐
dłuższe w Europie (od 30 do 56 dni). W Europie Południowej średnio ponad
połowa przedsiębiorców stwierdziła, że nigdy nie przekaże firmie windykacyjnej
do obsługi wierzytelności przeterminowanych, a w Grecji było to 81% przedsię‐
biorców. W Hiszpanii aż 10% płatności opóźnionych jest o ponad 90 dni. W Gre‐
cji natomiast w momencie przekazywania wierzytelności do firm windykacyj‐
nych, aż 80% z nich przeterminowana jest o ponad 180 dni.
Problem nieterminowych płatności, a zatem problem radzenia sobie z prze‐
terminowanymi wierzytelnościami, dotyka właściwe wszystkich przedsiębior‐
ców. Aby uniknąć skutków tych problemów, należy umiejętnie zarządzać należ‐
nościami, tak by w przypadku pojawienia się opóźnień, przedsiębiorca mógł
natychmiast zareagować i automatycznie podnieść skuteczność windykacji na‐
leżności. W Europie Północnej niespełna 60% przedsiębiorców przekazuje prze‐
terminowane wierzytelności do firm windykacyjnych, a w Europie Południowej
jest to 45%. Jednak wielu przedsiębiorców nie przekazuje wierzytelności do firm
windykacyjnych, ponieważ obawiają się niechęci dłużnika do dalszej współpracy.
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Streszczenie
Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy powinni wypracować własny mo‐
del zarządzania należnościami. Zarządzanie należnościami polega głównie na ciągłym
monitorowaniu terminów płatności kontrahentów, tak aby nastąpiła szybka reakcja na
ewentualne opóźnienia. Tak więc skuteczność windykacji zależy od szybkiej reakcji
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przedsiębiorców na opóźnienia i podjęcia działań w celu odzyskania wierzytelności.
Takim działaniem może być m.in. przekazanie wierzytelności przeterminowanych do
firmy windykacyjnej.
Badania wykazały, że podejście wobec usług windykacyjnych pomiędzy grupami kra‐
jów należących do Unii Europejskiej jest zróżnicowane. Najlepsza sytuacja jest w pół‐
nocnej części Europy – w krajach skandynawskich, gdzie prawie 50% przedsiębiorców
przekazuje wierzytelności przeterminowane do obsługi firm windykacyjnych. To przed‐
siębiorstwa z Europy Północnej są najbardziej skłonne do udzielania kredytów kupiec‐
kich. Kolejnym regionem jest Europa Zachodnia, gdzie prawie 30% przedsiębiorców ma
ustalone postępowanie w przedsiębiorstwie z wierzytelnościami przeterminowanymi
i po upływie terminu zapłaty, przekazują je do firmy windykacyjnej. Jednak 37% przed‐
siębiorców decyduje się oddać firmie windykacyjnej wierzytelności przeterminowane
powyżej 90 dni. W Europie Wschodniej 17% przedsiębiorców decyduje się oddać wie‐
rzytelności przeterminowane do firmy windykacyjnej. Jednak 38% przedsiębiorców
decyduje się je oddać firmie windykacyjnej gdy od terminu wymagalności minęło 90 dni.
Najważniejszą przyczyną stosowania w niewielkim stopniu windykacji zewnętrznej przed‐
siębiorcy wskazali koszty, które trzeba ponieść oddając przeterminowane wierzytelności do
obsługi firmy windykacyjnej. Najgorsza sytuacja panuje w krajach Europy Południowej. W
Europie Południowej średnio ponad połowa przedsiębiorców stwierdziła, że nigdy nie prze‐
każe do obsługi firmie windykacyjnej wierzytelności przeterminowanych, w Portugalii było
to prawie 70%, a w Grecji było to 81% przedsiębiorców.
Słowa kluczowe: wierzytelności przeterminowane; windykacja; odzyskiwanie wierzy‐
telności; model windykacji należności

MANAGEMENT OF OVERDUE RECEIVABLES IN ENTERPRISES
IN THE EUROPEAN UNION
Summary
Leading business, entrepreneurs should develop its own model of receivables manage‐
ment. Receivables management is mainly based on continuous monitoring terms of
payment of business partners, so that there was a quick reaction to possible delays. The
effectiveness of recovery depends on the rapid response of entrepreneurs to delay and
take action to recover the debt. Such actions may be among transfer of receivables over‐
due debt collection company.
Survey shows that the approach to debt collection services between groups of countries
belonging to the European Union is diverse. The best situation is in the northern part of
Europe – in the Scandinavian countries, where nearly 50% of traders transfers of receiv‐
ables past due to service debt collection companies. This company from Northern Eu‐
rope are most likely to provide trade credit. Another region is Western Europe, where
almost 30% of businesses have established procedures in the company of overdue re‐
ceivables, and after expiry of the deadline for payment, transmit it to the debt collection
company. However, 37% of entrepreneurs decide to give a collection agency debt over‐
due more than 90 days. In Eastern Europe, 17% of entrepreneurs decide to return over‐
due debt to a debt collection company. Although, 38% of entrepreneurs decide to give
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them a collection agency when the due date has passed 90 days. The most important
reason for using a small degree of external debt entrepreneurs pointed costs that have to
be incurred by casting overdue debt to service debt collection company. The worst situa‐
tion is in the countries of southern Europe. In Southern Europe, on average, more than
half of the businessmen said that they never pass to use a collection agency overdue, in
Portugal it was almost 70%, while in Greece it was 81% of entrepreneurs.
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Charakterystyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w Chinach
Wstęp
Od lat 80 XX w. można zauważyć, że kraje azjatyckie w dynamicznym tempie
rozwijają się i osiągają wysoki wzrost gospodarczy. Jednym z powodów tak
szybkiego postępu jest zwiększenie przepływów kapitałowych, szczególnie
w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB).
Celem artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie zagranicznych in‐
westycji bezpośrednich na rynku chińskim. W artykule znajduje się opis wielko‐
ści i dynamiki napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz motywy
skłaniające inwestorów zagranicznych do lokowania kapitału na tym rynku.

1. Istota i rodzaje ZIB
Inwestycje zagraniczne to jedna z form transferu kapitału w ujęciu global‐
nym. Transfer kapitału produkcyjnego występuje w dwóch kategoriach, są to
inwestycje portfelowe oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Inwestycje port‐
felowe dotyczą zakupu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Pań‐
stwa lub kupno akcji w danym przedsiębiorstwie. W tym przypadku inwestorzy
nie są zainteresowani zarządzaniem przedsiębiorstwem, ale dążą do osiągnięcia
większego zysku i dywersyfikacji ryzyka1.
W teorii ekonomii istnieje wiele definicji zagranicznych inwestycji bezpo‐
średnich (ang. foreigndirect investment). Jedna z głównych definicji ZIB została
wprowadzona przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organiza‐
tion for Economic Co‐operation and Development, OECD), która uznaje, że inwestycją
bezpośrednią za granicą jest inwestycja zrealizowana w celu osiągnięcia przez
rezydenta jednego kraju (inwestora bezpośredniego) długookresowej korzyści z
wkładu finansowego w przedsiębiorstwie rezydenta innego kraju (przedsiębior‐

1

M. Kuzel, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności na przykładzie
gospodarki polski, Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 23–27.
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stwie bezpośredniego inwestowania)2. Z punktu widzenia OECD inwestycja
będzie uważana za bezpośrednią, wtedy gdy inwestor zagraniczny będzie posia‐
dał przynajmniej 10% akcji zwykłych głosów, jednakże musi mieć kontrolę
i wpływ na zarządzanie spółką3.
Pojęcie ZIB można zdefiniować również m.in. w ujęciu makroekonomicznym
oraz mikroekonomicznym. W wymiarze makroekonomicznym zagraniczne in‐
westycje bezpośrednie jedną z form przepływu środków finansowych na świecie.
Stanowią część bilansu płatniczego i obejmują w rachunku bieżącym dochody
zagranicznych inwestorów. Wyróżnić można podział na dochody od udziału
w kapitale spółek oraz na dochody od innych wierzytelności. Przypływ kapitału
w formie zakupów, udziały i akcje kupione za gotówkę, wzrost lub spadek na‐
leżności i zobowiązań stanowią część ZIB, które znajdują się w rachunku finan‐
sowym bilansu płatniczego.
W ujęciu mikroekonomicznym ważną rolę odgrywają przedsiębiorstwa, któ‐
re realizują inwestycję w postaci ZIB w formie utworzenia firmy od podstaw lub
przejęcie już istniejącej. W ten sposób napływa zagraniczny kapitał do kraju
przyjmującego inwestycje4. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie przyjmują trzy
rodzaje: kapitał podstawowy, reinwestowanie zysków, należności oraz zobowią‐
zania krótko i długoterminowe.
Pierwszy z nich to kapitał podstawowy, na który składają się rzeczywiste
udziały właściciela lub współwłaściciela w celu założenia przedsiębiorstwa od
podstaw lub wykupienie akcji, udziałów w już istniejącej firmie. Najczęściej
wkład występuje w postaci pieniężnej, ale może też przyjąć formę raportu rze‐
czowego. Kolejny rodzaj to reinwestowanie zysków, a więc część dochodów,
które nie są przekazywane na dywidendy, ani oddawane zagranicznemu inwe‐
storowi, natomiast otrzymuje je przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania.
Ostatnie z nich to należności i zobowiązania krótkoterminowe oraz długotermi‐
nowe występujące w przedsiębiorstwach o wspólnym kapitale5.
Wyżej wymienione interpretacje zagranicznych inwestycji bezpośrednich
można podsumować jako długotrwałe inwestowanie kapitału za granicą. Jednym
z jego rodzajów jest tzw. greenfield investment, polegająca na zakładaniu nowego
przedsiębiorstwa od podstaw poza granicami kraju macierzystego6. Inwestycje te

2

3
4

5
6

S. Domżalski, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik otwierania gospodarki Azji Południowo‐
Wschodniej na przykładzie Malezji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011, s. 16–17.
OECD Benchmarl Definition of Foreign Direct Investment, Fourth Edition, OECD, Paris 2008, s. 17.
A. Golejowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki aspekt teoretycz‐
ny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 14–15.
Ibidem, s. 15.
I. Michałków, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Ekono‐
miczna, Warszawa 2003,s. 48–49.
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pozwalają na całkowitą kontrolę prowadzonego przedsiębiorstwa oraz wyłączny
udziały w wytwarzanych zyskach7.
Alternatywą dla inwestycji greenfield, są inwestycje brownfield, które polegają
na przejęciu już istniejącego przedsiębiorstwa. Wejście na rynek w ten sposób
umożliwia ominięcie ryzyka związanego z pozyskaniem nowego klienta.
Tabela 4. Wady i zalety inwestycji greenfield i brownfie
Zalety greenfield
– najwyższy poziom kontroli prowadzonej
działalności
– ochrona wewnętrznych zasobów wiedzy
– pełny udział w zyskach
– możliwość optymalizacji kadry pracowniczej
– zastosowanie od podstaw nowoczesnej
technologii
Zalety brownfield
– szybki sposób na zaistnienie na nowym
rynku
– możliwość uzyskania strategicznej przewagi
nad konkurencją, poprzez krótszy czas lub
wyeliminowanie konkurenta i przejęcie jego
rynku
– redukcja kosztu np. przy rekrutacji personelu
– prawdopodobieństwo przejęcia zasobów
np. nowoczesna technologia
– pozyskanie pracowników znających potrzeby
lokalnych rynków

Wady greenfield
– duże ryzyko prowadzonej działalności
– drogi sposób wejścia na rynek zagraniczny
– możliwość wystąpienia problemów ze
znalezieniem klientów, dostawców itp.

Wady brownfield
– ryzyko przepłacenia nabywanego
przedsiębiorstwa
– występowanie obaw wśród pracowników
związanych z przejęciem przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Jaworek, Ocena ekonomicznej efektywności bezpośred‐
nich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte‐
tu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 45–49.

Jak widać w tabeli 1, analiza literatury przedmiotu pokazuje, że zagranicznie
inwestycje bezpośrednie przynoszą dla gospodarki kraju przyjmującego pozy‐
tywne jak i negatywne skutki. Występowanie korzystnych aspektów inwestycji
greenfield to chociażby zakładanie przedsiębiorstwa od postaw, które związane
jest z tworzeniem nowych miejsc pracy, na skutek którego nastawienie rządów
i opinii publicznej w kraju goszczącym jest pozytywne. Budując nową firmę mo‐
żemy dopasować ją do technicznych i ekonomicznych norm panujących na rynku
oraz wprowadzić nowoczesną technologię, dzięki czemu przedsiębiorstwo może
redukować zbędne koszty. Istnieje również możliwość dostosowania do potrzeb
firmy i jej rozmiarów kadry pracowniczej oraz struktur zarządzania, a także zna‐
7

M. Jaworek, Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych praktyce polskich
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 46–47.

293

lezienie korzystnej lokalizacji dla przedsiębiorstwa8. Wśród obaw inwestorów
odnośnie do wad inwestycji greenfield można wyróżnić zbyt drogi sposób wejścia
na rynek, oraz możliwość występowania problemów ze znalezieniem klientów
oraz dostawców.
Udogodnienia wynikające z przejęcia istniejącego już przedsiębiorstwa zwią‐
zane są z szybkim wejściem na rynek, przejęciem istniejących dostawców i od‐
biorców. Dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej zmniejszają
się koszty rekrutacji oraz szkoleń w momencie zatrudnienia nowego pracownika.
W przypadku, gdy firma zna swoją pozycję rynkową, może uniknąć konfliktów
cenowych z konkurencją, gdyż nie tworzą się nowe moce produkcyjne, które
zagrażają rywalowi, co mogłoby doprowadzić do wojny cenowej9. Niestety
w każdym rodzaju inwestycji występują wady. Negatywnym aspektem inwesty‐
cjach brownfield jest możliwość występowania ryzyka przepłacenia za dane
przedsiębiorstwo, a także obawa wśród dotychczas zatrudnionych pracowników
związanych z przejęciem danego przedsiębiorstwa.

2. Motywy napływu ZIB do Chin
Chiny to kraj położony w Azji Wschodniej, który zajmuje obszar 9,561 mln
km², dzieli się na 22 prowincje, 5 regionów autonomicznych, 4 miasta wydzielone
oraz 2 specjalne regiony administracyjne10. Stolicą państwa jest Pekin, natomiast
liczba ludności w tym kraju wynosi ponad 1,3 mld11. Chiny są najbardziej zalud‐
nionym państwem na świecie. Produkt krajowy brutto w 2014 r. kształtował się
poziomie 10 354 mld USD12. Ważnym momentem w historii gospodarczej i poli‐
tycznej Chin było wstąpienie do Światowej Organizacji Handlu w 2001 r.
Warto sięgnąć do przeszłości, kiedy państwo to starało się o członkostwo
w WTO. W latach 1948–1949 Chiny były jednym z krajów założycielskich Układu
Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), jednakże w 1949 r. po
rewolucjach chińskich rząd tego państwa zrezygnował z członkostwa w tej quasi
organizacji. Wniosek o ponowne dołączenie do GATT, Chiny zgłosiły w 1986 r.,
ale został on odrzucony. Po niepomyślnej próbie przystąpienia do organizacji,
kraj ten złożył kolejne pismo akcesyjne w 1995 r., w czasie kiedy następowało
przekształcanie się organizacji. Nowe reguły obowiązujące w WTO wymagały

8

9

10
11
12

J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 151–
152.
J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2004, s. 191–192.
Strona internetowa Centrum Współpracy Polsko‐Chińskiej,www.gochina.gov.pl [dostęp: 1.04.2016].
Strona internetowa Internet World Stats, www.internetworldstats.com [dostęp: 2.04.2016].
Strona internetowa Banku Światowego, www.data.worldbank.org [dostęp: 23.03.2016].
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pozwolenia dwóch trzecich wszystkich państw będących w organizacji. Chiny po
15 latach zostały członkiem Światowej Organizacji Handlu13.
Główne problemy w trakcie negocjacji pomiędzy Chinami a WTO dotyczyły:
polityki handlowej, traktowania przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych na
takich samych zasadach oraz ochrony praw własności.
Wstąpienie do Światowej Organizacji Handlu miało bardzo duże znaczenie
dla gospodarki Chin. Wynika to z faktu, iż Chiny zostały zobligowane do dosto‐
sowania się do zasad obowiązujących w tej organizacji, co przyniosło wiele ko‐
rzyści. Wzrosło znaczenie handlu międzynarodowego, przepływów kapitało‐
wych, a szczególnie zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz transferu
technologii. Dostosowany został również system prawa i reguły prowadzenia
działalności do standardów panujących na świecie, dzięki czemu wrosło zainte‐
resowanie zagranicznych inwestorów lokowaniem kapitału w tym kraju. Normy,
które są ustalone w tej organizacji, do której należą 162 państwa, są jednakowe
dla każdego uczestnika14.
Gospodarka chińska bardzo dynamicznie się rozwija, a na przestrzeni ostat‐
nich lat stała się jedną z największych gospodarek światowych. W 2014 r. Chiny
wyprzedziły Stany Zjednoczone pod względem produktu krajowego brutto mie‐
rzonego według parytetu siły nabywczej. Wartość według tego wskaźnika dla
Chin wynosiła ponad 19,392 mln USD, a dla USA 17,947 mln USD15. Wzrastające
PKB per capita powoduje wzrost rozwoju chińskiego społeczeństwa oraz poprawę
standardu życia. Od 1978 r. rząd chiński zaczął wprowadzać zachęty dla zagra‐
nicznych inwestorów, aby przyśpieszyć rozwój gospodarczy. W celu przycią‐
gnięcia ZIB powstały ulgi podatkowe, zniżki na pozyskanie miejsc pod inwesty‐
cję, a także specjalne strefy ekonomiczne w Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen
oraz innych miastach wschodniego wybrzeża.
Głównymi motywami przyczyniającymi się do wzrostu zagranicznych
inwestycji bezpośrednich są:
– specjalne stefy ekonomiczne;
– tania siła robocza.
Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) to wydzielone terytorium państwa, na
którym występują korzystne warunki dla przedsiębiorców sprzyjające inwesty‐
cjom. SSE w Chinach powstały w 1978 r., a ich pomysłodawcą był Deng Xiao‐
ping16. Jednym z pierwszych miast, w których utworzono SSE w 1980 r. był
Shenzhen znajdujący się w południowej części Chin. Kolejnymi miastami, w któ‐
13

14
15
16

K. Starzyk, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym Chin, [w:] Zagraniczne inwesty‐
cje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku: Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam, red. K. Sta‐
rzyk, Semper, Warszawa 2001, s. 70‐75.
Strona internetowa Światowej Organizacji Handlu,www.wto.org [dostęp: 1.06.2016].
Strona internetowa Banku Światowego,www.data.worldbank.org [dostęp: 2.04.2016].
Strona internetowa British Broadcasting Corporation, www.news.bbc.co.uk [dostęp: 3.03.2016].
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rych otworzono SSE były Shantou, Zhuhai, Xiamen oraz Hainan. Do końca
1984 r. funkcjonowało kolejnych 14 stref ekonomicznych. Decyzja o ich powsta‐
niu związana była z dobrze prosperującymi preferencyjnymi obszarami17. Korzy‐
ści wynikające z SSE to: stawki podatkowe, zwolnienie z opłat celnych, dogodne
warunki wynajmu gruntów na tych terenach oraz ułatwienie związane z prze‐
kraczaniem granic oraz pobytem, które przyczyniły się do wzrostu ZIB. W spe‐
cjalnych strefach ekonomicznych funkcjonowały „cztery okna” opierające się na
technologii, wiedzy, polityce zagranicznej oraz zarządzaniu. W ten sposób Chiny
mogły się rozwijać, przyśpieszyć wzrost gospodarczy, wdrożyć nowe technolo‐
gie, sposoby zarządzania oraz pomysły na terytorium całego państwa. W 2001 r.,
kiedy Chiny wstąpiły do WTO, gospodarka kraju stała się bardziej dostępna dla
zagranicznych inwestorów. Ograniczenia w takich sektorach jak bankowość,
finanse i księgowość zostały znacznie zmniejszone. Rządzący specjalnymi stre‐
fami ekonomicznymi posiadają dużą niezależność w związku z zachętami dla
osób inwestujących, jednakże niektóre kwestie wymagają zgody władz central‐
nych. Państwu chińskiemu szczególnie zależy na przyciągnięciu technologii,
w związku z tym znajduje się ponad 60 stref rozwoju nowych i zawansowanych
technologii. Stref wolnocłowych w 2010 r. było 16, a stref przetwórstwa ekspor‐
towego 60. Głównym celem SSE było przyciąganie zagranicznego kapitału po‐
przez preferencyjne traktowanie inwestorów18.
Istotną kwestią w napływie ZIB na rynek chiński stanowi dostępność taniej
wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Zatrudniony personel dysponuje do‐
świadczeniem oraz znajomością lokalnego rynku. Posiada również coraz wyższy
poziom wykształcenia, a także umiejętności, które są potrzebne zagranicznym
inwestorom. W ostatnich latach można zauważyć wzrost kosztów siły roboczej,
jednak wciąż to państwo pod tym względem jest wysoko konkurencyjne i pozwala
na rywalizację na rynkach światowych19.Najniższa krajowa pensja w 2015 r.
w Szanghaju wynosiła 1820 CNY (zakładając kurs 1 CNY = 0,59 PLN,
w przybliżeniu pensja minimalna wynosi 1074 PLN), a w Shenzhen 1808 CNY
(1066 PLN). Najwyższa stawka minimalna za godzinę w Pekinie wynosi (15,2
CNY = 9 PLN)20. Szybki wzrost gospodarczy, stabilność gospodarcza, wielkość
rynku oraz perspektywy rozwoju Chin sprawiają, że kraj ten jest bardzo atrak‐
cyjny dla zagranicznych inwestorów21. Ostatnie lata pokazują, że Chiny stają się
17

18

19

20
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A. Jagieło, Specjalne strefy ekonomiczne i inne obszary uprzywilejowane w chińskiej republice ludowej,
„Azja Pacyfik” 2000, nr 3.
R. Pawlik, Kapitał zagraniczny w rozwoju gospodarczym ChRL, Instytut Międzynarodowych Stosun‐
ków Gospodarczych SGH, Warszawa 1999, s. 158.
M. Dawidowski, Klimat inwestycyjny w Chińskiej Republice Ludowej. Czynniki wpływające na napływ
bezpośrednich inwestycje zagranicznych w Państwie Środka, WPHI KG RP, Szanghaj 2012, s. 3.
Strona internetowa Centrum Współpracy Polsko‐Chińskiej, www.gochina.gov.pl [dostęp:
17.03.2016].
Strona internetowa Investopedia, www.investopedia.com [dostęp: 2.04.2016].
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jedną z głównych światowych gospodarek. Państwo to charakteryzuje się naj‐
większą liczbą ludności na świecie, co wiąże się z wieloma potrzebami konsu‐
menckimi. Zagraniczni inwestorzy mogą ten aspekt postrzegać jako szanse na
inwestycję oraz perspektywę rozwoju.
Atrakcyjne położenie geograficzne, infrastruktura, wysoki poziom rozwoju
gospodarczego, rosnąca populacja konsumentów, wyższe kwalifikacje pracowni‐
ków oraz inne czynniki przyczyniają się również do napływu zagranicznego
kapitału w postaci ZIB. Atrakcyjność inwestycyjna gospodarek badana jest m.in.
przez agencję ratingową A.T. Kearney. Analiza ma na celu wykazać poziom zau‐
fania inwestorów do wyznaczonych krajów, które są zainteresowane zagranicz‐
nymi inwestycjami bezpośrednimi. Ankiecie są poddawani pracownicy, dyrekto‐
rzy, prezesi oraz inni pracownicy zarządzający. Współczynnik zaufania ZIB (FDI
Confidence Index) pokazuje chęć i szanse inwestowania w konkretnych państwach.
W rankingu brane są pod uwagę takie aspekty jak: zmiany politycznie i gospo‐
darcze, które mają wpływ na ZIB. Analizy te prowadzone są od 17 lat i można
zauważyć silną korelację między rankingiem i globalnym przepływem ZIB. Na
pierwszym miejscu w 2015 r. znalazły się Stany Zjednoczone, tuż za nimi są Chi‐
ny, a na 3 miejscu sklasyfikowano Wielką Brytanię. Pozycja USA i Chin zostaje
niezmienna od 2013 r.22. Państwo chińskie wykorzystywało swoje zasoby takie
jak: tania siła robocza, kredyty, dostępność zakupu ziemi na własność, niski po‐
ziom waluty juana, który był sztucznie utrzymywany. Wymienione czynniki
przyciągały zagranicznych inwestorów, jednakże dziś przewagi te są już prawie
wykorzystane. Dlatego rząd chiński, wykorzystując swoją politykę, w inny spo‐
sób zachęca zagraniczne przedsiębiorstwa do lokowania inwestycji23.

3. Korzyści wynikające z ZIB dla gospodarki chińskiej
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie wpływają na gospodarkę kraju przyj‐
mującego. Występuje silna relacja pomiędzy krajem goszczącym a wysyłającym
w wymiarze: ekonomicznym, politycznym, kulturowym i społecznym. Zagra‐
niczne inwestycje bezpośrednie dostarczają wiele korzyści, ale również niosą za
sobą zagrożenia. Wynik napływu ZIB łączy się z motywami, którymi kierują się
inwestorzy, np. tanią siłą roboczą czy surowcami naturalnymi. Przy przepływie
ZIB mogą występować efekty spillover, tj. przepływ technologii, struktura zarzą‐
dzania organizacji, jednakże, aby korzyści te były widoczne, często wymagana
jest dobrze funkcjonująca infrastruktura gospodarcza oraz stabilna sytuacja poli‐
22

23

P. Laudicina, E. Peterson, Connected Risks: Investing In a Divergent World, A.T. Kearney, India 2015,
s. 1–3.
M. Bonikowska, P. Rabiej, Thinktank dossier na temat strategii rozwoju Chin i współpracy Polska‐Chiny,
„ThinkTank”,Warszawa 2011, s. 16.
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tyczna. Oczekuje się również współpracy z partnerami, którzy są w stanie za‐
gwarantować pewne dogodności, jak np. ośrodki badawcze, aby firmy inwestują‐
ce mogły tworzyć centra badań i rozwoju24.
Do głównych zalet związanych z napływem zagranicznych inwestycji bezpo‐
średnich do Chin można wyróżnić: napływ technologii, zasobów ludzkich,
zwiększenie się zatrudnienia oraz wzrost konkurencyjności. Istotną kwestię
wpływającą na korzyści państwa Chińskiego, stanowi Nowy Jedwabny Szlak.
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie oraz towarzyszący im napływ innowa‐
cji i technologii może mieć wpływ na sytuację gospodarczą państwa przyjmują‐
cego. Aspekty te związane są z większą wydajnością filii zagranicznych oraz
poprawą wydajności firm krajowych. Sytuacja kraju przyjmującego, a także jej
własne zgromadzone możliwości technologiczne mają duże znaczenie w przyj‐
mowaniu ZIB, aby mogły sobie poradzić z napływającą technologią i dostosować
ją do lokalnych warunków oraz umiejętnie ją polepszać i rozwijać25.
Władze chińskie starają się, aby do ich gospodarki wpływało jak najwięcej
nowych technologii, chcą stać się potęgą nie tylko w aspekcie ilościowym, ale
równiej jakościowym. Innowacyjność, technologie oraz nowoczesne rozwiązania
w coraz większym stopniu stają się atutem chińskiego rynku oraz ukazują cele,
w których państwo chińskie chce się doskonalić. Zmiany te prowadzą do zwięk‐
szenia się konkurencyjności oraz wpływają na atrakcyjność tego rynku. Zagra‐
niczni inwestorzy, szczególnie ci, którzy prowadzą działalność związaną z inno‐
wacyjnymi rozwiązaniami, są zachęcani do inwestycji w Chinach. Zysk
z napływu ZIB mają dostawcy kapitału, ale również obszary, na których są loko‐
wane. Państwo to dąży do jak największego dostępu do technologii oraz nowo‐
czesnych rozwiązań. Moce produkcyjne Chin pozwalają na produkcję na dużą
skalę. Kraj ten nabył umiejętności zmniejszania kosztów26. Polityka gospodarcza
państwa chińskiego oraz jej plan pięcioletni na lata 2016‐2020 zakłada wolniejszy
wzrost gospodarczy, ale zapowiada większy rozwój jakościowy.
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Proper‐
ty Organization) zajmuje się pozyskiwaniem danych związanych z własnością
intelektualną takich jak: patenty, znaki towarowe, modele użytkowe i wzornic‐
two przemysłowe. Pozyskuje ona dane z urzędów krajowych i regionalnych.
W 2014 r. na całym świecie zostało zgłoszonych około 2,68 mln wniosków paten‐
towych. Urząd patentowy w Chinach odnotował największą liczbę patentów
i zajął pierwsze miejsce o łącznej wartości około 825 tys., wśród zgłoszeń od nie‐
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rezydentów kraju było około 20 tys.27. Liczba zgłoszonych patentów w Chinach
stanowiła 32,1% światowego ogółu. Drugie miejsce zajęły USA około 571 tys.
zgłoszeń co stanowiło 22,3% światowego udziału.
Zarejestrowana liczba zgłoszeń znaków towarowych na całym świecie
w 2014 r. wynosiła około 5,19 mln. W Chinach odnotowano największą liczbę
zgłoszeń – ponad 2 mln, dla porównania USA zajęły drugie miejsce z 470 tys.
zgłoszeń28.
Przedstawione powyżej wartości liczbowe wskazują na intensywny rozwój
państwa chińskiego, które zajmuje pierwsze miejsce zarówno w ilości zarejestro‐
wanych znaków towarowych, jak i patentów. Zagraniczne inwestycje bezpośred‐
nie i ich następstwa niosą za sobą wiele korzyści dla państwa przyjmującego,
oprócz wyżej opisanych aspektów warto zwrócić uwagę na plan nowego
Jedwabnego Szlaku.
Jedwabny Szlak to jedna z bardziej znanych dróg handlowych w historii
świata. Ten szlak łączy nie tylko gospodarki, ale również kulturę, ludzi oraz reli‐
gię. Nazwa pochodzi od jedwabiu, który w dawnych czasach był jednym z naj‐
cenniejszych towarów należących do Chin. Trasa ta pozwalała na przepływ wie‐
dzy, idei, sztuki, literatury i języków. Początki istnienia Jedwabnego Szlaku
sięgają III wieku p.n.e. i łączył on Chiny z Europą. Prezydent Chin Xi Jinpinga
podczas wizyty w Kazachstanie w 2013 r. wyszedł z inicjatywą utworzenia no‐
wego Jedwabnego Szlaku, który ma na celu połączenie Azji z Europą, która jest
największym gospodarczym partnerem Chin29. Trasa ma obejmować drogę lą‐
dową i morską. Jedwabny Szlak jest również określany jako „jeden pas i jeden
szlak” (ang. One Belt and One Road).
Nowy Jedwabny Szlak ma na celu zwiększenie znaczenia i ułatwienie wy‐
miany handlowej i inwestycji, może napędzać wzrost gospodarczy. Projekt ten
przyniesie wiele korzyści nie tylko Chinom, ale i pozostałym państwom uczestni‐
czącym. Wzrośnie znaczenie przepływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
między Chinami a Europą. Zmniejszy się koszt oraz czas dostawy towarów.
Wymiana towarowa, kulturowa, siły roboczej, technologii i wiedzy będzie od‐
grywała dużą rolę. W czasie realizacji tego projektu, powstanie wiele nowych
inwestycji, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy, co napędzi chęć inwe‐
stycji.
Chiny będą miały możliwość umocnienia swojej waluty, gdyż wiele transak‐
cji będzie rozliczanych w walucie tego kraju30. Jedwabny Szlak może przynieść
wiele korzyści w procesie rozwoju Chin. Szacuje się, że tylko 3,5% chińskich to‐
27
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warów trafia do Europy drogą lądową. Ten rodzaj transportu jest znacznie tań‐
szy, niż drogą lotniczą, a główną zaletą jest krótszy czas dostawy w stosunku do
transportu morskiego. Czas trwania dostawy drogą kolejową wynosi od 12 do
16 dni a drogą morską 50–60 dni. Dzięki rozbudowie infrastruktury zwiększy się
obrót handlowy, a czas dostawy towarów znacznie się skróci.
Nowy Jedwabny Szlak, będzie miał również wpływ na politykę wewnętrzną
Chin. Koncepcja ta ma wspierać rozwój i wzrost handlowy centralnych i zachod‐
nich prowincji, w celu zmniejszenia dysproporcji jakie są widoczne w stosunku
do bogatych wschodnich prowincji. Dzięki przebiegowi szlaku przez zachodnią
część Chin zwiększy się napływ inwestycji w tych regionach, powstaną nowe
możliwości rozwoju branży budowlanej oraz infrastrukturalnej. Dzięki zwięk‐
szeniu się znaczenia prowincji zachodnich będzie mógł podnieść się tam stan‐
dard życia, a także otworzą się nowe miejsca pracy, wzrośnie atrakcyjność tych
prowincji dla zagranicznych inwestorów.
Wdrożenie tego planu nie tylko przyniesie korzyści dla Chin przez zwięk‐
szenie inwestycji na rynki zagraniczne, ale także pozwoli Europie znaleźć alterna‐
tywę dla tak dużego partnera handlowego jak Stany Zjednoczone. Szlak ten także
pozwoli ułatwić podróżowanie, dzięki czemu może wzrosnąć znaczenie turystyki.

Podsumowanie
Międzynarodowe przepływy kapitałowe odgrywają ważna rolę we współ‐
czesnej gospodarce światowej. Szczególne znaczenie mają zagraniczne inwestycje
bezpośrednie na rynku chińskim, które związane są z trwałym wykorzystywa‐
niem środków finansowych, a także transferem technologii. Istotnym momentem
dla gospodarki chińskiej było wstąpienie do Światowej Organizacji Handlu, gdyż
Chiny zostały zobligowane do dostosowania się do zasad obowiązujących w tej
organizacji. Dzięki temu wrosło znaczenie handlu międzynarodowego w tym
państwie. Ważną rolę w przyciąganiu ZIB do Chin pełnią specjalne strefy eko‐
nomiczne, w których występują korzystne warunki dla zagranicznych inwesto‐
rów oraz tania siła robocza, która skłania przedsiębiorców do lokowania kapitału
w tym państwie. Wśród motywów skłaniających inwestorów można również
wyróżnić chęć pozyskania nowych zasobów, oraz zwiększenie konkurencyjności
na zagranicznych rynkach. Przedsiębiorcy mogą postrzegać ten aspekt jako szan‐
se na inwestycję oraz perspektywę dalszego rozwoju.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki związanej z zagranicznymi inwestycjami
bezpośrednimi na rynku chińskim. W pierwszej części wyjaśniono pojęcie ZIB. Następ‐
nie w pracy przedstawiono główne motywy napływów ZIB do Chin, którymi są m.in.
specjalne strefy ekonomiczne oraz potencjał rynku chińskiego. Ostatni rozdział został
poświęcony korzyściom wynikających z zagranicznych inwestycji bezpośrednich na tym
rynku.
Słowa kluczowe: zagraniczne inwestycje bezpośrednie, inwestycja greenfield, inwestycja
brownfield, Chiny

CHARACTERISTICS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CHINA
Summary
The aim of the article is to present the issues related to foreign direct investment in the
Chinese market. The first part explains the concept of FDI. Then the paper presents the
main reasons for FDI inflows to China, which include special economic zones and the
potential of the Chinese market. The last chapter is devoted to the benefits resulting from
foreign direct investment in this market.
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Development and challenges of ASEAN
Introduction
The aim of this essay is to give an overview of the development of ASEAN and
identify and present main challenges that the ASEAN is facing. To achieve this
goal, this essay is divided in three parts. Part 1 presents the reasons for establishing
the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN and overview of its early
developments and shift of focus from military and security issues to economic and
trade related issues. First chapter also introduces the concept of ASEAN Regional
Forum or ARF. Part 2 presents introduces the contemporary ASEAN to the reader.
During chapter 2, ASEAN integration and diversity between its member nations is
described. Chapter also introduces the concept of ASEAN Economic Community or
AEC. Chapter also discusses about common internal problems of ASEAN. Part 3
presents external pressures that ASEAN member nations are currently facing due
to the unique location of the region. Many of the political issues that ASEAN mem‐
bers are facing is due to its geographic location.
This essay was written by a multi‐cultural study group that consisted of two
Asian and two European participants. We feel that the diversity gave us unique
view on the issues discussed in this essay. The topic was highly interesting due to
the fact that in recent years the region has been often in a centre of attention. All
of us have followed these developments mainly through news stories, but we feel
that through studying causes and backgrounds of these events for our essay have
given us better understanding of this diverse and fascinating region.

1. The creation of ASEAN
ASEAN is a regional intergovernmental organization originally developed for
promoting peace, stability and political and economic cooperation and integra‐

tion in the region.1It is important to understand that although ASEAN is geo‐
graphically small area, it forms a culturally complex region with different nations,
religious beliefs, laws, trading standards, political systems and conflicts. ASEAN
was created on 8th of August 1967, when the foreign ministers of Indonesia, Ma‐
laysia, The Philippines, Singapore, and Thailand, signed the ASEAN Declaration,
more commonly known as the Bangkok Declaration.2Original members were
later joined by Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam.
The creation of ASEAN was motivated by a fear of spreading communism in
the region. All the founding members, except Thailand, had also shared experi‐
ence of the Japanese occupation during the Second World War. ASEAN member
states hoped to balance the influence China, the U.S. and Japan in the region.
Similarly to the establishment European Coal and Steel Community over decade
earlier, reason for establishing ASEAN can be seen not only from an economical
viewpoint, but as a way to avoid conflicts and add stability in the region.3ASEAN
member states managed to prevent major conflict during the following decades.
During the early 1990s ASEAN’s motives were mainly political and military.
The region experienced dramatic geopolitical transformations during end of
1980s and early 1990s that resulted from end of the Cold War and the end of
Cambodian conflict. Changes made ASEAN nations growingly concerned about
the possible decline of U.S. military presence in the region, rising power of China
and possible remilitarization of Japan. During this time ASEAN created a region‐
wide security framework that was institutionalized in the ASEAN Regional Fo‐
rum or ARF. ARF was established in 1994 as a first region‐wide forum for securi‐
ty dialogue that involves ASEAN member countries and 17 other countries, in‐
cluding all the major regional and global powers.4

2. ASEAN focuses on economy and trade
In the 1990s due to rising regionalism and economic competition, ASEAN’s
focus changed from military and regional security issues to economy and trade.
ASEAN began to develop common market by forming ASEAN Free Trade Area,
or AFTA, a regional trade agreement signed by all the member states of ASEAN
in 28th of January 1992 in Singapore. Over the following decade ASEAN member
1
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started to eliminating most tariff barriers on manufactured goods, non‐tariff bar‐
riers, and procedures and development of common product certification stand‐
ards between member countries.5
Current aim of ASEAN member’s is to gradually reduce tariffs on goods im‐
ported from other ASEAN member states to zero, which is required under the
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). In the early 1990s ASEAN began
developing close economic ties with countries of Asian‐Pacific region and region‐
al organizations such as European Union.6Regional cooperation was promoted
with the creation of the ASEAN Plus Three forum in 1997, which included China,
South Korea and Japan and the East Asia Summit in 2005, that expanded to in‐
clude India, Australia, New Zealand, Russia and the United States.7
2.1. Seventh‐largest economy in the world
Today ASEAN promotes intergovernmental collaboration and co‐operation
between its member states, and develops economic and trade growth in the re‐
gion. Together ASEAN forms the seventh‐largest economy in the world. It is es‐
timated that ASEAN will grow to be the fourth‐largest economic zone by 2050.
With its population of 600 million people, ASEAN has the third‐largest labour
force in the world, behind China and India. Almost 60 per cent of its total growth
since 1990 has come from sectors such as manufacturing, retail, telecommunica‐
tions, and transportation.8
Collectively ASEAN is the fourth‐largest exporting region in the world and it
accounts for 7 per cent of global exports. The exports of its member states have
diversified and while Vietnam specializes in textiles and apparel, Singapore and
Malaysia export electronics. Thailand on the other hand is specializing in export‐
ing vehicle parts and other member nations are exporting mainly natural re‐
sources such as palm oil, coal, cocoa and tin. Myanmar have large reserves of oil,
gas, and minerals.
About 25 percent of region’s export go to other ASEAN nations, and less than
half of intraregional trade is going to NAFTA countries, while exports to Europe‐
an Union are rising rapidly. China is becoming increasingly important export
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market for many ASEAN countries. ASEAN has free‐trade agreements with Aus‐
tralia, China, India, Japan, New Zealand, and South Korea9.
2.2. Diverse group
The ASEAN nations are a diverse group, when measuring level of develop‐
ment, culture and political systems between its member nations. This has con‐
tributed divide between the member nations, mainly between more developed
founding members and Brunei and less developed member nations such as My‐
anmar, Cambodia, Laos and Vietnam. There are also territorial claims between
member nations, for instance between Thailand and Cambodia10.
Inequality among region becomes evident when comparing GDP per capita
of different member nations. For example in Singapore GDP per capita is more
than 40 times higher than in Myanmar. Huge differences also manifest them‐
selves in doing business. In the 2016 Doing Business ranking leaders like Singa‐
pore or Malaysia occupy the 1st (Singapore), and the 18th position (Malaysia),
while the worst in this regard are Cambodia, Laos, and Myanmar, with their
127th, 134th and 167th positions. However despite this, the income growth
throughout the region has been relatively strong since 2000 and for example Vi‐
etnam has doubled its per capita GDP from $1,300 to $2,600. Extreme poverty is
rapidly declining and ever increasing percent of households are now part of the
consuming class11.
2.3. ASEAN Integration
Regional integration in ASEAN has progressed gradually. Examples of re‐
gional integration are the ASEAN+3 (ASEAN, Japan, China and South Korea),
ASEAN+6 (ASEAN+3, India, Australia and New Zealand). As major milestone is
the establishment of ASEAN Economic community in 201512.
In 1997, the Asian financial crisis caused the collapse of Asian stock markets,
devaluations of domestic currencies, and reduction in asset prices in Asian coun‐
tries. According to some experts, the Asian financial crisis uncovered many weak‐
nesses in Asian banking sector, such as weak financial infrastructures, lack of
transparency and weak governance and regulation. During the aftermath of the
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Asian Financial crisis idea of ASEAN Economic Community was introduced as
a tool to support economic growth and protect the region from potential future
shocks13.
At the 9th ASEAN Summit in January 2007, the ASEAN member countries af‐
firmed their commitment to accelerate the ASEAN Community by 2015 and signed
the Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Eco‐
nomic Community by 2015.14Related to AEC, ASEAN has concluded and signed
several agreements with the end goal of creating a single market and production
base. These include the following: ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA),
ASEAN Framework Agreement on Services (AFTAS), ASEAN Comprehensive
Investment Agreement (ACIA), ASEAN Agreements on the Movement of Natural
Persons (AAMNP), ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Services
(MRAs).15Aim of these agreements is to create an open single market, with free
movement of goods, services, investments, skilled workers and liberalized capital
market could ensure more balanced development for entire region.
Major challenge for ASEAN member states is lowering tariffs and non‐tariff
barriers and harmonize custom procedures16. If successful, AEC integration might
transform the region into more competitive region among the global economy.
Still, many business leaders and critics have responded to AEC sluggishly due to
large diversity between ten nations and due to the fact that the real effects of AEC
will be visible after several years. There are still major challenges in AEC integra‐
tion. Majority of ASEAN countries are still low and middle income economies.
Some critics have argued that the income inequality gap among member nations
might wider due to the AEC integration. This kind of development would result
in national differences between price levels, purchasing power and investments17.
2.4. Consensus‐based decision‐making
While the individual members of ASEAN have their national interests, they
have been able to achieve consensus in many issues. This is due to the fact that
each member nation understands that by acting as a unified body, ASEAN com‐
mands far greater inflence than its members could be able achieve individually18.
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ASEAN links its member nations to developed Asian nations like Taiwan, South
Korea and Japan and world powers such as China, Russia, United States and
India. Integration brings relatively small nations influence that they could not
individually achieve. Integration also makes it harder for superpowers such as
China, India or the USA to isolate individual members of ASEAN.
Key difference of ASEAN to EU is its basic principles of mutual respect for
sovereignty of its member nations, non‐interference in the internal affairs and
consensus‐based decision‐making. These principles might pose severe problems
between further cooperation and management of ASEAN, since its members
don’t necessarily always share common political values and national interests19.
These constraints question the very principles of ASEAN; its ability to promote
integration, regional development, consensus‐based decision‐making and effective
implementation of policies. Moreover, ASEAN nations have all adopted similar
export‐oriented industrialization strategies with competitive economic structure,
and in many cases single ASEAN member nations have more complimentary
economic ties with many other countries outside ASEAN, for example China,
India, Japan, EU and the U.S.20.
During 2012 ASEAN summit in Phnom Penh, ASEAN member nations could
not agree how to deal with China. Several ASEAN member countries: the Philip‐
pines, Vietnam, Malaysia, Brunei and Indonesia had territorial disputes with
China due to the South China Sea. However Cambodia, blocked any suggestions
of an international court against China21. ASEAN has been criticized that its aim
for regional stability and principle of non‐interference strengthen the rule of au‐
thoritarian governments, although human rights and democratic ideals has been
raised during the ceremonial speeches. Despite this, common standards have
helped trade grow and lift people out of poverty and improved the competitive‐
ness of the ASEAN member nations. The reason why ASEAN common market is
not successfully implemented so far is due to the fact that lesser developed mem‐
ber nations might get exploited by more developed countries if ASEAN would be
considered as a single market.

3. Strait of Malacca
Why is the region so important to global economy? ASEAN member nations
are located in a strategically important area; large shares of global trade pass
through ASEAN member nations territorial waters each year. The Strait of Malac‐
19
20
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ca is one of the busiest shipping lanes in the world. Narrow, 850 km stretch of
water between the Malay Peninsula and the Indonesian island of Sumatra sepa‐
rates Malaysia and Indonesia and links Europe and Middle East with the Asia‐
Pacific. According to estimates, around 40 per cent of the world’s trade is passing
through the Strait of Malacca22.
The Strait of Malacca is also one of the eight oil transit chokepoints that are
critical to the worldʹs oil supply. Oil is primarily coming from Middle East and
heading towards Indonesia, China, South Korea and Japan. According to esti‐
mates, 15.2 million barrels of oil passes through the Strait of Malacca per day. The
narrowest point in the strait is only 1.7 miles wide, which creates a natural bottle‐
neck for shipping and makes it vulnerable to piracy or terrorist attacks23.

Figure 1. World’s major oil transit chokepoints
Source: J. Bender, These 8 narrow chokepoints are critical to the world’s oil trade, Business Insider, April
12015, http://www.businessinsider.com/worlds‐eight‐oil‐chokepoints‐2015‐4?IR=T[access: 17 No‐
vember, 2016].

22

23

Strait of Malacca,Encyclopaedia Britannica, December 3 2014, https://www.britannica.com/
place/Strait‐of‐Malacca [access: 17 November, 2016].
J. Bender, These 8 narrow chokepoints are critical to the world’s oil trade, Business Insider, April 1 2015,
http://www.businessinsider.com/worlds‐eight‐oil‐chokepoints‐2015‐4?IR=T [access: 17 November,
2016].
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Conclusion
Thanks to its increasing labour force, ASEAN is rapidly becoming a major
manufacturing, export hub and consumer market, since China’s growth is evolv‐
ing from exports to internal consumption based economy. Goal of ASEAN na‐
tions is to take over the role of the largest factory in the world from China.
ASEAN member nations have to overcome several internal and external chal‐
lenges before this goal can be properly implemented. ASEAN must seek for co‐
operation, economic growth and political stability within its member nations,
trading partners and balancing its position between major nations operating in‐
side and vicinity of its region.
U.S. has been one of the most important foreign investors and trading part‐
ners of ASEAN. A lot like China, U.S. has diverse and complex bilateral relations
and economic ties with ASEAN member nations. In recent years, however, U.S.
share of trade in the region has declined. To regain its competitive edge in the
region, U.S. started negotiations towards Trans‐Pacific Partnership, TPP, a trade
agreement between twelve Pacific Rim countries during Obama administration.
Under Obama administration U.S. also started to reinforce its military presence in
the area. Barack Obama has expressed a desire that his successor continues both
of these efforts. However recently elected president Donald Trump has resisted
the TPP and declared that the U.S. will withdraw from the TPP agreement. The
ASEAN currently has free trade agreements with six partners: China (ACFTA),
South Korea (AKFTA), Japan (AJCEP), India (AIFTA) and Australia and New
Zealand (AANZFTA). In August 2012, negotiations for the Regional Comprehen‐
sive Economic Partnership (RCEP) were launched by ASEAN member countries
Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singa‐
pore, Thailand, Vietnam, and partner countries that ASEAN has FTAs China,
India, Japan, South Korea, Australia and New Zealand.
It is still good to remember, that due to its expansive politics, China has had
border issues with many ASEAN member nations. This has raised hatred and
protest against Chinese in the ASEAN countries. However at the same time, Chi‐
na is one of the most important trading partners with ASEAN and each ASEAN
member nation has diverse and complex bilateral relations and economic ties
with China. In the future Chinese Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, is
expected to finance big infrastructure projects in ASEAN countries. Chinese
funded projects in ASEAN countries are part of China’s global plan of Maritime
Silk Road. China aims not only to revive old silk road trading route from China’s
western provinces through Central Asia to Middle East and Europe, but also
create a new sea route that would include a network of ports and naval bases
built and operated with Chinese participation from Shanghai to Europe. Purpose
of undertaking have raised some concern especially in U.S. and India. Currently
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EU and Japan are the biggest foreign investors in ASEAN countries and the big‐
gest trading partners in the region. Both have strong economic ties in the region.
Japan’s involvement has escalated tensions between Japan and China. India, who
has been concerned about the freedom of navigation in the South China Sea, has
deepened its relations with ASEAN nations.
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Summary
The aim of this essay is to give an overview of the development of ASEAN and identify
and present main challenges that the ASEAN is facing. ASEAN is a regional intergov‐
ernmental organization originally developed for promoting peace, stability and political
and economic cooperation and integration in the region.24It is important to understand
that although ASEAN is geographically small are, it forms a culturally complex region
24

K. Cai, The Politics of Economic…, p. 120.
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with different nations, religious beliefs, laws, trading standards, political systems and
conflicts. Collectively ASEAN is the fourth‐largest exporting region in the world and it
accounts for 7 per cent of global exports. The exports of its member states have diversi‐
fied and while Vietnam specializes in textiles and apparel, Singapore and Malaysia ex‐
port electronics. Thailand on the other hand is specializing in exporting vehicle parts and
other member nations are exporting mainly natural resources such as palm oil, coal,
cocoa and tin. Myanmar have large reserves of oil, gas, and minerals.
About 25 percent of region’s export go to other ASEAN nations, and less than half of
intraregional trade is going to NAFTA countries, while exports to European Union are
rising rapidly. China is becoming increasingly important export market for many
ASEAN countries. ASEAN has free‐trade agreements with Australia, China, India, Japan,
New Zealand, and South Korea25.
Major challenge for ASEAN member states is lowering tariffs and non‐tariff barriers and
harmonize custom procedures26. If successful, AEC integration might transform the
region into more competitive region among the global economy.
Keywords: ASEAN, AEC, trade, military, economy, Strait of Malacca

ROZWÓJ I WYZWANIA STOJĄCE PRZEZ ASEAN
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwoju ASEAN oraz określenie i przed‐
stawienie głównych wyzwań stojących przed tym stowarzyszeniem. ASEAN jest regio‐
nalną organizacją międzyrządową pierwotnie założoną w celu promowania stabilności
i współpracy politycznej i gospodarczej oraz integracji w regionie. ASEAN to region
skomplikowany kulturowo z różnymi narodami, przekonaniami religijnymi, prawami,
standardami handlowymi, systemami politycznymi i konfliktami. Obszar ASEAN jest
czwartym pod względem wielkości eksportu regionem na świecie (7 procent globalnego
eksportu). Eksport państw członkowskich jest zróżnicowany. Wietnam specjalizuje się
w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, Singapur i w Malezja w elektronicznym, Taj‐
landia specjalizuje się w eksporcie części pojazdów. Inne państwa członkowskie ekspor‐
tują głównie surowce naturalne takie jak olej palmowy, węgiel, kakao i cyna. Myanmar
posiada duże zasoby ropy, gazu i minerałów.
Około 25 procent eksportu skierowana jest do innych państw ASEAN, a mniej niż poło‐
wa handlu trafia do krajów NAFTA. Eksport do Unii Europejskiej szybko wzrasta.
Również Chiny stają się coraz ważniejszym rynkiem eksportowym dla wielu państw
ASEAN. ASEAN ma umowy o wolnym handlu z Australią, Chinami, Indiami, Japonią,
Nową Zelandią i Koreą Południową.
Głównym wyzwaniem dla państw członkowskich ASEAN jest obniżenie taryf i barier
pozataryfowych oraz harmonizacja procedur niestandardowych. Jeśli uda się to zreal‐
izować, region może stać się jeszcze bardziej konkurencyjny.

25
26

HV. Vinayak, F. Thompson, O. Tonby, Understanding ASEAN…
M. Bonikowska, P. Rabiej, A. Turkowski, R. Tomański, op. cit., p. 4.
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Wykorzystanie marketingu szeptanego
na przykładzie wybranych kampanii marketingowych
Wstęp
W dobie powszechnego dostępu do informacji, gdzie Internet odgrywa naj‐
większą rolę, niełatwo jest stworzyć wartościową i skuteczną kampanię marke‐
tingową. Problemów z odpowiednim skonstruowaniem strategii marketingowej
jest wiele, m.in.: dotarcie do docelowych odbiorców, wykorzystanie odpowied‐
nich narzędzi kanałów komunikacji oraz ograniczony budżet. Jednym z wielu
działań, które zostają podejmowane w realizacji kampanii marketingowej, jest
marketing szeptany. Z jego elementów korzystają zarówno największe przedsię‐
biorstwa, artyści, jak i mniejsze podmioty gospodarcze.
Celem pracy jest wykazanie znaczenia marketingu szeptanego w kampaniach
marketingowych oraz przeanalizowanie wad i zalet takich rozwiązań. W artyku‐
le zostaną przedstawione wnioski z analizy literatury, stron internetowych oraz
portali społecznościowych.

1. Teoretyczne aspekty marketingu szeptanego
W literaturze można odnaleźć wiele definicji marketingu, które mniej lub
bardziej dokładnie opisują mechanizmy jego działania. Niekwestionowanym
autorytetem w dziedzinie marketingu pozostaje Philip Kotler, który pisze, że:
„marketing jest procesem planowania i realizacji pomysłów, ustalania cen, pro‐
mocji i dystrybucji idei, towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje
cele jednostek i przedsiębiorstw”. Jedną z bardziej trafnych definicji, która w
lakoniczny sposób odzwierciedla charakter marketingu, jest sformułowanie
Chuck Heinricha, określające marketing jako „proces, w którym pomagasz innym
docenić wartość swej usługi”. Innymi słowy marketing można określić jako pe‐
wien zestaw działań, które mają za zadanie trafić do odbiorcy i przekonać go do
produktu, usługi, poglądów, idei, którą przekazuje nadawca.
Wykorzystywanie w marketingu techniki wywoływania rozgłosu wokół cze‐
goś lub kogoś jest nazywane w wieloraki sposób: marketing wirusowy, buzz
marketing, marketing z ust do ust, marketing szeptany itd. Nie wszystkie te poję‐
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cia powinny być stosowane zamiennie, choć wszystkie mają wspólny cel jakim
jest rozgłos. Justin Kirby i Paul Marsden opisują, że buzz marketing polega na
wykorzystywaniu tradycyjnych i nowoczesnych sposobów wywołujących word of
mouth, czyli sprawianiu, by ludzie mówili o danym produkcie. Autorzy zazna‐
czają również, że nie jest to pojęcie łatwe do zdefiniowania.
Według Marka Hughesa „Marketing szeptany porywa twoich klientów i me‐
dia – wszyscy oni zaczynają uważać, że o twojej marce lub firmie warto mówić.
Rozmawianie o niej zaczyna fascynować i staje się rozrywką”. W słowniku Cam‐
bridge Dictionary można znaleźć sformułowanie, które opisuje buzz marketing jako
metodę sprzedaży produktu w taki sposób, aby ludzie rozmawiali na jego temat
z innymi, szczególnie przy wykorzystaniu Internetu. Na podstawie powyższych
definicji można sformułować wniosek, iż marketing szeptany to zespół działań
wywołujący u ludzi chęć przekazywania między sobą informacji na dany temat.
Takie działania są o wiele bardziej praktyczne niż te w założeniach marketin‐
gu tradycyjnego, który „[...]skupia się na pakiecie produktu i usług, a jego cztery
podstawowe elementy (4P) mają za zadanie utrzymać popyt na oczekiwanym
poziomie i zapewnić wymianę towaru na pieniądz”. Buzz marketing jest bliższy
marketingowi partnerskiemu, który zmienia się z podejścia tradycyjnego „[...] do
myślenia w kategoriach wzajemnej zależności i współpracy”, gdyż opinie wygła‐
szane przez ludzi budują, bądź niszczą wizerunek firmy lub osoby.
Do głównych cech marketingu szeptanego można zaliczyć:
– relatywnie niski koszt dotarcia do klienta w założeniu rozprzestrzeniania się
informacji poprzez jej wymianę między ludźmi,
– brak możliwości kontrolowania formy i treści przekazywanej na temat osoby,
bądź produktu.
Pierwsza wyżej wymieniona cecha nie budzi wątpliwości, że można uznać ją
za pozytywny aspekt działań, natomiast drugi punkt może okazać się zgubny dla
kampanii marketingowej. Jeśli działanie wykonane przez firmę, bądź osobę, wy‐
wołuje niechęć odbiorców, to taka informacja będzie rozprzestrzeniać się o wiele
szybciej i prawdopodobnie będzie miała większy zasięg niż w przypadku, gdy
byłaby to informacja o pozytywnym wydźwięku.
Nadrzędnym celem buzz marketingu jest stworzenie evangelist marke‐
tingu, czyli wykreowanie takiej sytuacji, w której konsumenci są silnie przy‐
wiązani do produkty, marki czy osoby i sami chętnie ją polecają.

2. Narzędzia i techniki wykorzystywane do kreowania szumu
Technik i narzędzi kreowania szumu jest wiele, z czego największą popular‐
nością cieszą się te wykorzystujące zasięg Internetu, w szczególności mediów
społecznościowych, choć nie jest to jedyna skuteczna forma kreowania szumu.
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Do narzędzi kreowania szumu należą w głównej mierze te narzędzia, które moż‐
na przyporządkować zwykłemu marketingowi, jednak ze względu na swoją
formę nie mogą być one tylko komunikatami informacyjnymi. Przekaz ma za
zadanie wywoływać emocje i chęć podzielenia się nim z drugą osobą. Do narzę‐
dzi można zaklasyfikować reklamy w telewizji, Internecie, radiu, billboardy,
plakaty, ulotki, ale także wpisy na forach internetowych i na portalach społeczno‐
ściowych, udostępnianie postów i ich komentowanie. Szczególnie ostatnie przy‐
kłady mają duże znaczenie, ponieważ publiczna opinia dostępna dla innych
użytkowników portalu społecznościowego czy forum powoduje chęć odwołania
się do niej przez inne osoby.
Technik kreowania szumu tak samo jak narzędzi jest wiele. M. Hughes opisu‐
je wiele możliwości tworzenia poruszenia wśród odbiorców. Autor przedstawia
je jako sekrety szumu, które nazywa odpowiednio: przyciski szumu, przyciąga‐
nie uwagi mediów i zdobywanie everestu szumu, który składa się na oba wcze‐
śniejsze sekrety.
Przyciski szumu są tworzone dzięki sytuacji, w której przekaz ma charakter:
tematu tabu, niezwykłości, oburzenia, komizmu, przypomnienia oraz tajemnicy.
Jeśli chodzi o przyciąganie uwagi mediów to M. Hughes przytacza tematy, takie
jak: historia o Dawidzie i Goliacie, wątki niezwykłe, oburzające i kontrowersyjne,
tematy aktualnie modne oraz gwiazdy, rozumiane jako osoby powszechnie zna‐
ne np. aktorzy, piosenkarze, politycy.
Do metod kreowania szumu można zaliczyć również formy marketingu
szeptanego, do których należy: marketing wirusowy, trendsetting, community
marketing, brand blogging, product seeding, cause marketing casual marketing
czy wcześniej wspomniany evangelist marketing.

3. Cel, istota oraz ocena kampanii
Na potrzeby artykułu została stworzona tabela, która zawiera najważniejsze
informacje na temat wybranych kampanii. Na jej podstawie zidentyfikowane
zostaną kluczowe czynniki przykładowych kampanii marketingowych. Wykaza‐
ne zostaną: nazwa i cel kampanii, wykorzystane narzędzia i techniki podczas jej
prowadzenia oraz rezultat i informacja czy cel został zrealizowany.
Tabela 1. Najważniejsze informacje dotyczące kampanii
Nazwa
kampanii

Przypuszczalny
cel kampanii

Wykorzystana
technika

Wykorzystane
narzędzia

Rezultat
kampanii

Czy cel został
osiągnięty

Źródło: Opracowanie własne
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4. Game of Thrones – Fear the winter
Poniżej przedstawiono tabelę 2 dotyczącą kampanii przeprowadzonej na
rzecz promocji nowego sezonu serialu „Game of Thrones”.
Tabela 2. Kampania Fear the winter
Nazwa
kampanii
Fear the
winter

Przy‐
puszczalny
cel kampanii
Poinformowa‐
nie odbiorców
o dacie pre‐
miery nowego
sezonu serialu
“Game of
Thrones”
i przypomnie‐
nie o serialu
i wzbudzenie
zainteresowa‐
nia

Wykorzystana
technika

Wykorzystane
narzędzia

Rezultat
kampanii

Niezwykłość
tematu, przy‐
pomnienie,
tajemnica,
marketing
wirusowy

Konto na por‐
talu społeczno‐
ściowym
Facebook

38 milionów
wyświetleń
filmu promują‐
cego nowy sezon
na portalu
Facebook

Czy cel
został
osiąg‐
nięty
Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na oficjalnym profilu seriali Game
of Thrones [dostęp: 18.03.2017].

Game of Thrones to amerykański serial wyprodukowany przez HBO powstały
na bazie książki G.R.R. Martina. Produkcja cieszy się dużym zainteresowaniem
na całym świecie i do 19 marca 2017 r. wyemitowano 6 sezonów po 10 odcinków
każdy. Jak podaje jeden z amerykańskich portali, w dniu premiery ostatniego
wyemitowanego odcinka serial z legalnego źródła obejrzało rekordowe 10,7 mln
osób. Dnia 9 marca na oficjalnym koncie serialu na portalu Facebook o godzinie
18:00 polskiego czasu pojawił się krótki film zachęcający do wzięcia udziału
w transmisji na żywo prowadzonej na portalu, która miała się odbyć tego samego
dnia. Podczas transmisji widzowie mieli się dowiedzieć, kiedy dokładnie roz‐
pocznie się emisja nowego sezonu serialu. O godzinie 20:00 polskiego czasu roz‐
poczęła się transmisja na żywo, która przedstawiała ogromną bryłę lodu, z zato‐
pionym w niej czarnym prostokątem. W poście umieszczonym razem
z transmisją napisano, że aby poznać datę premiery, należy napisać pod postem
w komentarzu fire, co w tłumaczeniu oznacza ogień. Po pewnym czasie okazało
się, że odpowiednia liczba komentarzy powodowała, że bryłę lodu topił płomień
ognia. Wtedy widzowie zrozumieli, że odpowiednia liczba komentarzy powo‐
dowała kolejne buchnięcie ognia w kierunku bryły, więc z każdą chwilą liczba
komentarzy rosła. Od wcześniej wspomnianej godziny 20:00 ukazały się 3
transmisje, w ostatniej po roztopieniu się lodu ukazała się data premiery pierw‐
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szego odcinka serialu, a po niej krótki film zapowiadający sezon. W tabeli 3
przedstawiono aktywności podczas poszczególnych transmisji.
Tabela 3. Aktywności użytkowników portalu Facebook podczas transmisji oraz filmów
dodanych przez oficjalne konto Game of Thrones.
Godzina
wstawienia
posta z dnia
9.03.2017

Liczba
wyświetleń

Liczba
reakcji

Liczba
komentarzy

Liczba
udostępnień

Krótki film
zapowiadający
transmisję

18:00

1 600 000

69 000

8 100

9939

Transmisja 1

20:00

2 800 000

96 000

459 000

17 027

Transmisja 2

20:28

3 600 000

99 000

430 000

15 444

Transmisja 3 oraz
krótki film promu‐
jący serial odtwo‐
rzony na koniec
transmisji

20:53

3 500 000

115 000

198 000

18 772

Krótki film promu‐
jący serial

21:11

38 000 000

890 000

197 000

606 758

Nazwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z portalu Facebook [dostęp: 18.03.2017].

Przypuszczalnie celem kampanii było dotarcie do jak największej liczby
użytkowników oraz aktywne zaangażowanie ich w kampanię. Innymi możli‐
wymi celami omawianej kampanii mogło być zwiększenie ruchu na koncie ro‐
zumiane jako nowe komentarze, reakcje oraz wyświetlenia konta na portalu.
W kampanii można zauważyć techniki wykorzystywania wcześniej wspo‐
mnianych przycisków szumu. Sposób zaangażowania użytkowników oraz prze‐
prowadzenie całej kampanii był niecodzienny i nazwanie jej niezwykłą nie wyda‐
je się określeniem na wyrost. Za tajemnicę można w tym przypadku uznać datę
premiery nowego odcinka serialu. Filmy miały też charakter przypominający
o nadchodzącym wydarzeniu, a sama transmisja miała charakter marketingu
wirusowego, o czym świadczy liczba aktywności podczas kampanii.
Każda aktywność jednego użytkownika powoduje, że inny użytkownik ma
większą szansę na zobaczenia danego posta. Im więcej komentarzy, reakcji oraz
udostępnień ma post tym do większego grona osób on dotrze, a tak właśnie dzia‐
ła marketing wirusowy. W ten sposób w jednej kampanii można zauważyć aż
3 przyciski szumu oraz jedną z form marketingu szeptanego.
Głównym powodem, dla którego najlepiej było wykorzystać konto serialu na
portalu Facebook do tego rodzaju kampanii, jest kilka. Jednym z nich jest spowo‐
dowanie tego by jak najwięcej osób mogło zobaczyć film promujący nowy sezon.
W jednym z wywiadów przeprowadzonym z prezesem HBO Richardem Pleple‐
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rem wynika, że coraz więcej osób ogląda serial na ich platformach internetowych,
takich jak HBO GO oraz HBO Now, a nie bezpośrednio na ich kanale telewizyj‐
nym, oznacza to, że reklamy również powinny być bardziej skierowane do Inter‐
netu niż telewizji. Kolejnym dowodem na słuszność stworzenia kampanii na
Facebooku jest fakt, że jest to najpopularniejszy portal społecznościowy na świe‐
cie i przeciętnie korzysta z niego dziennie ponad miliard osób.
Innym argumentem na takie działanie jest fakt, iż konto Game of Thrones liczy
ponad 20 milionów „polubień” użytkowników portalu, co pozwala na komuni‐
kowanie przekazu relatywnie dużej liczbie osób.
Kolejnym pytaniem jakie można zadać, to czy sam krótki filmik promujący
nowy sezon nie wystarczyłby do wykreowania szumu w Internecie. Możliwe, że
dzięki tak dużej popularności serialu nie było to potrzebne, jednak dzięki takiej
formie kampanii ryzyko nie dotarcia do szerszego grona odbiorców zostało zni‐
welowane.
Kreowanie szumu na Facebooku nie jest proste, ponieważ jest tam tyle infor‐
macji, że niełatwo jest się wyróżnić spośród informacji przekazywanych przez
innych użytkowników.
Osiągnięcie jak największej możliwości dotarcia do użytkowników jest moż‐
liwe dzięki dodaniu odpowiedniego formatu posta oraz zachęcenie użytkowni‐
ków do reagowania na niego w określony sposób. Najbardziej promowanym
przez portal formą przekazu jest film, co idealnie wpasowuje się w kampanię.
Jeśli chodzi o aktywność użytkowników dotyczącą posta, to najlepsze dla zwięk‐
szenia jego popularności jest jego udostępnianie, komentowanie i zaznaczanie
jednej z reakcji, w tej kolejności. Powszechnie wiadomo, że trudno zachęcić użyt‐
kowników do udostępniania postu, dlatego najlepszym wyjściem było nakłonić
użytkowników do komentowania, co również zostało spełnione w tej kampanii.
Zazwyczaj użytkownicy chętniej wybierają jedną z reakcji niż komentują,
prezentuje to tabela 2 w punktach dotyczących krótkiego filmu zapowiadającego
transmisję oraz krótkiego filmu promującego serial, jednak gdy użytkownicy
zostali poproszeni o skomentowanie posta, sytuacja się zmieniła, a transmisję
uzyskały więcej komentarzy niż reakcji szczególnie podczas transmisji 2 oraz 3.
W ten sposób zespół pracujący przy tej kampanii mógł uzyskać wyższy sto‐
pień dotarcia do innych użytkowników, niż gdyby namawiano ich do zaznacza‐
nia reakcji. Transmisje miały za zadanie wywołać jak największy szum przed
udostępnieniem filmu promującego nowy sezon, co na podstawie wyżej wymie‐
nionych liczb aktywności można uznać za osiągnięte.
Najlepszym mierzalnym wskaźnikiem pokazującym sukces kampanii jest
liczba wyświetleń filmu promującego w stosunku do „poślubień” konta serialu
na portalu. 38 milionów wyświetleń dzielone przez 20 milionów „poślubień”
strony w ujęciu procentowym daje 190%. Dotarcie do wszystkich użytkowników,
którzy polubili konto na portalu, jest trudne, a dotarcie do 100% i prawie podwo‐
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jeniu tej liczby jeszcze trudniejsze, dlatego ten wskaźnik faktycznie może poka‐
zywać sukces kampanii.
Sukces kampanii można upatrywać głównie w:
– niekonwencjonalnym charakterze kampanii,
– nakłonieniu użytkowników portalu Facebook do stania się aktywną częścią
kampanii,
– evangelist marketingowi, który towarzyszy serialowi od początku, gdzie
wierni widzowie aktywnie śledzą oraz uczestniczą we wszystkich akcjach
związanych z serią.
Wszystkie te czynniki spowodowały, że szum wokół tego wydarzenia był na
tyle wysoki, by móc dotrzeć do 38 milionów użytkowników.

5. Red Bull – Project Stratos
Poniżej przedstawiona tabela 4 dotyczy kampanii Project Stratos zrealizowa‐
nego przez Red Bull Gmbh
Tabela 4. Kampania Project Startos
Nazwa
kampanii

Przypuszczalny
Cel kampanii

Wykorzystana
technika

Wykorzystane
narzędzia

Project
Stratos

pomoc w reali‐
zacji pobicia
rekordu oraz
zwiększenie
poziomu
sprzedaży

– niezwykłość
tematu
– stopniowe
przyciąganie
uwagi

– strony interne‐
towe
– stacje telewi‐
zyjne
– portale spo‐
łecznościowe

Rezultat
kampanii
pobicie
rekordu
oraz
wzrost
sprzeda‐
ży pro‐
duktu

Czy cel został
osiągnięty
tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oficjalnej strony Red Bull [dostęp: 18.03.2017].

Przedsiębiorstwo Red Bull Gmbh jest jednym z największych producentów
napojów energetycznych na świecie. Jego napój „Red Bull” cieszy się ogromną
popularnością, w 2015 r. sprzedano ponad 5,9 mld napojów. Firma ponadto or‐
ganizuje co roku liczne wydarzenia związane ze sportami ekstremalnymi oraz
motoryzacyjnymi. Jednym z ich licznych projektów był Project Stratos. Celem
projektu było umożliwienie Felixowi Baumgartnerowi pobicie rekordu świata w
skoku spadochronowym z najwyższej wysokości, a dokładnie z 39,045 m nad
poziomem morza, oraz ogólne zwiększenie sprzedaży. Sam pomysł został zaini‐
cjowany już w 2005 r., a skok został zrealizowany dopiero w październiku 2012 r.
Projekt zaczął nabierać rozpędu w marcu 2012 r., kiedy to Baumgartner wykonał
pierwszy z dwóch próbnych skoków. Następny próbny skok wykonał w lipcu,
a właściwy skok został wykonany 14 października tego samego roku. W trakcie
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przygotowań do pobicia rekordu Red Bull zdawał relacje z postępów wykony‐
wanych w realizacji projektu. W dniu skoku transmisja została przeprowadzona
przez około 80 stacji telewizyjnych z 50 różnych krajów, a transmisja na żywo
prowadzona przez strony internetowe była wspierana przez 280 partnerów, któ‐
rzy na swoich portalach internetowych transmitowali na żywo cały skok. Cały
skok obejrzało 52 miliony widzów. Red Bull wykorzystał również do promocji
portale społecznościowe, jednak nie były głównym nośnikiem przekazu.
W tym przypadku efekt szumu Red Bull osiągnął dzięki stworzeniu możli‐
wości transmitowania na żywo relacji ze skoku. Gdyby skok został sfilmowany,
a dopiero potem udostępniony, z pewnością nie uzyskałby tyle odsłon ile uzyskał
przez transmisję na żywo. Dzięki transmisji widzowie mogli się poczuć jakby byli
przy tym wydarzeniu kilka metrów obok, a nie setki, a czasem i tysiące kilome‐
trów dalej.
Poprzez systematyczne relacjonowanie wydarzeń, które dotyczyły projektu
przed jego zakończeniem obserwatorzy mogli dowiedzieć się kim jest główny
bohater projektu, ile pracy czekał cały zespół przed skokiem, przez co widzowie
mieli czas zainteresować się i dołączyć do monitorowania postępów całego wy‐
darzenia. W ten sposób cała historia mogła budować napięcie i na końcowym
etapie zrzeszyć przed ekranami więcej widzów, niż gdyby pokazany został sam
ostatni skok. Jednym z najważniejszych czynników powodujących rozgłos pro‐
jektu jest też sam jego cel, czyli pobicie dotychczasowego rekordu świata w naj‐
dłuższym skoku spadochronowym.
Głównym miernikiem sukcesu w tym przypadku jest wzrost sprzedaży.
Z analizy firmy badawczej IRI wynika, iż w ciągu 6 miesięcy od daty skoku
sprzedaż na terenie USA wzrosła o 7%, czyli do 1,6 miliarda sprzedanych puszek.
Natomiast strona Statista podaje, że sprzedaż z roku 2012 wzrosła w stosunku do
roku 2011 o 12,8%.

6. Zalety, wady oraz różnice wyżej wymienionych kampanii
Cele każdej z kampanii marketingowej były różne i nie sposób ocenić, która
została lepiej zrealizowana, ponieważ skala projektu znacząco się od siebie różni.
Nie mniej jednak widać, że w obu kampaniach, głównym narzędziem była
transmisja na żywo, wsparta wcześniej informacjami na jej temat. Główną zaletą
takiego rozwiązania jest szybkość przenoszenia się informacji, przy czym
transmisja na portalu społecznościowym jest o wiele prostsza i mniej kapitało‐
chłonna niż w sytuacji wynajęcia czasu antenowego na różnych stacjach telewi‐
zyjnych oraz tam informacja roznosi się o wiele szybciej niż przez inne media.
Inną zaletą dotyczącą takiego rozwiązania jest możliwość dostarczenia przekazu
osobom, które wcześniej nie były nim zainteresowane. Zarówno na portalu Face‐
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book informacja mogła się pojawić u osób, które nie obserwują poczynań produ‐
centów serialu, jak i widzowie przed telewizorami mogli natknąć się na skok
transmitowany przez kanał, na którym właśnie się zatrzymali. Kolejną zaletą
takiego rozwiązania jest fakt, że jeśli temat zaciekawi jego odbiorcę, to chętnie
podzieli się przekazem i przekieruje innych do oglądania poczynań wraz z nimi,
a przy założeniu, że kolejna osoba zainteresuje się, to otrzymamy kolejny przy‐
kład marketingu wirusowego.
Wadami takiego rozwiązania w obu przypadkach był fakt, że pewien czyn‐
nik losowy, mógł przerwać transmisję lub w jej trakcie plan mógł nie zostać zrea‐
lizowany. Takie sytuacje zniechęcają obserwatorów, ponieważ mają poczucie
straconego czasu oraz tego, że ich oszukano. Wtedy informacja o takiej sytuacji
rozniosłaby się prawdopodobnie jeszcze szybciej, niż gdy projekt został zreali‐
zowany.
Zasadniczą różnicą pomiędzy obiema kampaniami jest czas jej realizacji oraz
koszt. Czasu poświęconego na przygotowanie kampanii w przypadku serii Game
of Thrones na podstawie dostępnych danych nie można określić. Project Stratos
natomiast trwał kilka lat jednak najważniejszy był ostatni rok, kiedy wykonano
najwięcej prac. Zaangażowanie w transmisję w przypadku Red Bulla było o wiele
większe, przez co prawdopodobnie kosztowniejsze.

Podsumowanie
Na podstawie wskazanych informacji trudno jednoznacznie określić czy two‐
rzenie kampanii marketingowych opartych na kreowaniu szumu jest najlepszym
rozwiązaniem, ale można przypuścić, że skuteczne działanie marketingu szepta‐
nego może przynieść efekt w postaci spełnienia założonych celów. W kwestii
wykorzystywanych narzędzi nie można wyznaczyć jednej najlepszej techniki.
Niewątpliwie jednak umiejętne wykorzystanie transmisji na żywo w obu przy‐
padkach dało zadowalający efekt. Takie rozwiązanie posiada wiele zalet, choć jest
obarczone ryzykiem niepowodzenia.
Bibliografia
Gordon I., Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2001.
Hughes M., Marketing Szeptany, MT Biznes, Warszawa 2008.
Kirby J., Marsden P., Connected marketing: the viral, buzz and word of mouth revolution,
Elsevier, 2006.
Kotler P. Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań, 2005.
Kotler P., Marketing od A do Z. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

323

Oficjalna strona internetowa poświęcona informacjom związanym z marketingiem,
www.adage.com.
Oficialna strona internetowa poświęcona statystykom, badaniom rynku,
www.statista.com.
Oficjalna strona internetowa poświęcona tematyce portali społecznościowych, socialme‐
dia.pl. Oficjalna strona Red Bull Gmbh, www.redbull.com.
Oficjalna strona internetowa z wirtualnym słownikiem w języku angielskim,
www.dictionary.cambridge.org.
Oficjalna strona założona przez CNET Networks gdzie przewodnim tematem są seriale.
www.tv.com.
Śliwińska K., Pacut M., Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. , Oficyna
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Withers J., Vipperman C., Na czym polega i jak robić Marketing Usług. Poradnik dla małych
i średnich firm, Wydawnictwo M&A Communications Polska, Lublin 1994.

Streszczenie
W artykule zostały przedstawione definicje marketingu oraz marketingu szeptanego.
Następnie wykazano techniki oraz narzędzia, dzięki którym można zbudować kampa‐
nię opartą na zasadzie kreowania szumu. Na podstawie dwóch kampanii marketingo‐
wych dotyczących odpowiednio: promocji nadchodzącego nowego sezonu serialu HBO
Game of Thrones oraz kampanii promującej Project Stratos firmy Red Bull, wykazano
przyczyny zastosowań różnych technik oraz narzędzi. Na koniec artykułu pokazano
zalety oraz wady rozwiązań zastosowanych w obu kampaniach i w podsumowaniu
wykazano, że: dobrze poprowadzona kampania oparta o transmisję na żywo jest
w stanie przynieść oczekiwane efekty i rozwiązanie to ma swoje zalety, ale również i
wadę.
Słowa kluczowe: marketing szeptany, kampania marketingowa, buzz marketing

USING BUZZ MARKETING BASED ON EXAMPLES
OF CHOSEN MARKETING CAMPAIGNS
Summary
The article presents the definitions of marketing and word of mouth marketing. After‐
wards there are demonstrated techniques and the tools which help building a campaign
based on the principle of creating noise. On the basis of the two marketing campaigns
concerning: promotion of the upcoming new season of the HBO series Game of Thrones
and the promotional campaign Project Stratos of Red Bull showing the cause of using
such applications, and no other techniques and tools. Lastly there are presented the
advantages and disadvantages of the solutions used in both campaigns, and in the
summary it is shown that: well‐led campaign based on the live broadcast is able to bring
the expected results, and this solution has its advantages, but also some disadvantages.
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Wykorzystanie mediów społecznościowych
w marketingu bankowym
Wstęp
Rosnąca konkurencja na rynku usług bankowych ze strony sieci telefonii ko‐
mórkowych, parabanków i rozmaitych instytucji pożyczkowych niebędących
bankami, prowadzi do coraz intensywniejszej i bardziej kreatywnej walki zarów‐
no o pozyskanie klienta jak i jego utrzymanie. Wśród tradycyjnych metod pro‐
mocji, takich jak, między innymi: reklama prasowa, telewizyjna oraz różnego
rodzaju konkursy i loterie, coraz większe znaczenie ma promocja w mediach
społecznościowych.
Celem artykułu jest określenie stopnia wykorzystania przez banki mediów
społecznościowych w marketingu bankowym i ich popularności wśród Internau‐
tów. Opracowanie obejmuje analizę najbardziej popularnych mediów społeczno‐
ściowych i aktywność w nich pięciu największych polskich banków.
Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest analiza źródeł wtórnych.
W analizie wykorzystano m.in. dane dotyczące aktywności użytkowników me‐
diów społecznościowych oraz materiały źródłowe banków.

1. Marketing bankowy
W związku z rosnącą konkurencją pomiędzy bankami coraz większego zna‐
czenia dla działalności podmiotu finansowego nabiera marketing bankowy. Jani‐
na Harasim postrzega marketing bankowy jako regularne dopasowywanie ogółu
działań prowadzonych przez instytucję finansową do nasycenia potrzeb obecne‐
go jak i potencjalnego konsumenta1. Celem tych działań jest dopasowanie, za
pośrednictwem adekwatnych instrumentów, odpowiednich produktów finan‐
sowych, określonej grupie klientów. Należy przy tym zaznaczyć, że celem marke‐
tingowców pracujących dla instytucji finansowych nie jest tylko i wyłącznie do‐
starczenie produktu na miarę, ale także wytworzenie nowej potrzeby i tym
1

J. Harasim, Marketingowa koncepcja działania banku [w:] Działanie banków uniwersalnych – wybrane
problemy, red. L. Leśniewski, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice 2000, s. 2.
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samym – konieczność zakupu nowego produktu. Według Mindy Stimson, mar‐
keting bankowy jest zastosowaniem różnorakich doświadczeń klienta do wykre‐
owania towaru/usługi atrakcyjnego w równej mierze dla banku jak i konsumenta
oraz podtrzymanie z nim długofalowej więzi i zachowanie możliwie jak najwięk‐
szego stopnia satysfakcji z oferty2.
Grażyna Mytlewska z kolei definiuje marketing bankowy jako „wizjonerskie
tworzenie produktów i usług3”. Odkrywczość tych działań według autorki
sprowadza się do kreacji produktów bankowych w oparciu o prognozy dotyczą‐
ce przemian i tendencji na rynku4. Jedna z najbardziej interesujących propozycji
definicji marketingu bankowego należy do Marka Collinsa, który określa go jako
„tworzenie produktów bankowych prostymi do sprzedaży i łatwymi do kupna5”.
Usługa finansowa jest głównym przedmiotem zainteresowania w wypadku
marketingu stosowanego przez banki6. Ma jednak ona swoje specyficzne cechy,
na które należy zwrócić uwagę. Najważniejszą z nich jest brak jej fizycznego re‐
zultatu, przez co klienci nie postrzegają jej w kategoriach dobra materialnego.
W rezultacie wydanie opinii na jej temat wydaje się utrudnione pod kątem oceny
jakości dobra. Specyfika usług finansowych wynika z tego, że są one jednocześnie
konsumowane i świadczone. Usług takich nie można, zatem, jednocześnie prze‐
chowywać w magazynie i świadczyć na zapas. Obecnie, mimo rosnącego postę‐
pu technologicznego, usługa finansowa jest w dużym stopniu skorelowana
z osobą ją wykonującą. W pośredni sposóbna wolumen sprzedaży wpływa spo‐
sób, w jaki została zawarta transakcja, w tym między innymi jakość obsługi.
Wyjątkowe cechy usługi bankowej skłaniają do refleksji nad specyfiką marke‐
tingu usług finansowych. Sukces finansowy banku jest zależny od jego pracow‐
ników, którzy jako reprezentanci przedsiębiorstwa warunkują końcową ocenę
usługi przez konsumenta. Ze względu na to, że przy sprzedaży usługi nie nastę‐
puje zmiana jej właściciela, występują trudności z wydaniem oceny oraz zdefi‐
niowaniem cyklu życia określonej usługi. Kolejnym problemem są restrykcyjne
uwarunkowania, które podmiot finansowy musi brać pod uwagę w procesie
tworzenia oferty oraz planu strategicznego.
Ron Witherspoon postrzega marketing bankowy na zasadzie „Wielkiej Piąt‐
ki”. Jest nim marketing w formie „fotografii, billboardów, radia, telewizji public
relations, które zapewniają, że bank jest dobrym korporacyjnym obywatelem po‐
2

3
4
5

6

J. Bigham‐Bernstel, In Shut, ABA Bank Marketing, May 2004, p. 22; M. Stimson, Provid[ing] differ‐
entiated customer experience to create products with value proposition beneficial to both the cus‐
tomer and the bank and to maintain/improve customer satisfaction.
Współczesny bank, wyd. 2, red. W. Jaworski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002, s. 293.
M. Kolasa, Marketing bankowy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008, s. 17.
J. Bigham‐Bernstel, Free for all, ABA Marketing, March 2005, p. 17; Mark Collins; „[making banks’
products] Simple to sell, easy to buy”.
W. Grzegorczyk, Strategie marketingowe banków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996,
s. 13.
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przez jego darowizny w formie pieniędzy, poświęcenie czasu, datki i sponso‐
ring7”.
Marketing bankowy pełni przede wszystkim funkcje8:
– utrzymania obecnych klientów oraz zdobycia nowych;
– zagwarantowania partnerskich stosunków między instytucją finansową a jej
klientami;
– wykreowania zachowań konsumentów tożsamych ze strategią podmiotu
bankowego;
– przedstawienia faktycznych finansowych potrzeb klientów w celu wdrożenia
ich w życie.
Każda z usług świadczonych przez instytucję finansową jest szczególnym
produktem marketingowym9. Do kategorii produktu należy zaliczyć wszystkie
usługi realizowane przez bank zarówno odpłatnie, jak i bez pobierania opłaty.
W celu wypromowania produktów bankowych stosuje się bardziej złożone in‐
strumenty, niż w przypadku produktów o charakterze materialnym10.
Wśród elementów składających się na marketing mix produktów finanso‐
wych należy wymienić 7P:
– price – cenę, po jakiej produkt(usługa) będzie sprzedawany;
– product – produkt bądź usługę oferowaną przez przedsiębiorstwo;
– place – dystrybucję ‐ dokładne zdefiniowanie kanałów dystrybucji jest ko‐
nieczne w celu dostarczenia produktu/usługi w miejscu dogodnym dla kon‐
sumenta;
– people – ludzi, którzy spełniają ważną rolę w procesie tworzenia usług/dóbr;
– promotion – promocję, którą tworzą: sprzedaż bezpośrednia, public relations,
publicity oraz reklama i dbanie o pozytywny odbiór instytucji wśród kon‐
sumentów;
– process – proces, obejmuje obieg informacji w czasie tworzenia produktu/
usługi;
– physical evidence – materialny dowód, czyli wzajemne wpływanie na siebie
banku oraz jego klientów i środowisko, w którym świadczone są usługi.
Należy przy tym dodać, że część autorów nie uwzględnia dwóch ostatnich
składowych marketingu mix i klasyfikuje je jako element tworzący strategię pro‐
duktu11.

7

8
9
10

11

T. Sabolsky, Change, ABA Bank Marketing, June 2006, p. 19, Ron Witherspoon: „[bank marketing] it is
„Big five” […]:print, billboards, radio, television and Public Relations, plus it assures that the bank
is a good corporate citizen through donations of time and money, contributions and sponsorship”.
M. Kolasa, op. cit., s. 17.
B. Żurawik, W. Żurawik, Marketing bankowy, PWE, Warszawa 1995, s. 35–36.
K. Waliszewski, Narzędzia marketingu mix wykorzystywane przez spółki doradztwa finansowego w Polsce,
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 776, Szczecin 2014, s. 267.
B. Żurawik, W. Żurawik, Marketing bankowy…, s. 35.
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2. Media społecznościowe
Jedną z form upowszechniania usług bankowych jest promocja. Obecnie,
w dobie coraz powszechniejszego dostępu do Internetu i rosnącej popularności
serwisów społecznościowych, banki z większą częstotliwością są obecne w tych
mediach12. Termin social media (media społecznościowe) obejmuje wszelakie dzia‐
łania użytkowników na forach, blogach, serwisach społecznościowych i społecz‐
ności funkcjonujących w internecie. Krystyna Polańska definiuje media społecz‐
nościowe jako przekaz o charakterze informacyjnym w postaci różnokanałowego,
multimedialnego komunikowania się za pośrednictwem sieci w konkretnym celu
socjalnym lub biznesowym, w obrębie zróżnicowanych platform, które łączą
konkretne społeczności13.
Zastosowanie mediów społecznościowych w marketingu przedsiębiorstw
opiera się na dwutorowym przekazywaniu informacji, przy czym niezbędne jest
określenie celów takiej działalności i wdrożenie strategii zachowania w takich
mediach14.
Marketing zorientowany na społeczności, który bazuje na kontaktowaniu się ze
swoimi obecnymi oraz przyszłymi klientami za pomocą serwisów społecznościo‐
wych nazywa się marketingiem społecznościowym, ang. social media marketing15.
Serwisy społecznościowe, które stanowią obiekt zainteresowania marketingu
społecznościowego, można podzielić na sześć kategorii16:
– 1. o charakterze towarzyskim, np. Facebook.com, Myspace.com;
– 2. zawodowe, np. LinkedIn.com, Goldenline.pl;
– 3. mikroblogi, np. Twitter.com;
– 4. służące w celu publikacji, np. Youtube.com, Instagram.com;
– konsumenckie, które zrzeszają grupy konsumentów, np. zakupowe –
Groupon.pl, CityDeal.pl, o profilu roszczeniowym, np. Pozywamy‐
zbiorowo.pl;
– finansowania projektów przez społeczności:
‐ inwestycyjne, np. MegaTotal.pl,
‐ pożyczkowe, np. Ducatto.pl,
‐ o profilu donacyjnym, np. Flatter.com.

12

13

14
15

16

K. Polańska, Sieci społecznościowe – wybrane zagadnienia ekonomiczno‐społeczne, Oficyna wydawnicza
SGH, Warszawa 2013, s. 15.
K. Polańska, Biznesowy charakter mediów społecznościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze‐
cińskiego nr 656, „Studia Informatica” nr 28, Szczecin 2011, s. 73.
K. Polańska, Sieci społecznościowe…, s. 18.
A. Podlaski, Marketing społecznościowy – Tajniki skutecznej promocji w social media, Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2011, s. 8.
K. Polańska, Sieci społecznościowe…, s. 22.
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Rysunek 1 przedstawia piętnaście najpopularniejszych witryn społeczno‐
ściowych ze względu na szacowaną liczbę miesięcznych odwiedzin w listopadzie
2016 roku. Dwa najpopularniejsze serwisy społecznościowe Facebook i YouTube
maja ponad miliard odsłon miesięcznie. Serwis Twitter, który zajmuje trzecie
miejsce w rankingu, w porównaniu do dwóch poprzednich, ma ponad 3 razy
mniej wyświetleń. Ranking zamyka serwis VK, będący rosyjskim odpowiedni‐
kiem Facebook’a17.
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Google Plus+
Tumblr
Instagram
Reddit
VK

1 100 000 000
1 000 000 000
310 000 000
255 000 000
250 000 000
120 000 000
110 000 000
100 000 000
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Rysunek1. Piętnaście największych portali społecznościowych według liczby
miesięcznych odwiedzin (11/2016)
Źródło: Strona internetowa EbizMba, www.ebizmba.com [dostęp: 11.11.2016].

2. Studia przypadku – PKO BP, Pekao SA, BZ WBK, mBank,
ING Bank Śląski
Rysunek 2. przedstawia dziesięć największych banków funkcjonujących na
polskim rynku pod względem wartości aktywów.
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Rysunek 2. Największe banki w Polsce w 2015 r. pod względem wartości aktywów (mln PLN)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:50 największych banków w Polsce, „Bank”, czerwiec 2016, s. 32.

Rysunek 2. obrazuje polski rynek usług bankowych. Największym bankiem
jest PKO BP, który dysponuje aktywami o wartości 266 940mln zł. Na drugim
miejscu plasuje się Pekao SA, który posiada 168 786mln zł aktywów. Trzecie miej‐
sce należy do Banku Zachodniego WBK (BZ WBK). Kolejne miejsce zajmują ko‐
lejno: mBank oraz ING Bank Śląski.
Tabela 1 przedstawia aktywność pięciu największych polskich banków
w trzech najpopularniejszych serwisach społecznościowych, do których należy
zaliczyć Facebook’a, YouTube’a oraz Twitter’a.
Tabela1. Aktywność wybranych banków w Polsce w największych serwisach
społecznościowych
YouTube
Bank
ING Bank
Śląski

wyświe‐
tlenia

sub‐
skrypcje

Facebook
polu‐
bienia

46 324 664

14 723

192 959

mBank

19 136 532

2 330

270 280

PKO BP

8 550 129

1 733

89 455

BZ WBK

2 761 295

1 463

275 389

Pekao SA

1 811 035

472

51 575

mówią
o tym
778

Twitter
polu‐
bienia

tweety

obser‐
wujący

933

2869

10800

4 127

1817

6539

8921

1 093

1151

2959

2256

4 307

2025

4759

15200

1 606

b/d

b/d

b/d

Źródło: Opracowanie własne na podstawie twitter.pl, facebook.pl, youtube.pl [dostęp: 11.11.2016].

Na podstawie danych tabeli 1 można stwierdzić, że pozycja banku na rynku
nie warunkuje jego aktywności w mediach społecznościowych. Spośród pięciu
największych instytucji finansowych prowadzących działalność w Polsce, dwa
największe podmioty mają najmniej polubień zarówno na platformie niekwestio‐
nowanego lidera wśród social media – portalu Facebook, jak i na Twitterze. Zaska‐
kujący jest fakt, że Bank PKO BP, który ma wielu klientów, posiada zaledwie
niecałe 90 tysięcy polubień na Facebooku, co w porównaniu do Banku Zachod‐
niego WBK, który dysponuje ponad 275 tysiącami „lubię to”, jest niewielką licz‐
bą. Na drugim miejscu Facebookowej listy najpopularniejszych banków znajduje
się mBank, trzecia pozycja należy do ING Banku Śląskiego. Należy przy tym
zaznaczyć, że temat polskich banków nie jest szczególnie często poruszany przez
Facebookową społeczność. Najpopularniejsza instytucja finansowa została
wspomniana zaledwie 4307 razy.
Na YouTube swoje treści zamieszcza każdy z listy 5 największych banków.
Niekwestionowanym liderem, zarówno pod względem liczby wyświetleń, jak
i subskrypcji, jest ING. Na drugim miejscu znajduje się mBank, który ma ponad
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dwa razy mniej wyświetleń – prawie 20 mln i ponad 6 razy mniej subskrybentów
od lidera. Na trzecim miejscu znajduje się bank PKO BP, którego filmiki zostały
odtworzone ponad 8,5 mln razy i zdobyły 1 733 subskrypcji. Czwarte miejsce
należy do Banku Zachodniego WBK, a piąte do banku Pekao SA, którego filmiki
wyświetlono niecałe 2 mln razy.
Trzecią z kolei najpopularniejszą platformą społecznościową jest Twitter. Pe‐
kao SA, będący drugim największym bankiem w Polsce pod względem sumy
bilansowej nie posiada oficjalnego konta w tym serwisie. W tej kategorii liderem,
pod względem polubień jest BZ WBK, który dodał prawie 5 tysięcy „tweetów”. Na
drugim miejscu plasuje się ING Bank Śląski, z 10 800 obserwujących i tylko nieco
ponad 2 800 postów. Mimo ponad 6,5 tysiąca „tweetów”, co jest największą liczbą
spośród badanych banków, mBank zajął trzecie miejsce, które zagwarantowało mu
prawie 9 tysięcy subskrypcji. Czwarte miejsce należy do banku PKO BP – bank
zapostował prawie 3 tysiące razy i posiada ponad 2 tysiące obserwujących.
Dane przedstawione w tabeli 1 pozwalają ocenić, które z największych pol‐
skich banków angażują się w social mediach, a które nie uznają tego elementu za
kluczowy w budowie strategii marketingowej. Dwa największe polskie banki nie
uczestniczą w takim stopniu w mediach społecznościowych, co ich konkurenci.
Ich statystyki świadczą o pewnym zainteresowaniu ze strony użytkowników,
jednak nie jest ono tak duże, jak w przypadku innych banków. Dużym zaskocze‐
niem jest nieobecność banku Pekao SA na Twitterze, który jest trzecią co do po‐
pularności platformą społecznościową oraz duża liczba wyświetleń banku PKO
BP na portalu YouTube, w porównaniu do konkurencji.
Tabela 2. Wybrane dane finansowe 5 największych banków w Polsce w latach
2014–2015
Bank

Przychody z odsetek
i podobne (tys. PLN)

Wynik finansowy netto
(tys. PLN)

Współczynnik
wypłacalności (%)

2014

2015

2014

2015

2014

2015

PKO BP

10 737 431

9 657 763

3 242 816

2 601 253

13

15

Pekao SA

6 225 290

5 456 369

2 725 116

2 293 478

17

18

Bank Zachodni
WBK

5 723 043

5 708 829

2 047 292

2 534 551

13

15

mBank

3 956 254

3 660 505

1 289 310

1 304 128

17

15

ING Bank
Śląski

3 724 500

3 628 600

1 040 800

1 127 100

14

14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 50 największych banków w Polsce…, s. 38.

Tabela 2, obrazująca wybrane dane finansowe pięciu największych instytucji
finansowych w Polsce, potwierdza przywództwo banku PKO BP na rynku kra‐
jowych usług bankowych. Przedsiębiorstwo to zarówno w 2014 r., jak i w 2015 r.
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uzyskało największe przychody z tytułu odsetek (i podobnych przychodów).
Dane dla Pekao SA oraz BZ WBK kształtowały się na podobnym poziomie, ok.
5–6 mld PLN, mBank oraz ING osiągnęły przychody w wysokości 3 mld PLN.
Współczynnik wypłacalności każdego z analizowanych banków na przestrzeni
lat 2014–2015 oscyluje między 13% a 18%.
Tabela 3. Zainteresowanie bankami w latach 2011–2016
PKO BP

Pekao SA

BZ WBK

mBank

ING Bank
Śląski

2011

4617

971

2565

2298

558

2012

4390

880

2885

2406
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2013

3945

786

2739

2429

271

2014

3700

774

2769

2503

252

2015

3566

758

2696

2563

227

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Google trends, Google.pl [dostęp: 28.11.2016].

Tabela 3 przedstawia zainteresowanie pięcioma największymi bankami w In‐
ternecie w latach 2011 – 2016. Na podstawie tabeli można stwierdzić, że mimo
nieznacznej obecności w mediach społecznościowych i małej popularności profili
(Facebook, YouTube, Twitter) w porównaniu do konkurencji, PKO BP wiedzie
prym wśród polskich banków na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Na drugim
miejscu, wśród najczęściej wyszukiwanych instytucji finansowych plasuje się BZ
WBK, trzecie miejsce należy do mBanku – popularność tych instytucji może wy‐
nikać z ich aktywności w mediach społecznościowych – te profile mają najwięk‐
szą liczbę polubień. Pekao SA, znajduje się na czwartym miejscu wśród najpopu‐
larniejszych instytucji w Internecie, mimo tego, że jest drugim co do wielkości
bankiem w kraju. Ostatnie miejsce należy do ING, który jest wpisywany
w wyszukiwarkę Google najrzadziej spośród analizowanych instytucji.

Podsumowanie
Zaprezentowane dane pokazują, że banki działające w Polsce w małym stop‐
niu korzystają z mediów społecznościowych. Liczba polubień żadnego z anali‐
zowanych podmiotów na najbardziej popularnej platformie – Facebooku nie
przekroczyła 280 tysięcy. Dla porównania –lider telefonii komórkowej PLAY na
swoim fanpage’u ma ponad 2 mln 200 tys. polubień18. Banki nieco lepiej odnajdu‐
ją się w serwisie YouTube. Mimo stounkowo niewielkiej liczby subskrybentów
każdej z instytucji, można zaobserwować dużą liczbę wyświetleń – filmiki udo‐
18

Strona internetowa Sotrender Blog, www.blog.sotrender.com [dostęp: 11.11.2016].
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stępnione przez ING Bank Śląski wyświetlono ponad 46 mln razy. Większą po‐
pularność na YT tłumaczy udostępnianie przez banki spotów reklamowych, któ‐
re często mają charakter humorystyczny. Trzecie co do popularności medium –
Twitter ‐ jest najchętniej używany przez mBank, który dodał za jego pośrednic‐
twem największą liczbę postów. Pekao SA nie posiada swojego konta na tym
portalu.
Intensywne wykorzystywanie przez banki mediów społecznościowych oraz
popularność ich profili wśród Internautów nie jest gwarantem wysokich przy‐
chodów, co obrazuje sytuacja dwóch liderów – PKO BP i Pekao SA. Oba banki nie
są najbardziej aktywnymi instytucjami w tych mediach. Zaskakuje fakt, że mimo
to, PKO BP jest najczęściej wyszukiwanym bankiem w wyszukiwarce Google.
Kolejne banki z rankingu największych instytucji finansowych w Polsce są silnie
obecne w mediach społecznościowych – ich aktywność może wynikać
z nieugruntowanej na polskim rynku obecności – w przeciwieństwie do dwóch
najstarszych polskich banków (PKO BP, Pekao SA)19, wobec czego zmuszone są
one intensywniej zabiegać o pozyskanie oraz utrzymanie klienta.
W świetle przedstawionych argumentów można stwierdzić, że polskie banki
są obecne w mediach społecznościowych, jednak ich aktywność w internecie nie
jest kluczowa dla ich działalności i nie stanowi trzonu strategii marketingowej.
Media społecznościowe traktowane są jako kanał uzupełniający podstawową
działalność promocyjną.
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Streszczenie
Rosnąca konkurencja na rynku bankowym prowadzi do coraz silniejszej walki o klienta
przez instytucje finansowe. Marketing bankowy jest procesem regularnego dopasowy‐
wania działań prowadzonych przez instytucję finansową do zadowolenia obecnego jak i
potencjalnego konsumenta. Usługa bankowa jest specyficznym rodzajem produktu,
dlatego wymaga niestandardowego marketingu. Obecnie, coraz bardziej popularne są
media społecznościowe, które obejmują wszelakie działania użytkowników na forach,
blogach i serwisach społecznościowych w Internecie. Wśród najpopularniejszych z nich
należy wymienić Facebook, YouTube oraz Twitter. Studium przypadku obejmuje pięć
największych polskich banków w 2015 roku. Wszystkie z nich miały aktywne profile na
wymienionych portalach. Analiza obejmuje przegląd fanpage’y wszystkich z nich
w najbardziej znanych mediach społecznościowych wraz z analizą podstawowych
wyników finansowych.
Słowa kluczowe: marketing, bank, media społecznościowe, instytucje finansowe

USAGE OF SOCIAL MEDIA IN BANK MARKETING
Summary
Unstoppable growth of the competition in the banking market forces financial institu‐
tions to look for new weapons in the battle for the clients. The bank marketing is
a process of constant adjusting of the activities performed by financial institutions that
focuses on meeting the needs of current and potential customers. Banking service is
a specific type of product, therefore its marketing needs to be customized as well. Cur‐
rently, online activity becomes one of the most important fields of marketing for every
company, and banks are no exception for this rule. Majority of the financial institutions
have their online profiles on such portals as Facebook, YouTube or Twitter. They seek
for the attention of potential customers on blogs, forums and other social networks. The
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case study includes review of the activity of the five largest polish banks in 2015 on the
Internet. The review is followed by an analysis of their basic financial results.
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Znaczenie identyfikacji wizualnej
w procesie wprowadzania firmy na rynek
Wstęp
XXI wiek to czas wielkich zmian nie tylko na świecie, ale także w biznesie.
W czasach wzrostu konkurencyjności oraz postępu technologicznego walka
o klienta zaczyna się już od samego początku wprowadzania przedsiębiorstwa
na rynek. Pierwsze wrażenie przy kontakcie otoczenia z marką lub produktem
może mieć kluczowe znaczenie w relacji między nimi.
Obecnie klienci mają dostęp do szerokiej gamy produktów i usług. Przedsię‐
biorstwa muszą zatem na tyle wyróżnić się na rynku, by przyciągnąć uwagę ku‐
pujących. Proces ten to nie tylko zagwarantowanie jakości, ale stworzenie komu‐
nikacji między marką a otoczeniem. Jednym z jej najważniejszych elementów jest
komunikacja wizualna.
W dobie ery internetu oraz dużej ilości informacji, taka komunikacja powinna
być spójna ze strategią marki, odpowiednio dobrana do segmentu docelowego
oraz przejrzysta. Przez stworzenie odpowiedniej identyfikacji wizualnej przed‐
siębiorstwo, począwszy od logo aż po materiały reklamowe, może nie tylko sku‐
tecznie wejść na rynek w danej branży, ale przede wszystkim dłużej wyróżniać
się na tle konkurentów.
Celem artykułu jest przedstawienie procesu identyfikacji wizualnej oraz jej
znaczenia przy wprowadzaniu przedsiębiorstwa na rynek. Na potrzeby opraco‐
wania dokonano analizy dostępnych źródeł w literaturze oraz przedstawiono
przykłady elementów graficznych wybranych start‐upów.

1. Identyfikacja wizualna marki
System identyfikacji wizualnej to część całościowej identyfikacji firmowej,
którą można określić jako „ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie,
w celu klarownej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej wśród konkurentów”1.
1

M. Rydel, Podręczny słownik promocji: public relations, reklama, akwizycja, b.w.s., Gdańska Fundacja
Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1995, s. 37.
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Skutkiem stworzenia identyfikacji wizualnej jest wykreowanie wizerunku przed‐
siębiorstwa lub marki.
Istotną kwestią w procesie identyfikacji wizualnej jest coraz częstsze tworze‐
nie marki, która reprezentuje przedsiębiorstwo lub dany produkt czy usługę.
Według słownika promocji M. Rydla marka to „ogół wartości, które w subiek‐
tywnym odczuciu uczestników rynku reprezentuje sobą towar lub firma kryjąca
się za tym symbolem”2. Okazuje się zatem, że marka to znak będący odzwiercie‐
dleniem nie tylko jakości czy właściwości danego produktu, lecz również emocji,
jakie wywołuje ona w kliencie3. I to właśnie kształtowanie wizerunku marki oraz
wyróżnianie jej na tle konkurencji jest jedną z podstawowych funkcji marketingu
w przedsiębiorstwach. Pierwszy kontakt z klientem na podstawie jego doświad‐
czeń wizualnych może być zatem punktem, od którego zaczyna się wspólna rela‐
cja z marką. Jeżeli jest ona na tyle unikatowa, posiada przewagę konkurencyjną
widoczną już od „pierwszego wejrzenia”, przedsiębiorstwo skutecznie może
działać na rynku i generować zyski.
Interesującym zjawiskiem dotyczącym marek jest fakt, że obecnie wiele osób
decyduje się na prowadzenie kilku marek pod jedną firmą. Największe globalne
przedsiębiorstwa tworzą marki dla produktów tej samej dziedziny, rozróżniając
je nie tylko pod kątem składników, ale i pod kątem graficznym np. logo, opako‐
wanie, materiały reklamowe4. Przykład różnych marek batonów firmy globalnej
MARS został przedstawiony na rysunku 1.

Rysunek 1. Przykład różnych marek batonów firmy globalnej MARS
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.mars.com.

2
3

4

Ibidem, s. 50.
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzostek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wy‐
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 337.
Strona internetowa firmy MARS, www.mars.com [dostęp: 15.11.2016].
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Mniejsze przedsiębiorstwa oraz start‐upy wchodząc na rynek, mogą również
stworzyć dwie i więcej marek, nawet w tej samej dziedzinie, lecz różniących się
od siebie przekazem do klienta.
Stworzeniem identyfikacji wizualnej zajmują się profesjonalne agencje rekla‐
mowe, studia graficzne lub graficy freelancerzy we współpracy z osobami odpo‐
wiedzialnymi za marketing w firmie. Proces ten można podzielić na kilka eta‐
pów. Pierwszy z nich to stworzenie projektu systemu identyfikacji wizualnej. Na
podstawie zebranych danych, strategii przedsiębiorstwa oraz cech charaktery‐
stycznych danej grupy docelowej, graficy tworzą projekty, które na długo po‐
winny nie tylko określać markę, ale wyróżniać ją i dawać jej jedyny, unikatowy
wydźwięk. Następnie projekty są poprawiane aż do pełnej akceptacji i wdrażane
w życie. Każdy projekt jest wprowadzany w życie poprzez wstawienie elemen‐
tów graficznych na stronę internetową oraz poprzez wydruk niektórych
elementów, np. ulotka, plakat, wizytówka. Każde kolejne wdrażanie projektu
musi być nadzorowane zgodne z księgą znaku5. Jest to zbiór wytycznych doty‐
czących użycia logotypu w poszczególnych sytuacjach. Można tam między in‐
nymi znaleźć nie tylko podstawową i alternatywną wersję znaku, ale także spo‐
sób używania logo na różnych tłach oraz sytuacjach6. Często w księdze
identyfikacji przedsiębiorstwa znajduje się też zbiór standardów tworzenia wła‐
snego wizerunku. Istnieje kilka przyczyn, dla których przedsiębiorstwa, zwłasz‐
cza te wchodzące na rynek, powinny stworzyć identyfikację wizualną dla swojej
marki. Przede wszystkim, jasność i unikatowość przekazu wizualnego jest pierw‐
szym punktem odróżniającym firmę na tle innych przedsiębiorstw. W dobie ery
obrazkowej, przy natłoku informacji i wszechobecnego internetu, kreatywna
i nowoczesna identyfikacja, zachowująca współczesne trendy jest skuteczną for‐
mą komunikacji z klientem. Jeżeli grafika i wszystkie jej komponenty są spójne,
ułatwia to klientowi nie tylko identyfikację i zakodowanie w swojej świadomości
danej marki, ale również wzbudza to zaufanie do danej firmy7.
Przykład identyfikacji wizualnej wykonany przez Agencję Reklamową Ad‐
maker został przedstawiony na rysunku 2.
Jeżeli widać, że strona internetowa, kampanie prowadzone na Facebooku,
projekty drukowane są wykonane profesjonalnie, w zachowanej stylistyce, klient
podświadomie czuje, że może takiej firmie powierzyć wykonanie interesującej go
usługi lub skorzystać z ich oferty produktów. Obecnie klienci są świadomi doko‐
nywanych wyborów, wiedzą w jaki sposób chcą zostać obsłużeni oraz chcą jak
najrozsądniej wydać swoje zarobione pieniądze.

5
6
7

Strona internetowa portalu informacyjnego Proto.pl, www.proto.pl [dostęp: 15.11.2016].
Strona internetowa magazynu internetowego Grafmag, www.grafmag.pl [dostęp: 15.11.2016].
Strona internetowa agencji reklamowej Studio Kreacja, www.studiokreacja.pl [dostęp: 15.11.2016].
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Rysunek 2. Przykład identyfikacji wizualnej dla firmy GRYF Apartmens wykonanej
przez Agencję Reklamową Admaker
Źródło: Projekty własne – sierpień 2015, dodatkowe informacje: www.admaker.pl.

Okazuje się, że obecnie identyfikacja wizualna to nie tylko projekty druko‐
wane, ale również zamieszczane w sieci. Praktycznie każdy klient szuka informa‐
cji na temat interesującej go marki. Firma musi zatem pamiętać, by być widoczna
nie tylko fizycznie w życiu realnym, ale również wirtualnym.
Identyfikacja wizualna staje się zatem wizytówką nie tylko samej firmy, ale i
jakości sprzedawanych przez nią produktów czy usług. To dzięki niej marka
nabiera charakteru, „mówi” do klienta i pozwala mu siebie doświadczyć. Coraz
częściej pojawia się pojęcie „ekonomia doświadczeń”, wywodzące się od książki
autorstwa Joseph’a Pine oraz James’a Gilmore (1999), którzy twierdzili, że „przej‐
ście od ekonomii opartej na produktach do tej opartej na doświadczeniach jest
olbrzymią rewolucją, która czeka nasze rynki8. Przykładem firmy, która doskona‐
le łączy design, modę i doświadczenie jest Apple, która króluje obecnie w czo‐
łówce najbardziej popularnych marek na świecie.

8

P. Tkaczyk, Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, HELION,
Gliwice 2012, s. 140.
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2. Elementy identyfikacji wizualnej marki
Istnieje szereg elementów identyfikacji wizualnej marki. Najważniejsze z nich
to: logo, kolorystyka, typografia, materiały reklamowe (ulotki, broszury, foldery),
wizytówki, papier firmowy oraz strona internetowa.
Logo to „znak graficzny spełniający rolę marketingową a jednocześnie infor‐
macyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywalne
przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji lub też jakiejś idei, pomy‐
słu”9. Przystępując do projektowania logo trzeba pamiętać o jego prostocie i uni‐
kalności – musi być na tyle charakterystyczne, by każdy jego odbiorca wiedział,
z jaką firmą ma do czynienia. Co więcej, logo powinno być tak zaprojektowane,
by było czytelne na każdym nośniku: zarówno na długopisie, wizytówce, jak
i dużym plakacie. Bardzo często szuka się symboli graficznych kojarzonych
z daną branżą lub nazwą przedsiębiorstwa. Łatwiej wtedy klientowi zidentyfi‐
kować, z jakiego rodzaju firmą ma do czynienia. Czasami zdarza się, że przedsię‐
biorstwa decydują się na sam napis bez znaku graficznego. Wtedy napis musi
być zaprojektowany w taki sposób, by oddawał charakter danej marki10.
Ważnym elementem tworzenia logo jest zaprojektowanie go zarówno w pio‐
nie, jak i w poziomie, ponieważ na niektórych nośnikach reklamowych lepiej
prezentować się będzie logo w poziomie. Ponadto, oprócz dobrania odpowied‐
niej kolorystyki, logo musi być również przygotowane w wersjach na jasne
i ciemne tło. Dobrze zaprojektowane logo powinno być ponadczasowe, ponieważ
będzie ono służyło marce lub firmie przez kilka kolejnych lat. Nie powinno się go
zmieniać za często, stąd też pomysł na logo powinien być bardzo przemyślany
i spójny z ogólną strategią przedsiębiorstwa11.
Kolejnym ważnym i podstawowym elementem identyfikacji wizualnej prócz
znaku graficznego są „wszelkiego rodzaju akcydensy, a więc listowniki, koperty,
wizytówki, karty faksu, teczki, etykiety samoprzylepne itp.”12. Przedsiębiorstwa
również na tym polu powinny reprezentować spójność oraz czytelność swoich
projektów.
Bardzo wiele przedsiębiorstw, aby dotrzeć do potencjalnego klienta, planuje
kampanie marketingowe zawierające ulotki, broszury i plakaty. Muszą one za‐
wierać elementy, które zainteresują daną grupę docelową, ale dalej powinny być
spójne z całą identyfikacją wizualną firmy. Głównymi celami ulotek reklamo‐
wych jest cel informacyjny, wizerunkowy lub sprzedażowy. Muszą być one czy‐
telne dla odbiorcy, zawierać logo oraz podstawowe dane kontaktowe, informacje
9
10
11
12

Strona internetowa firmy Agencja Art., www.agencja‐art.pl [dostęp: 15.11.2016].
P. Tkaczyk, Zakamarki marki, HELION, Gliwice 2011, s. 105.
Strona internetowa agencji reklamowej Cepixel, www.cepixel.com [dostęp: 15.11.2016].
M. Rytel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,
Gdańsk 2001, s. 94.
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o usługach oraz zdjęcia lub ładnie zaprojektowaną grafikę. Obecnie materiały
reklamowe służą nie tylko do druku, ale również do umieszczania w social me‐
diach lub na stronach internetowych. Stąd też zasięg działania jest o wiele więk‐
szy niż kilkanaście lat temu.
Ciekawe elementy współczesnej identyfikacji wizualnej mogą stanowić rów‐
nież oznakowania środków transportu – oklejenie aut z logo i grafiką przedsię‐
biorstwa oraz danymi kontaktowymi. Także ubiory firmowe pracowników, wy‐
strój wnętrza obiektów firmowych czy oznakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Okazuje się zatem, że w przedsiębiorstwach, w zależności od ich wielkości oraz
środków finansowych, elementy identyfikacji wizualnej można liczyć od kilku‐
dziesięciu do kilku tysięcy13.
Ostatnim i w dobie dzisiejszych czasów pod znakiem internetu ważnym ele‐
mentem identyfikacji wizualnej jest wygląd strony www. To właśnie od niej bar‐
dzo często zaczyna się pierwszy kontakt klienta z marką. Projektowanie strony
internetowej zaczyna się od wybrania domeny, która powinna być nazwą firmy
lub marki. Następnie powinna być logicznie i intuicyjnie skonstruowana. Odbior‐
ca poruszając się po stronie internetowej powinien przeczytać najważniejsze in‐
formacje i mieć dostęp do kontaktu. Bardzo ważnym elementem jest załączenie
odnośników do social media, takich jak Facebook czy Instagram. Wygląd strony
powinien być spójny z całą identyfikacją wizualną firmy.
Analizując dane statystyczne na temat społeczeństwa informacyjnego w Pol‐
sce w 2015, ponad połowa przedsiębiorstw w kraju (65,4%) posiadała własną
stronę internetową. Świadczy to o wysokiej świadomości właścicieli firm i o coraz
większej konkurencyjności między markami. Wykorzystywanie technologii oraz
najnowszych trendów pomaga w docieraniu do klienta, co jest jednoznaczne ze
zwiększonym zyskiem.
Rysunek 3 przedstawia dane statystyczne dotyczące firm posiadających swo‐
ją stronę internetową według klas wielkości.
Strony internetowe powinny być tak zaprojektowane, by grafika wyglądała
równie dobrze na urządzeniach mobilnych, takich jak tablet czy komórka. Świad‐
czy to o responsywności strony14. Dzięki tak zaprojektowanej grafice użytkownik
łatwo porusza się po stronie i jest bardziej skłonny do pozostania i zapoznania się
z ofertą, co może wiązać się z późniejszym dokonaniem zakupu
Przedsiębiorstwa, które dopiero wchodzą na rynek, powinny zadbać o poja‐
wienie się w Internecie. Przy sporej konkurencji jest to kolejna metoda dotarcia
do odbiorcy. Co więcej, jeżeli strona internetowa wizualnie różni się od konku‐
rentów, spójna identyfikacja zaczyna odgrywać kluczową rolę w tworzeniu
przewagi konkurencyjnej.

13
14

Ibidem, s.96.
Strona internetowa agencji reklamowej Infracom, www.infracom.pl [dostęp:20.11.2016].
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Rysunek 3. Firmy posiadające własną stronę internetową według klas wielkości
Źródło: www.stat.gov.pl.

W dobie postępu technologicznego przedsiębiorstwa zlecają tworzenie stron
internetowych specjalistom. Dostępne są bowiem tak zaawansowane narzędzia,
że zajmują się tym osoby z branży informatycznej. Stworzenie responsywnej,
spójnej, kreatywnej i estetycznej strony oraz podłączenie pod nią tzw. CRM, czyli
Customer Relationship Management (system pozwalający zarządzać w prosty
sposób treścią strony internetowej)15, jest dosyć dużym wydatkiem dla firm.
Trzeba jednak pamiętać, że może się on zwrócić dość szybko, jeśli strona, identy‐
fikacja wizualna i kampanie marketingowe działają na wysokim poziomie.

Podsumowanie
Identyfikacja wizualna jest obecnie jednym z ważniejszych elementów mar‐
ketingu w firmach. To właśnie ona pozwala odbiorcom na pierwszy kontakt
z firmą lub marką. Bardzo często od wyglądu elementów graficznych takich jak
logo, layout strony internetowej czy ulotki zależy decyzja kupującego od zagłę‐
biania się w relację z przedsiębiorstwem i dokonania zakupu lub odrzucenia
oferty.
Przedsiębiorstwa wchodzące na rynek powinny pamiętać, że identyfikacja
wizualna ma kluczowe znaczenie przy docieraniu do odbiorców. To budowa
zaufania pomiędzy klientem a marką, a także utrwalanie w jego świadomości
istnienia danego przedsiębiorstwa i jego oferty.

15

Strona internetowa portalu Poradnik Przedsiębiorcy, www.poradnikprzedsiebiorcy.pl [dostęp:
20.11.2016].
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W XXI wieku ogromną rolę odgrywa obecność w sieci. Tu także identyfikacja
wizualna jest ważnym punktem przy wchodzeniu na dany rynek. Unikatowość
grafiki, ale i spójność z ogólną strategią przedsiębiorstwa mogą nie tylko wywo‐
łać pierwsze dobre wrażenie i zainteresować klienta, ale skłonić go do zakupu
i bardzo często do powrotu na stronę internetową firmy.
Przedsiębiorstwa w obliczu postępu technologicznego powinny umiejętnie
wykorzystywać swoje kreatywne zasoby, ponieważ dzięki temu mogą zdobyć
rzesze zadowolonych klientów. Łączy się to z zyskiem i zwrotem za inwestycję
w identyfikację wizualną i dobre projekty graficzne.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie procesu identyfikacji wizualnej oraz jego znaczenia
dla firm wchodzących na rynek. Okazuje się, że w dobie postępu technologicznego oraz
dużej konkurencji firmy muszą znajdywać różne sposoby na wyróżnienie się na tle in‐
nych przedsiębiorstw.
Firmy bardzo często tworzą marki, które reprezentują nie tylko dany produkt czy usłu‐
gę, ale również przekazują emocje i tworzą z klientami relację. Pierwszy kontakt z marką
lub przedsiębiorstwem bardzo często odbywa się za pomocą różnych elementów identy‐
fikacji wizualnej. Tworzą ją przeważnie wyspecjalizowane agencje reklamowe, które
kreują spójną strategię marketingową i wizualną.
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Istnieje kilka elementów identyfikacji wizualnej. Logo jest najważniejszym jej instrumen‐
tem. To ono przekazuje informację, jakiego rodzaju jest przedsiębiorstwo oraz czym się
zajmuje. Dobre logo jest ponadczasowe, proste w swojej kompozycji, unikatowe i łatwe
do zapamiętania. Kolejne ważne elementy to akcydensy, takie jak wizytówki, papier
firmowy, ulotki i plakaty.
Odrębnym elementem, ale również bardzo ważnym w dobie internetu, jest obecność
w sieci za pomocą strony www. Strona taka ułatwia kontakt z firmą, prezentuje jej ofertę
i pozwala budować długotrwałą relację. W 2015 roku 64,5% firm w Polsce posiadało
stronę internetową, co świadczy o wysokiej świadomości przedsiębiorców na temat
skuteczności tego narzędzia.
Identyfikacja wizualna ma ogromne znaczenie przy wchodzeniu przedsiębiorstwa na
rynek. To ona pozwala na poznanie firmy i na budowanie zaufania, które może przy‐
czynić się do decyzji zakupowych, a tym samym do zwiększania zysków w przedsię‐
biorstwie.
Słowa kluczowe: identyfikacja wizualna, logo, marka

THE IMPORTANCE OF VISUAL IDENTITY IN THE PROCESS
OF MARKETING NEW BUSINESS
Summary
Nowadays visual identity is one of the most important elements of marketing in the
companies. It allows customers to contact with the company or brand for the first time.
It happens very often that buyer’s decision about relations with the company depends
on graphic design such as logo, layout or leaflet.
New companies that starts business should remember that visual identity plays the
crucial role in the reaching customers. It is not only building trust between the customer
and the brand but also consolidating the vision of the company and its offer in client’s
awareness.
In XXI century company presence on the Web plays huge role. The visual identity is an
important point while entering the market. Unique graphic design and cohesion of mar‐
keting acts can not only make a good impression but also encourage the client to buy the
product or service.
In the face of technological progress enterprises should use their creative resources com‐
petently, because thanks to that they can acquire new satisfied clients. This is connected
with achieving profit and return of investment in visual identity and good graphic de‐
sign.
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Wpływ wzornictwa biżuterii
na rozwój lokalny na Pomorzu Gdańskim
Wstęp
Bałtycki bursztyn jest cenną kopaliną, której poszukiwanie i wydobywanie
sięga dziejów bardzo dawnych. Od starożytności zainteresowanie wydobyciem
i obrotem handlowym bursztynu sprzyjało spontanicznemu rozwojowi kopalnic‐
twa głównie na wybrzeżu Bałtyku oraz w rejonach dzisiejszej północno‐
wschodniej Polski1. Powodem pozyskiwania bursztynu było zafascynowanie jego
różnorodnością przezroczystości, barwy od białej do rubinowej, inkluzjami, spe‐
cjalnymi własnościami elektrycznymi i charakterystycznym zapachem wydziela‐
jącym się podczas tarcia. Bursztyn jest żywicą kopalną pochodzenia roślinnego,
składającą się z wielu związków organicznych. Wytworzona została przez drze‐
wa sosnowe z okresu trzeciorzędu, rosnące prawdopodobnie na obszarach dzi‐
siejszej Skandynawii, północnej Eurazji oraz na południowych terenach Ukrainy.
Ulegała w ciągu wieków procesom parowania, utleniania, izomeryzacji oraz fer‐
mentacji, a ostatecznie przekształciła się w minerał2.
Fenomen bałtyckiego bursztynu, a szczególnie wzornictwo biżuterii z bursz‐
tynem, współcześnie jest jedną z przyczyn rozwoju lokalnego na Pomorzu Gdań‐
skim na skutek działalności wielu przedsiębiorstw zajmujących się produkcją
wyrobów jubilerskich. Popularność cennego kamienia jest także powodem po‐
wstania instytucji, wystaw muzealnych i artystycznych, licznych odwiedzin tury‐
stów, organizacji targów dwukrotnie w ciągu roku, a także innych regularnych
bądź okazjonalnych wydarzeń. Zakłady jubilerskie, ich otoczenie instytucjonalne
i gospodarcze pojmowane są w całości jako inicjatywa klastrowa o nazwie
„Gdańska Delta Bursztynu”, której celem jest rozwój regionu i branży bursztyn‐
niczej dzięki zwiększeniu współpracy pomiędzy podmiotami w obszarach bizne‐
1

2

R. Sałaciński, L. Lazowski, Geologiczno‐złożowe przesłanki występowania bursztynu w Polsce i rozpozna‐
nie geologicznych warunków jego koncentracji, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, t. 24, z. 4/4,
Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków 2008, s. 325.
L. Koziorowska, Badania nieorganicznego składu chemicznego bursztynu, „Archeologia Polski”, t. XXIX,
z. 2, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1984,
s.207–208.
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su, administracji, edukacji, badań oraz kultury3. Miasto i region są beneficjentami
korzyści wynikającymi z fenomenu bursztynu, ponieważ surowiec i wyroby
jubilerskie są znakomitym materiałem wykorzystywanym do promocji miejsca.
Miasto Gdańsk reklamowane jest jako światowa stolica bursztynu.
Zauważalne są efekty mnożnikowe powstałe na skutek funkcjonowania
zakładów jubilerskich. W artykule zaprezentowano w przybliżeniu otoczenie
biznesowe określone na przykładzie współpracy małego przedsiębiorstwa spe‐
cjalizującego się w wyrobie i handlu biżuterią srebrną z bursztynem, zlokalizo‐
wanego w Gdyni. Efektem mnożnikowym nazywa się wzrost dochodów i za‐
trudnienia w przedsiębiorstwach oraz zwiększanie wpływów podatkowych
władz lokalnych, na skutek powstawania lub rozwoju działalności gospodarczej
na danym obszarze. Jego wielkość pozwala ocenić wpływ działalności przedsię‐
biorstwa na funkcjonowanie firm w jego otoczeniu4.
Liczba podmiotów gospodarczych występujących na Pomorzu, z profilem
działalności opierającej się na handlu biżuterią z bursztynem, została przybliżona
za pomocą informacji uzyskanych od organizatorów Targów Amberif. Obecność
na targach wystawców z innych województw udowadnia wpływ wydarzeń,
regularnie organizowanych w Gdańsku, na rozwój lokalny w gminach poza wo‐
jewództwem pomorskim, a także zagranicą. Rozwojem lokalnym nazywa się
tworzenie miejsc pracy w gminach oraz kompleksowe kształtowanie możliwie
najlepszych warunków życia w lokalnym środowisku głównie poprzez wyko‐
rzystanie miejscowych zasobów rozwoju5.
Celem artykułu jest uzasadnienie ważnej roli licznych, drobnych i rozproszo‐
nych przedsiębiorstw branży jubilerskiej w rozwoju lokalnym w gminach woje‐
wództwa pomorskiego na skutek udoskonalenia sztuki wzornictwa biżuterii
z bursztynem. Przeprowadzone badania służą rozpoznaniu wpływu działalności
zakładów jubilerskich, produkujących wyroby z bursztynem, na ich otoczenie
społeczno‐gospodarcze oraz zakresu tego oddziaływania. Podkreśla się także
znaczenie targów branży bursztynniczej w rozwoju gospodarczym Pomorza.

1. Wzornictwo biżuterii przyczyną rozwoju lokalnego
Według prof. Sławomira Fijałkowskiego polską specjalnością jest wzornictwo
biżuterii z bursztynem. Uważa się, że Polska jest światowym liderem w tej dzie‐

3

4

5

Zespół IBnGR, Spotkania Gdańskiej Delty Bursztynu, „Bursztynisko” nr 29, Wydawnictwo Międzyna‐
rodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Gdańsk 2007, s. 8.
K. Wiedermann, Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie
społeczno‐gospodarcze, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Pe‐
dagogicznego w Krakowie, Kraków 2008.
J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
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dzinie, a wyroby są najwyższej jakości. Bursztyn bałtycki jest bardziej doceniany
i pożądany na świecie niż na rynku wewnętrznym. Trójmiejskie środowisko
bursztynników rozpoznało popyt zewnętrzny, a w rezultacie doszło do postępu‐
jącego eksportu wyrobów, od początku lat 90. XX w., do krajów Europy Zachod‐
niej, przede wszystkim do Niemiec i do krajów skandynawskich, a w mniejszej
ilości do krajów arabskich i do Stanów Zjednoczonych. Wzrastający popyt na
biżuterię spowodował rozwój małych pracowni jubilerskich, które zmieniały się
w duże przedsiębiorstwa, zatrudniające nawet 200 osób. W latach 2010–2015
nastąpiła reorientacja kierunku eksportu, ponieważ największym odbiorcą wyro‐
bów stał się rynek chiński. Bursztyn jest w Chinach bardzo cenionym kamieniem
ze względu na walory estetyczne, bywa utożsamiany z buddyzmem i spełnia rolę
talizmanu6. Nadzwyczajny popyt na wysokogatunkową biżuterię z bursztynem
spowodowany przez popularność na rynku chińskim przyczynił się do wzrostu
cen autorskich kolekcji, a także wartości surowca.
Trudności wydobycia bursztynu w Polsce doprowadziły do konieczności
sprowadzania surowca z Rosji, z Ukrainy oraz z Litwy. Wartość materiału po‐
trzebnego do produkcji jest wysoka, co powoduje staranną selekcję i obróbkę
kamieni, które oprawiane są w metale szlachetne. Sprowadzanie surowca z za‐
granicy powoduje, że istotnym produktem Pomorza Gdańskiego nie jest bursz‐
tyn, ale biżuteria z bursztynem. Odniesiony sukces jest skutkiem pracy artystów,
których pomysły koncentrują się na sposobach oprawienia cennych kamieni.

2. Aktywność zakładów jubilerskich
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. to organizator największych na świe‐
cie, corocznych targów bursztynu. Podczas Targów Amberif 2016, które odbyły
się w Gdańsku w dniach 16–19 marca 2016 r., została przeprowadzona próba
wykazania liczby przedsiębiorstw tworzących pomorskie środowisko bursztyn‐
ników. Ich udział w Targach Amberif jest bardzo istotny w celu pozyskania klien‐
tów, reklamy produktów oraz handlu nimi. Uzyskano od organizatorów Targów
informacje na temat wystawców. Na tej podstawie ustalono zasięg oddziaływa‐
nia wydarzenia wśród producentów biżuterii z bursztynem w Polsce i zagranicą.
W tabeli 1 zamieszczono liczby wystawców z poszczególnych państw. Około
80% wystawców to przedsiębiorstwa polskie. Największy udział spośród zagra‐
nicznych wystawców stanowili producenci biżuterii z Litwy, która jest wyróżnia‐
jącym się w Europie krajem pod względem produkcji bursztynu. Symboliczną
reprezentację przedsiębiorców pochodzących z Rosji, posiadającej największe
zasoby bursztynu bałtyckiego, utworzył tylko jeden zakład z Kaliningradu. Po‐

6

S. Fijałkowski, Bursztyn bałtycki, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2016.
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tencjalną przyczyną małego udziału gości z Rosji są bariery prawne utrudniające
eksport bursztynu. Targi Amberif wywołują popularność wśród wystawców
z Włoch i Niemiec. W wydarzeniu wzięli udział także producenci z krajów spoza
Europy, np. z Indii, Turcji, USA i Etiopii. Targi Amberif są chętnie odwiedzane
przez gości pochodzących z wielu krajów świata. Szczególnie wysoki popyt na
wyroby jubilerskie zauważa się wśród licznie przybywających na Targi klientów
z Chin.
Tabela 1. Liczba wystawców z poszczególnych krajów
na Targach Amberif 2016
Państwo

Liczba wystawców

Polska

385

Litwa

55

Włochy

17

Niemcy

10

Indie

4

Turcja

3

Wlk. Brytania

2

Austria

1

Rosja

1

Belgia

1

Łotwa

1

Etiopia

1

USA

1

RAZEM

482

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wypisów MTG S.A.

Prawie połowa polskich wystawców na Targach Amberif ma siedzibę w wo‐
jewództwie pomorskim. Z województwa mazowieckiego przybyli na Targi
przedstawiciele 93 jednostek gospodarczych, z czego 72 posiada siedzibę w War‐
szawie, a 21 w pozostałej części regionu. W wydarzeniu uczestniczyli przedsię‐
biorcy ze wszystkich województw w Polsce, co uzasadnia, że Targi mają wpływ
na rozwój lokalny w wielu miejscach na terenie całego kraju, ponieważ wpływają
na rozwój zakładów jubilerskich. Targi pobudzają handel detaliczny biżuterią,
a także sprzyjają zawieraniu kontaktów z klientami do zakładania stałej współ‐
pracy. W rezultacie wystawcy mają możliwość pozyskania korzyści większych
niż wartość sprzedanych towarów podczas czterodniowego występu.
Przyjazd około 300 wystawców posiadających siedzibę poza województwem
pomorskim oraz przybycie odwiedzających Targi 7700 gości branżowych z 55

347

krajów7, korzystnie wpływają na utrzymanie, poza wysokim sezonem turystycz‐
nym, podmiotów świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne w Trójmie‐
ście albo w najbliższych okolicach. Organizowane w Gdańsku targi bursztynu,
przyjazdy turystów biznesowych w celu handlu surowcem albo zakupu wyro‐
bów jubilerskich z bursztynem, wpływają pozytywnie na działalność podmiotów
oferujących usługi wymagane dla zaspokojenia potrzeb turystyki biznesowej.
Wyraźnym czynnikiem lokalizacji Targów jest duża liczba powiązanych
z branżą jubilerską przedsiębiorstw, które mają siedzibę w Trójmieście. Wystąpili
przedstawiciele 103 podmiotów gospodarczych z Gdańska, 22 z Gdyni oraz 12
z Sopotu. Pozostałych wystawców z województwa pomorskiego wyszczególnio‐
no w tabeli 2. W Targach uczestniczyły 44 przedsiębiorstwa z 27 miejscowości
położonych poza Trójmiastem. Ich działalność wpływa na rozwój lokalny
w gminach położonych przede wszystkim w północnej części województwa. Na
przykładzie uczestnictwa w Targach można ustalić zaledwie przybliżoną liczbę
producentów biżuterii z bursztynem działających na Pomorzu Gdańskim, po‐
nieważ nie są dostępne informacje o wszystkich istniejących na terenie woje‐
wództwa pomorskiego. Udział w prestiżowych Targach Amberif jest bardzo
istotny dla producentów biżuterii z bursztynem z powodu lokalizacji blisko ich
siedziby, starań o pozyskanie stałych klientów, występu wśród innych wystawców
tworzących poważną konkurencję, próby zaprezentowania wyrobów oraz reklamy
produktów i zakładu. Na podstawie podjętych obserwacji stwierdza się, że Targi
Amberif powodują spotkanie na jednym wydarzeniu zdecydowanej większości,
pochodzących z województwa pomorskiego, producentów biżuterii z bursztynem.
Tabela 2. Liczba wystawców z województwa pomorskiego z poszczególnych miejscowo‐
ści na Targach Amberif 2016
Miejscowość

7

Gmina

Liczba wystawców

Gdańsk

Miasto Gdańsk

103

Gdynia

Miasto Gdynia

22

Sopot

Miasto Sopot

12

Malbork

Miasto Malbork

5

Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański

4

Straszyn

Pruszcz Gdański

4

Sztutowo

Sztutowo

3

Tczew

Miasto Tczew

2

Łeba

Miasto Łeba

2

Goręczyno

Somonino

Rumia

Miasto Rumia

Przyjaźń

Żukowo

2

Dobrzewino

Szemud

1

2
2

Strona internetowa MTG S.A. o Targach Amberif, www.amberif.amberexpo.pl [dostęp: 28.03.2016].
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Nowa Wieś Lęborska

Nowa Wieś Lęborska

Juszkowo

Pruszcz Gdański

1
1

Kartuzy

Kartuzy

1

Słuszewo

Gniewino

1

Chwaszczyno

Żukowo

1

Stegna

Stegna

1

Suchy Dąb

Suchy Dąb

1

Wiślinka

Pruszcz Gdański

1

Bielkowo

Kolbudy

1

Kąty Rybackie

Sztutowo

1

Junoszyno

Stegna

1

Reda

Miasto Reda

1

Rokitnica

Pruszcz Gdański

1

Żukowo

Żukowo

1

Leźno

Żukowo

1

Jantar

Stegna

1

Mikoszewo

Stegna

SUMA

1
181

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wypisów MTG S.A.

3. Wpływ działalności zakładów jubilerskich na gospodarkę lokalną
Na podstawie uzyskanych wypisów i wywiadów udzielonych, podczas Tar‐
gów Amberif 2016, przez przedstawicieli firmy Art Jewellers Studio, posiadającej
siedzibę w Gdyni, zbadano działalność przykładowej jednostki gospodarczej
produkującej biżuterię srebrną z bursztynem. Stali klienci zakładu to 60 podmio‐
tów gospodarczych, przeważnie zagranicznych. Spośród nich największy przy‐
chód generują kontrahenci ze Stanów Zjednoczonych, którzy rocznie nabywają
około 28% produkowanej rocznie biżuterii. Około 22% rocznej produkcji kiero‐
wane jest do klientów z Niemiec, a około 20% do klientów z Wielkiej Brytanii.
Stali partnerzy z Polski to 23 przedsiębiorstwa nabywające około 18% rocznej
produkcji zakładu. Nie udostępniono informacji dotyczącej sprzedaży wyrobów
jubilerskich klientom pochodzącym z Chin, ponieważ nie występuje stała współ‐
praca z jakimkolwiek przedsiębiorcą z tego kraju. Goście z Chin nabywają pro‐
dukty badanego zakładu przeważnie podczas Targów Amberif oraz Targów
Ambermart, które odbywają się corocznie w Gdańsku.
Na przykładzie działalności firmy Art Jewellers Studio ustalono współpracę
przykładowego producenta biżuterii z bursztynem z innymi przedsiębiorstwami.
Możliwie dokładnie podano rodzaj oraz liczbę partnerów, z którymi Art Jewel‐
lers Studio współpracuje w ramach prowadzenia działalności. Stali partnerzy
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mają siedzibę w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz w innych miejscowościach sąsia‐
dujących z Trójmiastem. Uzyskane informacje zaprezentowano w postaci sche‐
matu (rys. 1). Proces wytwarzania biżuterii srebrnej z bursztynem wymaga zao‐
patrzenia działu produkcji, biura i działu handlowego i warsztatu. Zakład
potrzebuje dostaw mediów, wymaga utrzymania budynku i posesji, a także zor‐
ganizowania stanowisk na trzech targach w ciągu roku. Wykazuje się stałą
współpracę z 55 jednostkami gospodarczymi. Trzy rodzaje usług są wykonywane
nieregularnie, a zakup wybranych towarów: chemii gospodarczej, artykułów
spożywczych oraz urządzeń jubilerskich dokonuje się z różnych, nieokreślonych
źródeł.

Rysunek 1. Wpływ działalności firmy Art Jewellers Studio na rozwój partnerów
biznesowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wypisów uzyskanych od firmy Art Jewellers Studio
oraz przeprowadzonych wywiadów.

Składane zamówienia biżuterii przez stałych klientów krajowych i zagranicz‐
nych spowodowały powstanie ciągłego procesu zwanego efektem mnożniko‐
wym. Art Jewellers Studio posiada około 80% przychodów pochodzących od
klientów zagranicznych. Wiele podobnie działających jednostek gospodarczych
branży jubilerskiej na Pomorzu wywiera bardzo korzystny wpływ na rozwój
lokalny, ponieważ przyczyniają się do utrzymania wielu miejsc pracy w zakła‐
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dach współpracujących, a także sprawiają wysokie wpływy do budżetu lokalne‐
go głównie ze źródeł zagranicznych. Na przedstawionym schemacie widoczny
jest zarys współpracy z przedsiębiorstwami dostarczającymi materiały, produkty
i usługi. Te relacje powodują efekty zaopatrzeniowe działalności firmy Art Jewel‐
lers Studio, które wpływają na rozwój innych jednostek gospodarczych świad‐
czących usługi. Każdy ze współpracujących podmiotów wymaga zaopatrzenia
w materiały i usługi, ponosi pewne koszty związane z prowadzeniem działalno‐
ści, pokrywa stałe opłaty oraz opłaca pensje pracowników. Wynagrodzenia dla
osób zatrudnionych powodują efekty dochodowe działalności, ponieważ wydat‐
ki pracowników wpływają na rozwój handlu i usług dla ludności. Praca każdego
podmiotu gospodarczego sprawia efekty mnożnikowe i dochodowe. W rezulta‐
cie następuje rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, powstają nowe dzia‐
łalności produkcyjne i usługowe, gminy otrzymują wyższe przychody z podat‐
ków, a ostatecznie zauważa się wzrost gospodarczy regionu8.
Informacje uzyskane od Art Jewellers Studio umożliwiają ustalenie zaledwie
początku efektu mnożnikowego, który powstał na skutek działalności przedsię‐
biorstwa. Określenie rzeczywistej wielkości wpływu producentów biżuterii
z bursztynem na rozwój lokalny na Pomorzu Gdańskim wymagałoby pozyskania
informacji o współpracujących podmiotach gospodarczych opisanych w schema‐
cie z kolejnymi przedsiębiorstwami, a także z następnymi. Występowanie zjawi‐
ska efektu mnożnikowego uzasadnia istotną rolę zakładów jubilerskich w rozwo‐
ju lokalnym. Na skutek wysokiego popytu na biżuterię z bursztynem na rynku
występują liczni producenci wyrobów jubilerskich, podmioty gospodarcze zao‐
patrujące te zakłady oraz świadczące usługi. Duża liczba zatrudnionych osób
w branży i w jej otoczeniu pozytywnie wpływa na rozwój lokalny. Beneficjentem
korzyści wynikających z działalności podmiotów gospodarczych związanych
z branżą jubilerską są gminy, w których takie przedsiębiorstwa występują. Przy‐
chody z podatków i opłat wnoszonych przez przedsiębiorców są jedną z przy‐
czyn wzrostu jakości życia w gminach.

Podsumowanie
Występowanie dużej liczby zakładów jubilerskich na Pomorzu Gdańskim jest
efektem wieloletniego rozwoju sztuki wzornictwa, promocji bursztynu i regular‐
nego organizowania targów, które korzystnie wpływają na rozwój regionu. Po‐
pularność bursztynu bałtyckiego w wielu krajach świata i rosnący popyt na wy‐
roby jubilerskie z oryginalnymi kamieniami spowodowały wzrost liczby
8

K. Wiedermann, Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie
społeczno‐gospodarcze, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Pe‐
dagogicznego w Krakowie, Kraków 2008.
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producentów wysokiej jakości biżuterii. Sprowadzanie surowca do produkcji w
większości z Litwy, Rosji i Ukrainy nie sprzyja określeniu Pomorza jako wiodą‐
cego producenta bursztynu, natomiast wzornictwo biżuterii stało się marką roz‐
poznawalną na świecie.
W artykule zaprezentowano wpływ przedsiębiorstw branży jubilerskiej na
rozwój gospodarczy poprzez efekty mnożnikowe, powstające na skutek współ‐
pracy z partnerami biznesowymi. Wyniki działalności ujawnione przez jeden
podmiot gospodarczy stanowią przykład, który wyraźnie uzasadnia wpływ wie‐
lu podobnych przedsiębiorców na gospodarkę lokalną w gminach województwa
pomorskiego na skutek występowania zaopatrzeniowych i dochodowych efek‐
tów mnożnikowych. Trudności w pozyskaniu informacji o funkcjonowaniu po‐
zostałych zakładów spowodowały, że podjęta została zaledwie próba wyrażenia
istotnej roli wielu mikro‐ oraz małych przedsiębiorstw jubilerskich w rozwoju
gospodarczym regionu. Na podstawie wykazu wystawców na Targach Amberif
2016 wskazano na Pomorzu jednostki terytorialne, które posiadają korzyści
z powodu lokalizacji zakładów jubilerskich.
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Streszczenie
W województwie pomorskim znajduje się wiele zakładów jubilerskich wytwarzających
biżuterię z bursztynem, która jest wyróżniającym się produktem regionu. Na Pomorzu
Gdańskim produkowane są bardzo popularne wśród klientów zagranicznych wysokiej
jakości wyroby jubilerskie. Szczególną cechą wyróżniającą producentów jest oryginalne
wzornictwo biżuterii, co spowodowało rozwój branży w regionie. Powstało wiele przed‐
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siębiorstw, a następnie rozwinęło się ich otoczenie biznesowe i instytucjonalne. Regular‐
nie organizowane są targi bursztynu, na które przybywają liczni goście zagraniczni oraz
wystawcy. W artykule przedstawiono sposób, w jaki przykładowy zakład jubilerski,
targi bursztynnicze i powszechne zafascynowanie biżuterią z bursztynem wpływają na
rozwój gospodarczy regionu. Rozpoznanie zaopatrzeniowych i dochodowych efektów
mnożnikowych przedsiębiorstw branży jubilerskiej umożliwia uzasadnienie ich istotnej
roli w rozwoju lokalnym, w gminach województwa pomorskiego.
Słowa kluczowe: bursztyn, jubilerstwo, rozwój lokalny, efekt mnożnikowy, otoczenie
społeczno‐gospodarcze

THE INFLUENCE OF JEWELRY DESIGN ON LOCAL ECONOMIC
DEVELOPMENT IN POMERANIA
Summary
There are a lot of jewellers producing amber jewelry in Pomerania. Amber jewelry is an
outstanding product of the region, very popular with foreign clients and famous for its
high quality and uniqueness. Locally manufactured jewelry has original design. These
factors make the amber jewelry industry develop dynamically in the region. A lot of new
jewelry producers have emerged, supported by their business and institutional envi‐
ronment. Amber fairs are organized in Gdansk twice a year. Amberif is the event which
attracts hundreds of exhibitors from many countries and thousands of visitors. The arti‐
cle presents the influence of jewelry industry on the economic development of the re‐
gion. The identification of multiplier effects which affect an exemplary jewelry manufac‐
turer proves that the jewelry industry plays an important role in the development of
economy in Pomerania.
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Wykorzystanie wskaźników marketingowych
w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem w sektorze B2B
w Polsce – bariery i problemy
Wstęp
Niniejsza publikacja stanowi głos w dyskusji nad wykorzystaniem wskaźni‐
ków marketingowych w obszarze sprzedaży i marketingu w sektorze B2B
w Polsce. Celem artykułu jest wskazanie barier utrudniających skuteczne wyko‐
rzystanie wskaźników w obszarze sprzedaży i marketingu, a tym samym wska‐
zanie, w którą stronę powinno zmierzać kształcenie przyszłych i obecnych kadr
dla sprzedaży i marketingu oraz na co należy zwrócić uwagę przy doborze,
wdrożeniu, a następnie ocenie menedżerów zarządzających tymi obszarami w
przedsiębiorstwach.
Publikacja powstała na bazie doświadczeń zawodowych autorki oraz dodat‐
kowych rozmów z przedstawicielami 10 przedsiębiorstw średniej i dużej wielko‐
ści. Prowadzona obserwacja dotyczyła wykorzystania wskaźników w trzech ob‐
szarach:
– oceny działań sprzedażowych i ich efektów;
– badania postaw i zachowań klientów;
– badania efektywności i skuteczności poszczególnych kampanii marketingo‐
wych.
Pomimo zróżnicowania w zakresie stopnia wykorzystania miar i wskaźni‐
ków, we wskazanych powyżej grupach pojawiają się takie same błędy oraz trud‐
ności w prawidłowym wdrożeniu i wykorzystaniu analityki w decyzjach zarząd‐
czych. Zaobserwowane bariery, błędy oraz przyczyny błędów przedstawione
zostaną w dalszej części tego artykułu.

1. Zarys sytuacji
Wiele publikacji powstałych po kryzysowych latach 2008–2009 koncentruje
się na wzrastającej roli analiz i wskaźników w zarządzaniu sprzedażą i marketin‐
giem. Coraz częściej pojawiają się stwierdzenia: „Wszyscy specjaliści od marke‐
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tingu muszą mieć dziś podstawowe umiejętności z zakresu analizy danych.
Oczekuje się od nich wyjścia poza poziom raportów oraz mierników i opanowa‐
nia pełnej gamy umiejętności analitycznych. Obejmują one wiedzę dotyczącą
zasad zarządzania danymi oraz strategii analitycznych, jak też zrozumienie roli,
jaką odgrywa jakość danych, znaczenie zarządzania nimi oraz wartości, jaką mają
w działaniach marketingowych”1, czy „Żyjemy w naprawdę trudnych czasach,
w związku z czym pomiary marketingowe oraz marketing oparty na danych
coraz bardziej zyskują na znaczeniu. […] Jak się niedługo przekonamy, organiza‐
cje odwołujące się do wskaźników marketingowych i tworzące kulturę marketin‐
gu opartego na danych uzyskują przewagę konkurencyjną, dzięki której osiągają
znacząco lepsze wyniki finansowe niż ich konkurenci”2. Jednocześnie w praktyce
dość często spotkać można firmy, które wdrożyły rozbudowany system miar,
monitorują szereg wskaźników, przygotowują cykliczne raporty, a jednak można
usłyszeć w nich opinię „Oczywiście, dokonujemy analiz i pomiarów, natomiast
nie widzimy efektów tych działań. W niewielkim stopniu, o ile w ogóle, przekła‐
dają się na wyniki naszej firmy”3. Często spotyka się też przedsiębiorstwa, które
dokonują wielu pomiarów, analizują raporty, są przekonane o ich wadze i przy‐
datności w zarządzaniu. Pozornie prowadzą działania analityczne w sposób mo‐
delowy. Niestety bliższa analiza wskazuje, że wiele wskaźników co roku pozosta‐
je na tym samym poziomie, bądź nawet występują negatywne zmiany ich
poziomu. Tworzone są raporty opisujące wyniki badań i zawierające szereg zale‐
ceń do realizacji na kolejne miesiące, jednak w żaden sposób nie przekładają się
one na poprawę parametrów w kolejnych miesiącach i latach. I w końcu, na
szczęście sporadycznie, ale wciąż spotkać można poniższe poglądy4: „Nie mie‐
rzymy wskaźników, ponieważ i tak nic z tego nie wynika i nie daje to żadnych
efektów.” „Nie ma potrzeby nic mierzyć, bo w tej firmie i tak wszyscy starają się
pracować najlepiej, jak potrafią.” „Nie stosujemy pomiarów, ponieważ koncen‐
trujemy się na naszej działalności operacyjnej, i nie chcemy nadmiaru raportów”.
Dlaczego więc, pomimo coraz częściej podkreślanej wagi analiz i wskaźni‐
ków w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem, z praktycznej obserwacji w sekto‐
rze B2B wyłania się wciąż niekorzystny obraz rynku? Próbując znaleźć odpo‐
wiedź na to pytanie, autorka przeanalizowała najczęstsze błędy, które pojawiają
się w obszarze wykorzystania wskaźników marketingowych.

1

2

3
4

A. Sweetwood, Cztery role, które obecnie powinien pełnić każdy dział marketingu, „Harvard Business
Review Polska”, www.hbrp.pl [dostęp: 3.01.2017].
M. Jeffery, Marketing analityczny. Piętnaście wskaźników, które powinien znać każdy marketem, Wydaw‐
nictwo Helion, Gliwice 2015, s. 19–20.
Cytat pochodzi z praktyki zawodowej autorki.
Wszystkie poniższe cytaty pochodzą z praktyki zawodowej autorki oraz przeprowadzonych
w styczniu 2017 r. na potrzeby niniejszej pracy wywiadów z przedsiębiorstwami B2B.
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2. Błędy popełniane przy wykorzystaniu wskaźników marketingowych
Błąd 1. Koncentracja na samej wartości wskaźnika, bez poznania i zrozu‐
mienia procesów biznesowych i zdarzeń wpływających na jego wartość. Jest to
jeden z najczęściej spotykanych, a jednocześnie najpoważniejszy błąd popełniany
w analizach sprzedaży i marketingu. Wielu menedżerów prowadzi systematycz‐
ne analizy, monitoruje wybrane wskaźniki, przygotowuje plany działań doskona‐
lących, a jednak działania te nie przekładają się na poprawę wartości danych
wskaźników oraz zwiększenie sprzedaży i/lub zyskowności firmy. Wynika to
z tego, że menedżerowie odnoszą się jedynie do samej wartości wskaźnika, bez
dokładnego zbadania jakie procesy w organizacji mają na niego wpływ. Klasycz‐
nym i najprostszym przykładem tego błędu jest monitorowanie wielkości sprze‐
daży, a następnie określenie celu w postaci „musimy zwiększyć sprzedaż” lub
„musimy zwiększyć ilość nowych klientów”, bez dokładnego rozpoznania czyn‐
ników, które w aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa mogłyby rzeczywiście przy‐
czynić się do wzrostu sprzedaży. Wówczas najczęściej oczekuje się prostego
zwiększenia aktywności sił sprzedażowych, które często nie doprowadza do
osiągnięcia założonego celu, natomiast może generować dodatkowe koszty
w postaci zatrudnienia i wdrożenia nowych handlowców w celu powiększenia
zespołu lub uzupełnienia wakatów powstałych po odejściu przeciążonych pracą
i zdemotywowanych sprzedawców. Jednocześnie pomija się na przykład kwestie
związane z właściwą segmentacją rynku, prawidłowością procesu sprzedaży,
efektywnością działań sprzedażowych na poszczególnych etapach lejka sprzeda‐
ży, przygotowaniem oferty czy jakością obsługi klienta, która wpływa na lojal‐
ność klientów i poziom retencji, a w konsekwencji na wielkość sprzedaży.
Błąd 2. Brak wyznaczania celów i działań, które powinny prowadzić do
poprawy danego parametru lub w przypadku ich wyznaczenia brak konse‐
kwencji w monitorowaniu ich realizacji. Często błąd ten wynika bezpośrednio
z błędu pierwszego. Kiedy menedżerowie nie potrafią wskazać powiązań i nie
rozumieją dokładnie jakie działania i w jakim stopniu mogą przełożyć się na do‐
skonalenie wybranych parametrów, wtedy nie stawiają sobie celów, ani nie przy‐
gotowują planów działań ku doskonaleniu. Jeszcze częściej plany są przygoto‐
wywane, ale brak jest konsekwencji w ich realizacji. Bywa, że z roku na rok
przepisywane są te same działania doskonalące. Czasem wynika to z wcześniej‐
szych negatywnych doświadczeń, w których realizacja błędnie wytyczonych
działań nie przyniosła spodziewanych efektów, przez co w kolejnych latach za‐
brakło w firmie zaangażowania do wdrażania projektów doskonalących. Bywa
też, że sytuacja ta wynika z niskiej kultury organizacyjnej w firmie i nawykowego
braku konsekwencji wśród kadry zarządzającej.
Błąd 3. Błędy techniczne w badaniu, bądź liczeniu wskaźników. To szeroka
grupa przyczyn, dla których uzyskane wyniki badań czy wartości wskaźników
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są niemiarodajne i nie powinny stanowić podstawy dalszych decyzji zarząd‐
czych. Dotyczy ona przede wszystkim wskaźników w obszarze postaw i zacho‐
wań klientów, które liczone są na bazie danych z badań marketingowych. Do
najczęściej spotykanych błędów należą:
– błędny dobór próby do badania – przyjmujący najczęściej jedną z dwóch
postaci:
– próba źle dobrana do celu badania;
– próba mocno różniąca się od poprzedniej – w przypadku badań cyklicz‐
nych. Przykładem może być realizacja corocznych badań satysfakcji
klienta, a następnie wnioskowanie w zakresie zaobserwowanych tenden‐
cji, przy czym badania wykonywane były raz na próbie losowo wybra‐
nych klientów, a rok później na próbie klientów kluczowych, obsługiwa‐
nych w ramach innego procesu sprzedaży niż większość klientów tej
firmy;
– brak poprawnie zdefiniowanych celów badania, brak powiązania celów ze
strategią przedsiębiorstwa. Ciekawym przykładem może być zrealizowane
w jednym z przedsiębiorstw branży logistycznej badanie wskaźnika NPS,
które przeprowadzone zostało jednorazowo na próbie wybranych lojalnych
klientów kluczowych o okresie współpracy z firmą dłuższym niż 5 lat.
Otrzymane bardzo wysokie wyniki znacząco wpłynęły na zadowolenie za‐
rządu, jednak samo badanie nie dostarczyło żadnej użytecznej informacji
i w jego efekcie nie wprowadzono żadnych zmian, ani udoskonaleń. Rodzi
się pytanie, czy realizacja badania w jakikolwiek sposób wsparła cele przed‐
siębiorstwa i czy poniesiony na badanie koszt był inwestycją w rozwój, czy
jedynie wydatkiem;
– błędy w konstrukcji kwestionariusza. W przypadku badań ankietowych to
najczęściej nieprawidłowy dobór kryteriów oceny, bazujący na przypuszcze‐
niach kadry kierowniczej, a nie na rzetelnej informacji zwrotnej od klienta –
tym samym badane są czynniki, które w rzeczywistości nie mają dla klienta
tak istotnego znaczenia, a pominięte mogą zostać czynniki kluczowe z punk‐
tu widzenia klientów;
Zdarza się, że błędy techniczne, logiczne i merytoryczne występują również
w liczeniu wskaźników, do których nie są potrzebne wcześniejsze badania mar‐
ketingowe.
Błąd 4. Nieprawidłowy dobór wskaźników do monitorowania. Wybór
wskaźników niepowiązanych z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, monito‐
rowanie zbyt małej lub nadmiernej ilości wskaźników, powodujące szum infor‐
macyjny. Często od lat monitorowane są te same wskaźniki, najczęściej najbar‐
dziej popularne lub najłatwiejsze do obliczenia, lecz w wielu przypadkach
niemające powiązania z aktualnymi celami strategicznymi przedsiębiorstwa.
Natomiast analizując cele strategiczne widać, że brak jest monitorowania wskaź‐

357

ników, które skutecznie mogą ocenić zgodność działań i wyników firmy z jej
strategią.
Błąd 5. Silosy w organizacji. Dział, czy pion odpowiedzialny za sprzedaż
i marketing traktowany jest jako odrębna komórka, realizująca działania niepo‐
wiązane z pozostałymi pionami. Problemem może być zarówno monitorowanie
wskaźników bez porozumienia z innymi pionami przedsiębiorstwa, bez zrozu‐
mienia ich celów i potrzeb, jak i z drugiej strony brak zaangażowania innych
pionów w realizację wytycznych przygotowanych przez dział odpowiadający za
analizę wskaźników marketingowych.
Błąd 6. Źle funkcjonujący system informacji marketingowej. Brak właści‐
wej dystrybucji informacji oraz brak jasno określonej odpowiedzialności za wy‐
korzystanie wyników w podejmowaniu właściwych decyzji zarządczych. Często
spotykana jest sytuacja, w której menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne
piony mówią: „Tak, jakieś analizy są robione, ale ja do końca nie wiem, jakie są
wyniki”. Problemem jest nie tylko brak właściwej dystrybucji wyników i fakt, że
dane nie docierają do osób, którym mogłyby być przydatne w podejmowaniu
decyzji biznesowych i zarządczych. Problemem jest również brak odpowiedniego
wyjaśnienia tym osobom jaka jest rola określonych wskaźników, dlaczego i w jaki
sposób mogą być im przydatne, jak mogą zostać wykorzystane. Tym samym
niejednokrotnie wyniki analiz nawet trafiają do właściwej osoby, jednak nie po‐
trafi ona umiejętnie ich wykorzystać.
Błąd 7. Brak umiejętności interpretacji wyników. Błąd ten wynika zarówno
z braku doświadczenia, wiedzy, jak i ograniczonych możliwości porównania
wyników do rynku i konkurencji. O ile w przypadku analiz sprzedaży błąd ten
raczej nie występuje ze względu na łatwość porównań do wartości rynku ogó‐
łem, bądź głównych konkurentów, o tyle dość częsty jest on w przypadku
wskaźników typowo marketingowych, opisujących zachowania nabywców oraz
dotyczący efektywności poszczególnych kampanii. Wśród osób decyzyjnych
pojawiają się wątpliwości „czy wskaźnik satysfakcji klienta na poziomie 4,73 to
dobry wynik, czy raczej nie? Czy cel w postaci wzrostu wskaźnika o 0,1 punktu
to cel ambitny, czy nie?” Brak odniesienia i umiejętności oceny może obniżać
wiarę menedżerów w przydatność danego wskaźnika zwłaszcza, jeśli nie są
wdrożone w firmie programy ciągłego doskonalenia i nie ma odniesień danych
historycznych.

3. Przyczyny i konsekwencje popełnianych błędów
Analizując źródła powyższych błędów dostrzec można dwie wyróżniające się
kategorie. Pierwszą są braki w wiedzy merytorycznej i doświadczeniu pracowni‐
ków oraz menedżerów, drugą przyczyny organizacyjne. Wydaje się, że braki
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w wiedzy merytorycznej i doświadczeniu swoje źródło mają zarówno w systemie
kształcenia, jak i w braku późniejszych wymagań ze strony pracodawców. O ile
w obszarze produkcji, czy finansowo‐księgowym zarządzanie opiera się
na twardych danych i w procesie kształcenia pewne podstawy w zakresie mate‐
matyki, statystyki i logiki są wymagane, o tyle w obszarze sprzedaży i marketin‐
gu są one marginalizowane już na etapie studiów. Również w licznej ofercie stu‐
diów podyplomowych, szkoleń i kursów zagadnienia analityczne spotkać można
sporadycznie i przeważnie odnoszą się one i tak wyłącznie do zagadnień pod‐
stawowych. Brak wykwalifikowanej kadry, wciąż panujący wizerunek marketin‐
gu jako dziedziny zajmującej się tylko reklamą i promocją oraz braki w wiedzy na
temat wykorzystania wskaźników marketingowych powodują, że zarządy
przedsiębiorstw nie widzą potrzeby i nie wierzą w korzyści dobrze prowadzo‐
nych analiz, a tym samym opierają się na specjalistach dysponujących wyłącznie
kompetencjami miękkimi. O ile jednak takie podejście jest często uzasadnione
w odniesieniu do pracowników niższego szczebla, o tyle błędem jest wyłanianie
kadry zarządzającej sprzedażą i marketingiem bez położenia nacisku na ich
umiejętności w zakresie logicznego myślenia, analizy, strategicznego planowania
i zarządzania.
Druga grupa przyczyn leży po stronie organizacji przedsiębiorstwa. To
szwankujący system komunikacji wewnętrznej powodujący, że analizy wyko‐
nywane są bez dokładnego zrozumienia potrzeb poszczególnych jednostek orga‐
nizacyjnych, a tym samym wyniki są dla tych jednostek nieprzydatne. Niewła‐
ściwie działający system komunikacji wewnętrznej powoduje również, że wyniki
i wnioski docierają do niewłaściwych osób, a jednocześnie nie są przekazywane
menedżerom, dla których byłyby użyteczne. Wśród barier organizacyjnych nale‐
ży też brak wdrożonych modeli zarządzania, jak na przykład strategiczna karta
wyników, które wymagałyby monitorowania konkretnych wskaźników, wyty‐
czania celów i nadzorowania ich realizacji. Inną często spotykaną przyczyną jest
brak właściwego nadzoru menedżerskiego nad wytyczaniem i realizacją działań
na podstawie wniosków wypływających z wyników analiz. Szczególnie często ta
sytuacja ma miejsce w firmach, które prowadzą badania satysfakcji klienta jedy‐
nie ze względu na wdrożony system zarządzania jakością ISO. W efekcie zreali‐
zowanego badania wyznaczane są projekty doskonalące, na potrzeby audytu ISO
powstaje raport, a następnie zalecenia nie są realizowane lub realizowane są
w ograniczonym zakresie. Tym samym pomiar satysfakcji klienta w rzeczywisto‐
ści staje się biurokracją mającą na celu jedynie spełnienie wymogów systemu ISO
podczas kolejnego audytu. I w końcu sporadycznie występującym, choć najbar‐
dziej skrajnym, przypadkiem jest sytuacja, w której to zarząd firmy nie jest zain‐
teresowany monitorowaniem wyników i wskaźników w obszarze sprzedaży
i marketingu, poza jedynym wskaźnikiem wartości sprzedaży, a ta negatywna
postawa przekłada się na niższe szczeble.
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Obydwie opisane powyżej grupy przyczyn wskazywane są również w litera‐
turze jako najistotniejsze przeszkody we wdrażaniu zarządzania marketingowe‐
go opartego o dane, niezależnie od sektora rynku. Chociaż R. Kozielski dodatko‐
wo wskazuje trzeci obszar przyczyn – niedoskonałość samego pomiaru
wydajności marketingu, to jednak w podsumowaniu swoich rozważań wskazuje
„Największą bowiem przeszkodą w wykorzystaniu wskaźników marketingo‐
wych jest niewiedza i brak umiejętności menedżerów oraz brak odpowiedniej
kultury organizacyjnej”5.
Konsekwencje niewłaściwego wykorzystania analiz są dwojakiego rodzaju.
Z jednej strony to konsekwencje ponoszone przez przedsiębiorstwo dopuszczają‐
ce się zaniedbań w tej sferze, a z drugiej strony to konsekwencje dla szerzej po‐
strzeganych marketingu i sprzedaży jako funkcji biznesowej. Dla przedsiębior‐
stwa szczególnie negatywnym następstwem takiej sytuacji są utracone korzyści,
w tym niższy wynik finansowy, niższa konkurencyjność i gorsza pozycja rynko‐
wa. Niebagatelne znaczenie ma również nieefektywne wykorzystanie zasobów
przedsiębiorstwa rozumiane przede wszystkim jako wydatki ponoszone na pro‐
wadzenie działań analitycznych, które nie przekładają się na określone korzyści.
To nie tylko wydatki na współpracę z agencją badawczą w przypadku badań
postaw i zachowań klientów, ale najczęściej są to koszty czasu pracy własnych
pracowników. Są oni zaangażowani w gromadzenie, przetwarzanie i przekazy‐
wanie informacji oraz danych, które ze względu na ich nieprawidłowe wykorzy‐
stanie okazują się mało użyteczne. Konsekwencją opisywanej sytuacji jest w końcu
bagatelizowanie szeroko rozumianych działań marketingowych, jako nieprzyno‐
szących efektów i stanowiących tylko koszt oraz przenoszenie presji na rozwój
rynku wyłącznie na działy sprzedaży. Pozbawienie handlowców wsparcia
w postaci siły marki i siły firmy, a także brak udzielanej im wartościowej infor‐
macji zwrotnej, przy jednoczesnej ciągłej wysokiej presji na wyniki jest jednym z
czynników prowadzących do szybkiego wypalenia zawodowego i zwiększenia
rotacji sprzedawców, co w konsekwencji również przekłada się na utratę poten‐
cjalnych zysków i zwiększenie kosztów przedsiębiorstwa, związanych
z rekrutacją i wdrażaniem nowych pracowników.
Z punktu widzenia marketingu i sprzedaży jako funkcji biznesowej konse‐
kwencje te wydają się jeszcze poważniejsze. To przede wszystkim wciąż utrwa‐
lane postrzeganie marketingu jako niemierzalnego, niedającego efektów, będące‐
go wyłącznie kosztem. Jest to niebezpieczna tendencja, prowadząca do erozji roli
marketingu. Relatywnie niższe płace w dziale marketingu powodują, że aktual‐
nie w sektorze B2B trudno jest znaleźć dobrego specjalistę, dysponującego wyso‐
ką wiedzą w obszarze zarządzania marketingowego. Podobna sytuacja występu‐

5

R. Kozielski (red.), Wskaźniki marketingowe, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
s. 30.
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je w obszarze sprzedaży. Choć nikt nie neguje roli sprzedawców, to analityka
w obszarze sprzedaży sprowadzana jest jedynie do podstawowych wskaźników
i postrzegana jako zbędna biurokracja. Zbyt wielu menedżerów deprecjonuje
znaczenie wskaźników marketingowych nie dostrzegając, że to nie analizy
i wskaźniki są nieprzydatne, lecz główny problem leży w ich nieumiejętnym
wykorzystaniu i nie zrozumieniu powiązań pomiędzy procesami biznesowymi.
Tym samym w Polsce w sektorze B2B można mówić o pewnego rodzaju samoo‐
graniczaniu możliwości rozwoju poprzez deprecjonowanie roli analityki marke‐
tingowej i sprzedażowej.
Warto nadmienić, że oceniając stopień wykorzystania wskaźników marketin‐
gowych wyraźnie dostrzegalne jest znaczne zróżnicowanie wiedzy i poziomu ich
wykorzystania w sektorze B2B i B2C. O ile w B2C wyraźnie widoczna jest ten‐
dencja do częstego wykorzystywania nawet skomplikowanych analiz, wspierają‐
cych decyzje zarządcze, o tyle w sektorze B2B jest to obszar wciąż zbyt mało do‐
ceniany, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany.

Podsumowanie
Podsumowując mój głos w dyskusji na temat wykorzystania wskaźników
marketingowych w zarządzaniu pozwolę sobie przywołać cytat z książki J. Jor‐
dan i M. Vazzana „Przełom w zarządzaniu sprzedażą”6: „Najlepsi menedżerowie
sprzedaży, jakich spotkaliśmy – z naprawdę nielicznymi wyjątkami – to kompe‐
tentni do bólu naukowcy. […] Zarządzają zespołem, kierując się wynikami prze‐
prowadzonych analiz, a nie niepotwierdzonymi doniesieniami. Zamiast słuchać
tego, co podpowiada im intuicja, skrupulatnie mierzą osiągane wyniki. Są eksper‐
tami w zakresie ciągłego doskonalenia się i opracowują niezliczone plany działa‐
nia. O ile inni menedżerowie sprzedaży, osiągający słabsze wyniki, próbują za‐
rządzać swoimi podwładnymi z tym samym artystycznym zacięciem, które tak
dobrze się sprawdzało, gdy byli jeszcze sprzedawcami, o tyle menedżerowie
odnoszący sukcesy podchodzą do zarządzania w sposób bardziej naukowy, co
umożliwia im egzekwowanie od podległego zespołu coraz większej efektywno‐
ści.” Bazując na moim własnym doświadczeniu zawodowym, powyższą tezę
odniosłabym zarówno do sprzedaży, jak i do marketingu. I pomimo wciąż mało
optymistycznej oceny stanu analityki sprzedażowo‐marketingowej w sektorze
B2B w Polsce, należy wierzyć, że pojawiające się coraz częściej głosy ekspertów
zarządzania, publikacje i artykuły podkreślające wagę zastosowania twardych
wskaźników w obszarze sprzedaży i marketingu, przełożą się na wzrost świa‐

6

J. Jordan, M. Vazzana, Przełom w zarządzaniu sprzedażą, Wydawnictwo ICAN Institute, Warszawa
2014, s. 24.
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domości zarządów przedsiębiorstw, co pozwoli wielu firmom sektora B2B
umocnić swoją pozycję rynkową.
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Streszczenie
Choć współcześnie w publikacjach coraz częściej podkreśla się znaczenie danych anali‐
tycznych w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem, to jednak w praktyce wskaźniki
marketingowe wciąż wykorzystywane są w ograniczonym zakresie. Celem artykułu jest
omówienie barier i problemów oraz najczęstszych błędów w wykorzystaniu wskaźni‐
ków marketingowych w decyzjach zarządczych w obszarze sprzedaży i marketingu na
rynku B2B w Polsce. W artykule wskazanych zostało siedem najczęstszych błędów,
będących barierą skutecznego wykorzystania wskaźników marketingowych w przed‐
siębiorstwach. Opisane zostały również podstawowe źródła i przyczyny, z których te
błędy wynikają. Brak wiedzy i doświadczenia, nieumiejętność interpretacji wskaźników
marketingowych oraz ich właściwego wykorzystania w podejmowanych decyzjach, czy
w końcu brak zainteresowania ich wykorzystaniem, w konsekwencji prowadzą do sa‐
moograniczania możliwości rozwoju przedsiębiorstw. Artykuł powstał na podstawie
doświadczeń zawodowych autorki, dodatkowych wywiadów pogłębionych oraz litera‐
turę poświęconą wskaźnikom marketingowym. Stanowi głos w dyskusji na temat przy‐
datności twardych danych i wskaźników w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem
oraz wskazówkę dla zarządów przedsiębiorstw, na co należy zwrócić uwagę w procesie
doboru, kształcenia i oceny menedżerów sprzedaży i marketingu w kontekście skutecz‐
nego wykorzystania wskaźników marketingowych.
Słowa kluczowe: wskaźniki marketingowe, zarządzanie sprzedażą i marketingiem,
marketing strategiczny, analiza, B2B
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MARKETING METRICS IN SALES AND MARKETING MANAGEMENT
ON THE POLISH B2B MARKET – BARRIERS AND PROBLEMS
Summary
Although in recent publications the matter of marketing metrics is considered to be more
and more important, in fact the measurement and metrics in everyday business do not
obtain adequate attention. The objective of this paper is to present problems, barriers
and the most common mistakes in the usage of marketing metrics in sales and marketing
management decision making process on the Polish B2B market. The article describes
seven of the most common mistakes, which constitute a barrier to effective usage of
marketing metrics. It contains also a brief description of reasons the semis takes are
made so often. Lack of appropriate knowledge and experience, problems with interpre‐
tation and understanding marketing metrics, incapacity to use them in decision making
process and last, but not least, lack of will to use them, lead to limitation of potential
growth opportunities. The article is based on author’s professional experience, addition‐
al interviews and publications about marketing metrics. It is the point of view in dis‐
course about the value and utility of metrics and measurement in sales and marketing
management. It is also an indication for managers, what should be important consider‐
ing recruitment, education and evaluation of sales and marketing managers.
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Bezrobocie wśród młodych ludzi wyzwaniem dla UE
Wstęp
Młode pokolenie dysponuje potencjałem innowacyjności, dzięki czemu może
sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Jednocześnie młodzi ludzie mają
w sobie energię i krytycyzm, a także cechuje ich otwartość i umiejętność stawia‐
nia sobie długofalowych celów. Jednak na ich potencjał mają wpływ także po‐
stawy i predyspozycje, które nabywają w młodym wieku1.
W ostatnich latach na zawodowe plany młodych ludzi wpłynął kryzys go‐
spodarczy, który dotknął również kraje Unii Europejskiej. Jednocześnie, jak pod‐
kreślają niektórzy obserwatorzy, wydarzenia związane z recesją jedynie uwypu‐
kliły zjawiska już od lat zachodzące na rynku pracy. Ponadto równolegle UE już
od jakiegoś czasu boryka się z problemem stopniowej utraty konkurencyjności na
arenie międzynarodowej, przegrywając z takimi gospodarkami jak Stany Zjedno‐
czone czy Chiny. Oba wyżej wspomniane zjawiska, czyli bezrobocie i utrata kon‐
kurencyjności, są od siebie zależne. Z tego powodu szczególnie istotne jest kreo‐
wanie nowych miejsc pracy, które wymagają wysokich kwalifikacji, w celu
pobudzenia innowacyjności. Tym samym UE, dzięki innowacyjnym produktom
i rozwiązaniom organizacyjnym, będzie w stanie poprawić swoją pozycję konku‐
rencyjną.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu bezrobocia wśród
młodych ludzi oraz możliwości jego przezwyciężenia w państwach UE. Praca ma
charakter analityczno‐opisowy. Poza pozycjami z literatury przedmiotu, wyko‐
rzystano dane statystyczne Eurostatu oraz wyniki badań różnych jednostek ba‐
dawczych.

1. Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację młodych ludzi
w krajach UE
W efekcie ostatniego kryzysu gospodarczego z 2008 r. nastąpił spadek popy‐
tu, co najbardziej doświadczyły przedsiębiorstwa należące do sektora prywatne‐
1

Młodzi 2011, Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 21.
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go. Dokonały one silnego ograniczenia swoich wydatków, zredukowały także
koszty pracy2. Warto podkreślić, iż to właśnie działania sektora prywatnego do‐
prowadziły w dużej mierze do spadku zatrudnienia, gdyż, w przeciwieństwie do
sektora publicznego, cechuje go wysoka elastyczność miejsc pracy.
Tabela 1. Średnia roczna stopa bezrobocia wśród osób w wieku poniżej 25 lat w pań‐
stwach UE w wybranych latach 2007–2015 (w %)
Państwo/Rok

2007

2008

2012

2013

Unia Europejska
(28 państw)

2014

2015

15,9

15,9

23,3

23,7

22,2

20,3

Austria

9,4

8,5

9,4

9,7

10,3

10,6

Belgia

18,8

18,0

19,8

23,7

23,2

22,1

Bułgaria

14,1

11,9

28,1

28,4

23,8

21,6

Chorwacja

25,2

23,7

42,1

50,0

45,5

43,0

Cypr

10,2

9,0

27,7

38,9

36,0

32,8

Czechy

10,7

9,9

19,5

18,9

15,9

12,6

7,5

8,0

14,1

13,0

12,6

10,8

Estonia

10,1

12,0

20,9

18,7

15,0

13,1

Finlandia

16,5

16,5

19,0

19,9

20,5

22,4

Francja

19,5

19,0

24,4

24,9

24,2

24,7

Grecja

22,7

21,9

55,3

58,3

52,4

49,8

Hiszpania

18,1

24,5

52,9

55,5

53,2

48,3

Holandia

9,4

8,6

11,7

13,2

12,7

11,3

Irlandia

9,1

13,3

30,4

26,8

23,9

20,9

Litwa

8,4

13,3

26,7

21,9

19,3

16,3

Luksemburg

15,6

17,3

18,0

16,9

22,3

16,3

Łotwa

10,6

13,6

28,5

23,2

19,6

16,3

Malta

13,5

11,7

14,1

13,0

11,7

11,8

Niemcy

11,8

10,4

8,0

7,8

7,7

7,2

Polska

21,6

17,2

26,5

27,3

23,9

20,8

Portugalia

21,4

21,6

38,0

38,1

34,7

32,0

Rumunia

19,3

17,6

22,6

23,7

24,0

21,4

Słowacja

20,6

19,3

34,0

33,7

29,7

26,5

Słowenia

10,1

10,4

20,6

21,6

20,2

16,3

Szwecja

19,2

20,2

23,7

23,6

22,9

20,4

Węgry

18,1

19,5

28,2

26,6

20,4

17,3

Wielka Brytania

14,3

15,0

21,2

20,7

16,9

14,6

Włochy

20,4

21,2

35,3

40,0

42,7

40,3

Dania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

2

M. Pronobis, Kryzys w strefie euro – ryzyko niewypłacalności Grecji i pozostałych krajów peryferyjnych [w:]
Gospodarka – nowe perspektywy po kryzysie, red. M. Kalinowski, M. Pronobis, Wydawnictwo. CeDeWu,
Warszawa 2011, s. 79.
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Sytuacja na rynku pracy przesądza nie tylko o poziomie dochodów, jakie
uzyskują gospodarstwa domowe, ale także wpływa na aktywność zawodową
ludności, skalę ubóstwa oraz na społeczną inkluzję. Tym samym oddziaływanie
kryzysu ma szczególne znaczenie w kontekście rynków pracy, ponieważ poprzez
relacje zatrudnieniowe wpływa on na poziom dobrobytu oraz spójność społecz‐
no‐ekonomiczną3.W związku z tym skutki kryzysu w postaci wzrostu bezrobocia
wraz z towarzyszącym mu niezadowoleniem społecznym są przedmiotem dys‐
kusji na temat skuteczności polityki społecznej4.
Warto nadmienić, iż młodzi to kategoria odmiennie definiowana w różnych
statystykach. Zazwyczaj obejmuje ona osoby w przedziale wiekowym od 15 do
24 lat5. Natomiast według niektórych instytutów badawczych to grupa ludzi
w wieku od 15 do 29 lat6. Obecnie młodzi bezrobotni stanowią ponad 35% ogółu
osób pozostających bez pracy na świecie, pomimo faktu, iż reprezentują oni nieco
ponad 15% światowej siły roboczej i 21% światowej populacji w wieku produk‐
cyjnym. W Europie stanowią oni około 20% ogółu bezrobotnych oraz około 10%
całkowitej siły roboczej7.
Ostatni kryzys gospodarczy niekorzystnie wpłynął na pozycję ludzi młodych
na rynku pracy w państwach UE (tab.1). Stopa bezrobocia wśród osób młodych
w krajach UE (tab. 1) osiągnęła najniższy poziom tuż przed wybuchem kryzysu
finansowego (w latach 2007 i 2008 – 15,9%), natomiast najwyższy – w roku 2013
(23,7%). Najwyższą wartość rocznej stopy bezrobocia wśród młodych ludzi w
2015 roku odnotowały: Grecja (49,8%), Hiszpania (48,3%), Chorwacja (43,0%)
oraz Włochy (40,3%).W tym samym roku najniższą wartość tego wskaźnika od‐
notowały: Niemcy (7,2%), Austria (10,6%), Dania (10,8%), Holandia (11,3%) oraz
Malta (11,8%). Analizując powyższe dane można przyjąć, iż sytuacja ludzi mło‐
dych stopniowo ulega poprawie. Jednocześnie trudno jednoznacznie określić, na
ile jest to efekt działań w ramach polityk zatrudnienia poszczególnych krajów,
a na ile to pochodna osiągnięcia wieku emerytalnego przez osoby urodzone
w czasie powojennego wyżu demograficznego.
Współcześnie obserwujemy wzrost poziomu edukacji, który następuje szyb‐
ciej niż zmiany na rynku pracy, co powoduje, iż w najbliższych latach pracowni‐
cy posiadający najniższe wykształcenie będą wykonywać zaledwie połowę pod‐
3

4

5

6

7
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stawowych prac8. Szacuje się, iż w krajach OECD aż 21% pracujących posiada
wyższe kwalifikacje od tych wymaganych na danym stanowisku pracy9. Stało się
to szczególnie widoczne podczas globalnego kryzysu gospodarczego. Problem
niedopasowania umiejętności osób poszukujących pracy do wymagań praco‐
dawców jest widoczny także w UE.
Problemy w postaci wzrostu bezrobocia strukturalnego, a w niektórych
przypadkach związane z niedopasowaniem umiejętności wymagają działania
w ramach długoterminowej, kompleksowej strategii. Z powodu przedłużającej
się recesji, wielu bezrobotnych, otrzymujących niewiele propozycji pracy, jest
bardziej skłonnych do podjęcia pracy, która nie jest dobrze dopasowana do ich
umiejętności.
Niedopasowanie kwalifikacji może być zjawiskiem długotrwałym i pozosta‐
wić negatywny wpływ na karierę jednostki. Z pewnością z upływem czasu nie‐
wykorzystane umiejętności stopniowo zanikają, jednocześnie powodując utratę
kosztów poniesionych na inwestowanie w nie (np. studia, szkolenia). Późniejsza
ponowna nauka utraconych umiejętności oznacza ponoszenie dodatkowych
kosztów, utrudniając jednocześnie adaptację w nowym miejscu pracy10.
W związku z tym ludzie młodzi przeżywają dylematy, dotyczące tego, iż ukoń‐
czyli dobre studia, znają języki obce, z łatwością odnajdują się w zglobalizowa‐
nym świecie, jednak praca, którą im się oferuje, jest znacznie poniżej ich aspiracji.
Takie zjawisko w skali masowej to utrata cennego potencjału gospodarczego.

2. Polityka zatrudnienia UE
Przez wiele lat poszczególne państwa członkowskie UE prowadziły politykę
zatrudnienia wyłącznie we własnym zakresie. Tym samym różniła się ona
znacznie pomiędzy poszczególnymi krajami. Nie była ona w żaden sposób koor‐
dynowana na szczeblu całej Unii. Dopiero wzrost stopy bezrobocia, otwarcie
rynków pracy oraz odpowiedni poziom integracji gospodarczej pomiędzy pań‐
stwami członkowskimi przyczyniły się do tego, iż konieczne stało się prowadze‐
nie przez Unię Europejską wspólnej polityki zwalczania bezrobocia.
W 1993 r. UE opracowała tzw. białą księgę Delorsa, która jest jednym z naj‐
ważniejszych dokumentów definiujących politykę Unii w zakresie zatrudnienia
oraz bezrobocia. W listopadzie 1997 roku Rada Europejska przyjęła Europejską
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Strategię Zatrudnienia (ESZ), która do dnia dzisiejszego podstawę koordynacji
działań krajów członkowskich UE w zakresie polityki zatrudnienia.
Zmiany jakie zaszły na rynku pracy w kolejnych latach zmusiły unijnych de‐
cydentów do poszukiwania nowych programów, które zakładały wzrost zatrud‐
nienia i ograniczanie bezrobocia. W marcu 2000 roku przyjęto Strategię Lizboń‐
ską, której celem było osiągnięcie przez Unię Europejską do 2010 r. najwyższego
poziomu konkurencyjności na świecie. Niestety jej cele nie zostały osiągnięte.
Strategia „Europa 2020” jest kontynuacją Strategii Lizbońskiej11.
Przyjęta w czerwcu 2010 r. strategia „Europa 2020” jest koncepcją, która
zmierza do zrównoważonego i inteligentnego rozwoju, jednocześnie sprzyjające‐
go inkluzji społecznej. Zakłada ona wspólną odpowiedzialność UE oraz poszcze‐
gólnych państw członkowskich za wdrożenie tej koncepcji i monitorowanie po‐
stępów w zakresie realizacji jej poszczególnych celów. Strategia „Europa 2020”
ma przyczynić się do wzrostu poziomu zatrudnienia przede wszystkim wśród
osób młodych, gdyż ta grupa jest szczególnie narażona na bezrobocie12.
Spośród rozlicznych działań UE dedykowanych ludziom młodym, warto
wspomnieć o realizowanym w Polsce ze środków unijnych programie POWER.
Umożliwia on uzyskanie dofinansowania (np. na założenie własnej działalności
gospodarczej) czy też doskonalenie swoich umiejętności lub nabycie nowych
poprzez szkolenia. Istnieje także możliwość zdobycia zawodowego bądź skorzy‐
stania z innego rodzaju wsparcia. W realizację powyższego programu jest zaan‐
gażowanych wiele podmiotów13.
Jednocześnie w ostatnich latach pojawiają się krytyczne opinie na temat wy‐
korzystania funduszy unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego na dzia‐
łalność szkoleniową. Pomiar efektywności tego typu działań jest utrudniony,
więc trudno jednoznacznie przesądzić o efektywności tych programów.
Do tej pory koncepcje Unii w zakresie zatrudnienia nie okazały się sukcesem,
gdyż, jak niektórzy twierdzą, ich założenia teoretyczne nie były zbieżne z prakty‐
ką gospodarczą. Jednocześnie trzeba przyznać, ze pomimo wszystkich wymie‐
nionych działań podejmowanych na szczeblu UE, polityka w zakresie rynku
pracy nadal jest prowadzona indywidualnie przez dane państwa członkowskie.
Kształtowanie zarówno popytu, jak i podaży pracy jest pochodną działań po‐
szczególnych krajów. Chociaż rynki pracy na obszarze UE wykazują pewne ce‐
chy wspólne, to jednak ich organizacja i regulacja są odmienne. Dla przykładu,
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w poszczególnych państwach UE istnieją różne systemy przyznawania oraz fi‐
nansowania zasiłków dla osób bezrobotnych. Inne są też proporcje podziału
środków pomiędzy aktywną i pasywną politykę w zakresie rynku pracy, różno‐
rodny jest także dobór środków powyższej polityki. Wiąże się to nie tylko z kwe‐
stiami znalezienia w budżecie funduszy na sfinansowanie tych działań, lecz także
z odmiennym ustalaniem priorytetów w zakresie walki z bezrobociem14.
Celem skutecznego poradnictwa zawodowego powinna być pomoc w doko‐
nywaniu świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych, które są zgodne
z przewidywanymi trendami na rynku pracy15. Natomiast w celu osiągnięcia
wysokiego poziomu zatrudnienia w krajach UE konieczne jest spełnienie kilku
warunków, takich jak: istnienie dostatecznego popytu wewnętrznego, który roz‐
wija się wraz z potencjałem wytwórczym gospodarki, spójna polityka fiskalna i
monetarna (przestrzeganie kryterium celu inflacyjnego, zrównoważony budżet,
progresywne opodatkowanie dochodów). Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż
obecnie istnieją niewielkie możliwości samodzielnego stosowania powyższych
zasad przez państwa członkowskie UE. Istnieje szansa na zmiany, ale konieczna
jest zgoda elit politycznych w Brukseli i Berlinie16.

3. Kreowanie nowych miejsc pracy dla młodych ludzi w kontekście
pobudzania konkurencyjności gospodarek UE
Współcześnie, jak już wcześniej wspomniano, UE stopniowo traci swoją kon‐
kurencyjną pozycję na rzecz innych gospodarek, zarówno wysokorozwiniętych,
jak i gospodarek wschodzących. Ma to bezpośredni wpływ na miejsca pracy dla
młodych ludzi, a tym samym na realizację ich potencjału intelektualnego. Krea‐
tywność to domena ludzi młodych, toteż innowacyjność UE w dużej mierze zale‐
ży właśnie od ich pomysłów (rys. 1).

Rysunek 1. Uproszczona zależność pomiędzy zatrudnianiem ludzi młodych
a innowacyjnością
Źródło: Opracowanie własne.
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Obecnie następuje szybki rozwój sektora usług, co sprawia, iż przez długi
czas będzie wzrastało zapotrzebowanie na pracowników. W krajach UE, podob‐
nie jak w innych rozwiniętych państwach, maleje liczba ludzi młodych, dopiero
wkraczających na rynek pracy. OECD prognozuje, iż przy obecnych trendach
demograficznych, w latach 2025–2030 rokrocznie będzie ubywało na świecie
12 milionów pracowników17.
Istnieją także inne równie ważne przyczyny utraty konkurencyjności przez
Unię Europejską. Po pierwsze, wiele korporacji transnarodowych zdecydowało
się na zamknięcie swoich zakładów produkcyjnych w krajach UE, otwierając
jednocześnie nowe filie poza jej granicami. Ich dotychczasowi pracownicy zostali
zwolnieni. Ponadto oskarża się korporacje transnarodowe, iż w celu uniknięcia
podatków w krajach UE, uciekają do rajów podatkowych, na czym tracą budżety
poszczególnych państw UE18. W tym przypadku należy przyznać, że uwarun‐
kowania prawne sprzyjające korporacjom transnarodowym powstały nie tylko
w UE i działania przez nie podejmowane w celu uniknięcia opodatkowania są
powszechną praktyką na świecie.
Po drugie, równie poważnym problemem UE jest zapóźnienie technologiczne
– w USA na naukę oraz nowoczesne technologie przez wiele lat wydawano
większe środki (2,7% PKB) niż w UE (1,9% PKB). Niestety konieczne są niezbęd‐
ne działania w tym zakresie, gdyż w przeciwnym wypadku dystans w stosunku
do innych gospodarek będzie trudny do nadrobienia w średnim okresie.
W wielu raportach zakłada się, iż receptą na poprawę unijnej konkurencyjności
będą inwestycje w naukę, które przyniosą wymierne korzyści w dłuższej perspek‐
tywie i przełożą się na trwały rozwój w regionach. W tym celu konieczne są jednak
działania prowadzone na szeroką skalę. Dobrym wzorem są systemy poszukiwa‐
nia, a następnie aktywnego wspierania talentów, stosowane m.in. w USA. Uczelnie
w krajach UE zajmują gorsze miejsca w rankingach, niż uniwersytety amerykań‐
skie, czego dowodem jest fakt, iż aż 17 z 20 najlepszych uczelni na świecie to uni‐
wersytety amerykańskie, gdzie jednocześnie pracuje aż 70% laureatów Nagrody
Nobla. Europa nie nadąża za takimi gospodarkami jak Chiny, które na prace ba‐
dawczo‐rozwojowe przeznaczają coraz większe środki finansowe. Jednocześnie w
UE ludzie wykształceni, kreatywni, muszą mieć szansę na realizację swoich życio‐
wych planów. Nie jest możliwa współpraca nauki z przemysłem w przypadku,
gdy w pobliżu nie istnieją znaczące przedsiębiorstwa produkcyjne19.
Warto podkreślić, iż kluczem do rozwiązania problemu wysokiego bezrobo‐
cia jest tworzenie nowych, lecz wymagających odpowiednio wysokich kwalifika‐
cji, miejsc pracy. Różnorodne strategie aktywacji osób bezrobotnych nie powinny
17
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się skupiać jedynie na doraźnych korzyściach w postaci obsady wolnych miejsc
pracy, ale również należy wziąć pod uwagę długofalowe skutki organizowanych
szkoleń oraz staży na przyszłe zatrudnienie i adaptację w miejscu pracy młodych
ludzi. Rozwiązaniem jest zapewnienie bezrobotnym odpowiednich umiejętności,
niezbędnych na rynku pracy, przy jednoczesnym generowaniu niezbędnej dy‐
namiki gospodarczej służącej kreowaniu kolejnych nowych miejsc pracy. Dobrą
praktykę powinny stanowić klastry wiedzy, w których innowacyjne przedsię‐
biorstwa współdziałają z instytucjami edukacyjnymi, sprzyjając tworzeniu miejsc
pracy wymagających wysokich kwalifikacji, co skutkuje jednocześnie lepszym
dopasowaniem stanowisk pracy do umiejętności pracowników.
Powyższe działania wymagają wspólnego wysiłku ze strony wszystkich zain‐
teresowanych stron. Dopasowanie systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy
skutkujące tym, iż studenci po ukończeniu nauki będą wyposażeni w umiejętno‐
ści potrzebne do znalezienia pracy, wymaga współpracy między pracodawcami,
szkołami i uczelniami. Konieczne są również działania na szczeblu krajowym
i regionalnym, aby uniknąć tworzenia oddzielnych strategii i zapewnić większą
koordynację pomiędzy wzrostem gospodarczym i planowaniem w zakresie in‐
nowacji a edukacją i polityką rynku pracy20.

Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie problemu bezrobocia wśród młodych
ludzi oraz możliwości jego przezwyciężenia w państwach UE. Ostatni kryzys
gospodarczy wpłynął na pogorszenie sytuacji młodych ludzi na rynkach pracy.
Bezrobocie wśród młodego pokolenia stanowi wyzwanie dla UE. Ponadto jej
pozycja konkurencyjna w gospodarce światowej uległa pogorszeniu.
W najbliższych latach niezbędne są działania w celu aktywizacji ludzi mło‐
dych. W tym celu konieczne są działania ze strony zarówno UE jako całości, po‐
szczególnych krajów członkowskich, jak i przedsiębiorstw. Bez wspólnie podej‐
mowanych kroków UE będzie miała problem z bezrobociem. Możliwym
rozwiązaniem jest tworzenie miejsc pracy, które służą innowacjom, co przyczyni
się do poprawy pozycji konkurencyjnej UE. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem
przewodniczącego Komisji Europejskiej J.C. Junckera, iż przeznaczenie przez
Unię Europejską większej ilości środków na inwestycje sprzyjać będzie tworzeniu
nowych miejsc pracy i zwiększeniu dobrobytu21.
20
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Warto również nadmienić, iż wszelkie niezbędne działania podejmowane
przez Unię Europejską, których efekty najczęściej będą odczuwalne dopiero
w długim okresie, obejmą swym oddziaływaniem już nie to obecne pokolenie
młodych, lecz także również kolejne pokolenia.
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Streszczenie
Ostatni kryzys gospodarczy wpłynął na wzrost stopy bezrobocia wśród młodych ludzi.
Po skończeniu studiów mają oni wiele problemów ze znalezieniem pracy. Czasami zda‐
rza się, że otrzymują propozycje zatrudnienia, jednak poniżej ich kwalifikacji. Młodzi
często decydują się na podjęcie takiego zatrudnienia, gdyż otrzymują niewiele ofert
pracy. Problem bezrobocia wśród młodych powinien być szybko rozwiązany przez kraje
UE. Wspólna polityka państw członkowskich w tym zakresie nie jest skuteczna. Dobrym
rozwiązaniem jest organizowanie współpracy pomiędzy uczelniami oraz przedsiębior‐
stwami. Powinniśmy pamiętać, iż młodzi ludzie mają potencjał na przyszłość, więc ko‐
nieczna jest udzielenie im pomocy w znalezieniu dobrej pracy, gdzie będą działać na
rzecz rozwoju UE.
Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie, młodzi, Unia Europejska, kryzys gospodarczy

YOUTH UNEMPLOYMENT AS THE CHALLENGE FOR THE EUROPEAN
UNION
Summary
After the last financial crisis, the unemployment rate in the European Union had risen
dramatically. Young people, who just finished their education, have many problems
with finding a job. Sometimes it is the opportunity for them to take a job, but below their
qualifications. They often decide to take this job, because they have just few offers. The
problem of youth unemployment should be quickly solved by the UE members. Europe‐
an policy dedicated young doesn’t work well. A good solution is organizing successful
cooperation between universities and companies. We should remember that young peo‐
ple have a potential for the future, so it is necessary to help them to find a good job,
where they can work for the development of the European Union members.
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Wpływ zróżnicowania czynników produkcji
na wysokość wynagrodzenia
w ramach wspólnego rynku pracy Unii Europejskiej
Wstęp
Jednym z celów Unii Europejskiej wyrażonych w art. 2 Traktatu ustanawiają‐
cego Wspólnotę Europejską jest: „(…) przez ustanowienie wspólnego rynku, unii
gospodarczej i walutowej oraz urzeczywistnienie wspólnych polityk (…), popie‐
ranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju dzia‐
łalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej,
(…)”1. 12 lat przynależności Polski do UE może być podstawą do przeprowadze‐
nia analizy czy wspólny rynek faktycznie prowadzi do harmonijnego i zrówno‐
ważonego rozwoju poszczególnych krajów tworzących wspólnotę.
W artykule porównane zostały dane pochodzące z Europejskiego Urzędu
Statystycznego (Eurostatu) oraz Komisji Europejskiej dotyczące czynników pro‐
dukcji oraz średniego wynagrodzenia w poszczególnych krajach członkowskich.
Celem artykułu było sprawdzenie, czy na terenie wspólnego rynku pracy wystę‐
pują różnice w wyposażeniu poszczególnych gospodarek w czynniki produkcji,
czy różnice te są skorelowane z różnicami w poziomie średniego wynagrodzenia
oraz czy nadal występuje w tym zakresie podział na starą i nową Europę.

1. Zróżnicowanie czynników kształtujących wspólny rynek pracy
Jednym z najbardziej odczuwalnych pozytywnych efektów przystąpienia
w 2004 r. Polski i innych krajów Europy Środkowej do UE jest zmniejszenie po‐
ziomu bezrobocia na rynkach pracy nowych członków Wspólnoty. Zjawisko to
znajduje potwierdzenie w statystykach Eurostatu2. W 2004 roku wśród krajów

1

2

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa
2005, s. 19–21.
Un employment statistics, strony internetowe Eurostat 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐
explained/index.php/File:Unemployment_rate_2004‐2015_(%25)_new.png [dostęp: 30.11.2016].
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o najwyższym bezrobociu były: Polska – 19,1%, Słowacja – 18,4% i Chorwacja –
13,9%, a najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkiej Brytanii – 4,7%, Austrii
i Danii – 5,5% oraz Holandii – 5,7%. W 2015 r. najwyższe bezrobocie było w Grecji
– 24,9%, Hiszpanii – 22,1% i Chorwacji – 16,3%, a najniższe w Niemczech – 4,6%,
Czechach – 5,1% i Wielkiej Brytanii – 5,3%3. Linia podziału pomiędzy rynkami
pracy nie pokrywa się już z podziałem na nową i starą Europę.
O ile różnice w poziomie bezrobocia pomiędzy poszczególnymi krajami UE
mogą być wyrównywane poprzez sam fakt stworzenia wspólnego rynku pracy
i migracje ludności, o tyle nie jest to proces tak samo szybki w odniesieniu
do innych czynników kształtujących narodowe rynki pracy. Wśród czynników
tych można wymienić produktywność pracy i związaną z tym przeciętną wyso‐
kość płac, zaawansowanie technologiczne i infrastrukturalne kraju, wielkość ka‐
pitałów, które mogą być zainwestowane w gospodarkę danego kraju, jakość
instytucji otoczenia biznesowego i prawa. Różnorodność czynników, które
wpływają na kształtowanie rynku pracy i długi czas ich wyrównywania się po‐
między rynkami krajów tworzących Unię Europejską sprawia, że wspólny rynek
pracy jest rynkiem niedoskonałym, na którym brakuje przejrzystości i jednorod‐
ności dóbr oraz heterogenicznym – charakteryzującym się wysokim stopniem
segmentacji4. Potwierdzają to dane Eurostatu, które ukazują duże zróżnicowanie
wspólnego rynku pracy, pomiędzy krajami tworzącymi unię. Jako przykład mo‐
że służyć wydajność pracy na godzinę wyrażona w euro w 2013 r. Najniższe war‐
tości były osiągane w Europie Środkowej: Bułgaria – 4,9, Rumunia – 5,6, Łotwa –
8,4 i były dziesięć razy mniejsze od tych osiąganych przez najbardziej produk‐
tywne gospodarki: Norwegia – 69,6, Dania – 53,4 i Irlandia – 48,85. Analiza
wszystkich krajów pod względem produktywności pozwala zauważyć wyraźnie
niższą produktywność we wschodnich krajach UE, średnią w południowych
i wysoką w północno‐zachodnich.
Zgodnie z funkcją produkcji Cobba‐Douglasa – Q = A∙Kα∙Lβ6– wielkość pro‐
dukcji zależy od zasobów pracy, kapitału i postępu technicznego. Zgodnie z tą
funkcją robotnik lepiej wyposażony w kapitał i bardziej zaawansowaną techno‐
logię będzie w stanie wyprodukować więcej przy tym samym nakładzie pracy,
a więc będzie bardziej produktywny. Zależność tą wyrażają wzory na wydajność
– y = Q/L oraz techniczne uzbrojenie pracy – k = K/L. Z wzoru pierwszego wyni‐
3
4

5

6

Ibidem.
Podział rynków za P. Churski, Teoretyczne podstawy rynku pracy, Uniwersytet im. Adama Mickiewi‐
cza w Poznaniu, http://www.staff.amu.edu.pl/~chur/pliki/TEORETYCZNE%20PODSTAWY%20
RYNKU%20PRACY.pdf [dostęp: 2.03.2016].
Labour productivity per hour worked (ESA95), strony internetowe Eurostat, http://ec.europa.eu/euro‐
stat/tgm/refreshMapView.do?tab=map&plugin=1&init=1&toolbox=types&pcode=tsdec310&langua
ge=en [dostęp: 2.03.2016].
Q – produkcja, A – postęp techniczny, K – kapitał, L – praca, α – elastyczność produkcji względem
nakładów kapitału, β – elastyczność produkcji względem nakładu pracy.
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ka, że wydajność rośnie, gdy rośnie produkcja, a spada nakład pracy. Drugi wzór
wskazuje, że gospodarki, w których czynnik kapitałowy przeważa nad czynni‐
kiem pracy, charakteryzują się wyższym wykorzystaniem nowoczesnych techno‐
logii w procesie produkcji. Zależność tą łatwo przedstawić, porównując efekty
pracy robotnika wyposażonego w tanią łopatę, w stosunku do robotnika wypo‐
sażonego w drogą koparkę7.

2. Zróżnicowanie zaawansowania technologicznego
Różnice w zaawansowaniu technologicznym poszczególnych krajów prezen‐
towane są w tworzonym przez Komisję Europejską Syntetycznym Indeksie In‐
nowacji (SummaryInnovation Index ‐ SII8). Na indeks ten składa się 25 wskaźników
podzielonych na trzy grupy – potencjału, aktywności przedsiębiorstw i wyników.
SII przyjmuje wartości od 0 (gospodarka zupełnie nieinnowacyjna) do 1 (gospo‐
darka absolutnie innowacyjna). W ramach indeksu wyróżnione są cztery grupy
państw – liderzy innowacji – 20% powyżej średniej UE, zwolennicy innowacji –
od 90% średniej UE do 20% powyżej średniej, umiarkowani innowatorzy – po‐
między 50% a 90% średniej UE i skromni innowatorzy – poniżej 50% średniej UE.
W grupie najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów znalazły się –
Szwecja – 0,740, Dania – 0,736, Finlandia – 0,676 i Niemcy – 0,676. W grupie
skromnych innowatorów znalazły się: Rumunia ‐ 0,204, Bułgaria – 0,229 i Łotwa –
0,2729. Rozpiętość wyników wskazuje na odmienność rynków państw z obu
grup, które funkcjonują na jednym wspólnym rynku pracy. Analiza wielkości
wskaźnika w poszczególnych krajach UE ujawnia dużą zbieżność z wynikami
wydajności pracy.

3. Zróżnicowanie poziomu kapitału
Kolejnym czynnikiem produkcji, który należy uwzględnić analizując zróżni‐
cowanie krajowych rynków pracy, jest poziom wyposażenia gospodarki w kapi‐
tał. Szacując poziom kapitału w gospodarkach poszczególnych państw można
wziąć pod uwagę kapitał finansowy i trwały. Poziom kapitału finansowego po‐
kazuje jakimi środkami dysponują instytucje finansujące działalność gospodar‐
czą, natomiast wielkość kapitału trwałego obrazuje, jak duży kapitał został fak‐
tycznie zainwestowany w działalność gospodarczą i pośrednio jak bardzo

7
8

9

P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014, s. 251–252.
H. Hollanders, N. Es‐Sadki, M. Kanerva. Innovation Union Scoreboard 2015, Bruksela 2015; Maastricht
Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology, Komisja Europejska, s. 7.
Ibidem, s. 92.
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rozwinięta jest infrastruktura. Z danych Eurostatu wynika, że kapitał finansowy
w poszczególnych krajach UE jest zdecydowanie wyższy niż kapitał trwały10. Ten
pierwszy w 2014 r. mieścił się w przedziale od 21,5 bln EUR w Niemczech do
19,5 mld EUR na Litwie. Natomiast kapitał trwały mieścił się w przedziale od
0,5 bln euro w Niemczech do 1,5 mld EUR na Malcie. Państwami, które dyspo‐
nowały najwyższym kapitałem finansowym po Niemczech były: Wielka Brytania
– 13 bln EUR i Luksemburg – 8,3 bln EUR. Najmniejszy poziom tego kapitału
odnotowano oprócz Litwy w Estonii – 81 mld EUR i Łotwie – 82 mld EUR. Naj‐
wyższy poziom kapitału trwałego po Niemczech odnotowano we Francji –
462 mld EUR i Wielkiej Brytanii – 379 mld EUR. Najniższy posiadały oprócz Mal‐
ty państwa bałtyckie – od 5 do 7 mld EUR. Analiza wielkości kapitałów wskazuje
na podobne rozłożenie kapitału wewnątrz UE, jak w przypadku wydajności pra‐
cy i innowacyjności. Istotna różnica to niższy poziom kapitału w Skandynawii –
porównywalny z Europą Środkową.
Samo jednak porównanie bezwzględnej wielkości kapitału nie oddaje faktyczne‐
go jego wpływu na gospodarkę. Dotyczy to szczególnie kapitału trwałego, którego
wielkość zależna jest m.in. od powierzchni danego kraju i liczby pracowników. Żeby
móc porównać przedstawione wyżej wartości należy obliczyć, ile zaangażowanego
w danym kraju kapitału przypada na jednego pracownika11, co oznacza obliczenie
technicznego uzbrojenia pracy. Wyliczenia te prezentuje tabela 1.
Pod względem aktywów finansowych żadne z państw nie może się nawet
zbliżyć pod tym względem do Luksemburga, gdzie na jednego pracownika
przypada ponad 34 mln EUR aktywów finansowych. Litwa natomiast wyróżnia
się in minus. Ma ona wyjątkowo mało aktywów finansowych – 14,8 tys. EUR na
pracownika.
Tak skrajnych przypadków nie ma natomiast w wielkości aktywów trwałych
przypadających na jednego pracownika. W tym zestawieniu znowu Luksemburg
odnotowuje najwyższą wartość – 37 tys. euro, ale nie odbiega już tak bardzo od
kolejnych państw – Szwecja ma ponad 21 tys. EUR, a Belgia 20,5 tys. EUR. Przy
okazji można zauważyć, że po przeliczeniu wielkości kapitału na pracownika
okazało się, że Szwecja i Finlandia to społeczeństwa zasobne w kapitał, a nie
ubogie jak można było to wnioskować analizując jedynie samą wielkość bez‐
względną. Najmniej kapitału trwałego na pracownika przypada w Bułgarii –
3 tys. EUR, Rumunii – 4,2 tys. EUR i Polsce – 5 tys. EUR.

10

11

Financial balance sheets, strona internetowa Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do. Gross fixed capital formation (investments), strona internetowa Eurostat, http://ec.europa.eu/euro‐
stat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00011&language=en [dostęp: 14.03.2016].
Informacja o liczbie pracowników w poszczególnych krajach za Eurostatem. Employment (main
characteristics and rates) ‐ annual averages,http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [dostęp:
14.03.2016].
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Tabela 1. Aktywa finansowe, kapitał trwały oraz średnie wynagrodzenie w krajach UE
w EUR

Kraj

Aktywa finan‐
sowe
w tys.

Liczba
pracow‐
ników
w tys.

Aktywa
finansowe/
liczba pra‐
cowników

Kapitał
trwały
w tys.

Kapitał
trwały/liczba
pracowników

Średnie roczne
wynagrodzenie
netto (samotna
osoba
bez dziecka)
38 254

Luxemburg

8 397 200 800,0

245,6

34 190 557,0

9 092 700

37 022,4

Szwecja

1 303 216 800,0

4 772,1

273 090,8

101 334 400

21 234,8

33 907

Belgia

2 073 079 800,0

4 543,5

456 273,8

93 326 000

20 540,6

26 794

Irlandia

5 076 756 000,0

1 913,9

2 652 571,2

36 513 100

19 077,9

27 782

770 610 600,0

2 714,1

283 928,6

49 724 700

18 320,9

33 020

Francja

6 269 433 000,0

25 802,2

242 980,6

462 472 000

17 923,7

26 687

Austria

2 122 291 200,0

4 112,7

516 033,6

73 629 100

17 902,9

27 843

725 757 000,0

2 447,2

296 566,3

42 197 000

17 243,0

29 755

Dania

Finlandia
Niemcy

21 553 413 000,0

39 871,3

540 574,6

585 089 000

14 674,4

27 782

Holandia

7 003 235 000,0

8 236,1

850 309,6

120 442 000

14 623,7

33 525

Wielka
Brytania

13 087 149 800,0

30 641,8

427 101,2

379 238 800

12 376,5

33 723

Włochy

2 120 095 000,0

22 278,9

95 161,6

267 474 500

12 005,7

20 834

Hiszpania

1 358 542 000,0

17 344,2

78 328,3

204 107 000

11 768,0

20 150

81 092 900,0

624,8

129 790,2

5 032 600

8 054,7

9 991

146 943 000,0

916,7

160 295,6

7 323 900

7 989,4

11 926
16 872

Estonia
Słowenia
Malta

221 311 000,0

181,7

1 218 002,2

1 450 300

7 981,8

Czechy

559 316 700,0

4 974,3

112 441,3

38 693 500

7 778,7

8 711

Słowacja

238 671 500,0

2 363,1

100 999,3

15 766 000

6 671,7

7 977

Łotwa

82 170 800,0

884,6

92 890,3

5 393 600

6 097,2

6 487

Grecja

224 809 700,0

3 536,2

63 573,8

20 615 300

5 829,8

15 145

Portugalia

327 902 000,0

4 499,5

72 875,2

25 771 500

5 727,6

12 683

Węgry

246 131 500,0

4 100,8

60 020,4

22 581 900

5 506,7

6 365

Chorwacja

175 821 800,0

1 565,7

112 296,0

8 204 900

5 240,4

8 535

19 576 300,0

1 319,0

14 841,8

6 893 600

5 226,4

5 955

Litwa
Polska

1 160 447 900,0

15 861,5

73 161,3

80 665 000

5 085,6

7 614

Rumunia

343 518 300,0

8 613,7

39 880,5

36 315 600

4 216,0

4 147

Bułgaria

164 044 900,0

2 981,4

55 022,8

9 026 000

3 027,4

3 899

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych Eurostat: Financial
balance sheets, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, Gross fixe capital formation (in‐
vestments) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00011
&LANguage=en, Employment (main characteristics and rates) – annual averages, http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, Płace i koszty pracy, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐
explained/index.php/Wages_and_labour_costs/pl [dostęp: 14.03.2016].

Porównując wielkość aktywów finansowych i trwałych ze średnim wynagro‐
dzeniem można zauważyć zależność – im więcej aktywów, tym wyższe średnie
wynagrodzenie. Zależność ta została zaprezentowana na rysunku 1, na którym
Luksemburg nie został ujęty ze względu na wynik daleko odbiegający od wyni‐
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ków innych państw i niemożność ujęcia go w przyjętej skali. Na wykresie tym
można wyodrębnić grupę 10 państw, w których wynagrodzenia są najwyższe –
między 25 a 35 tys. EUR – i które mają ponadprzeciętną wysokość aktywów trwa‐
łych i/lub finansowych. W drugiej grupie są tylko dwa państwa – Włochy i Hisz‐
pania. Ich obywatele mają wynagrodzenie pośrednie między pierwszą grupą
a kolejnymi i niskie aktywa finansowe przypadające na jednego pracownika.
Trzecia grupa jest najbardziej zróżnicowana. Należą do niej państwa ze średnim
wynagrodzeniem w przedziale od 10 tys. do 18 tys. EUR. Najwyższe średnie
wynagrodzenie mają tutaj obywatele Malty i towarzyszy temu trzeci w UE wynik
pod względem wielkości aktywów finansowych na pracownika. Kolejni są
mieszkańcy Grecji i Portugalii, czemu absolutnie nie odpowiada poziom akty‐
wów, które są zdecydowanie niższe niż np. na Słowacji i Czechach, w których
średnie wynagrodzenie jest poniżej 10 tys. EUR, czyli należą one do 4 grupy pań‐
stw o najniższych wynagrodzeniach i kapitałach. W grupie tej znalazły się
wszystkie państwa Europy Środkowej, oprócz Estonii i Słowenii, których zarów‐
no wynagrodzenie jak i kapitał przypadający na pracownika jest wyższy i należą
ode do grupy 3. Taki podział państw UE na grupy odpowiada wcześniej zapre‐
zentowanemu zróżnicowaniu w zakresie wydajności pracy, innowacyjności go‐
spodarki i bezwzględnego poziomu aktywów.

Rysunek 1. Poziom kapitału na pracownika i średniego wynagrodzenia w UE
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.

Wniosek wyciągnięty na podstawie analizy rysunku 1, o istnieniu współwy‐
stępowania wyższego średniego wynagrodzenia z wyższym poziomem akty‐
wów, potwierdza wskaźnik korelacji trzech przyjętych zmiennych. Z uwagi na
istnienie obserwacji odstających w zakresie aktywów finansowych, należy zasto‐
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sować statystykę nieparametryczną i jako wskaźnik przyjąć korelację porządku
rang Spearmana. Wyliczenia w tym zakresie dokonane przy użyciu programu
Statistica prezentuje tabela 2.
Tabela 2 Korelacja porządku rang Spearmana dla aktywów finansowych, aktywów
trwałych i wynagrodzenia

Zmienna

Korelacja porządku rang Spearmana (aktywa finansowe,
aktywa trwałe, wynagrodzenie), BD usuwane parami,
oznaczone wsp. korelacji są istotne z p <,05000
aktywa finansowe
na pracownika

aktywa trwałe
na pracownika

średnie roczne
wynagrodzenia
netto

Aktywa finansowe na pracownika

1,000000

0,822955

0,811784

Aktywa trwałe na pracownika

0,822955

1,000000

0,900931

Średnie roczne wynagrodzenie

0,811784

0,900931

1,000000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1 i z wykorzystaniem programu Statistica.

Średnie roczne wynagrodzenie wykazuje silną korelację dodatnią z wysoko‐
ścią aktywów finansowych na pracownika – 0,811784 i bardzo silną korelację
dodatnią z aktywami trwałymi – 0,900931. Jeszcze silniejszą korelację uzyskuje się
przy wykorzystaniu statystyki parametrycznej i obliczeniu wskaźnika Spearma‐
na dla wynagrodzenia i aktywów trwałych, gdzie nie ma przypadków odstają‐
cych. Wskaźnik osiąga wartość 0,91015.

4. Zróżnicowanie poziomu kapitału ludzkiego
Ostatnim czynnikiem produkcji wpływającym na zróżnicowanie narodo‐
wych rynków pracy w ramach wspólnego europejskiego rynku pracy jest sama
praca, której nie określa sama liczba pracowników (tab. 1), ale także poziom ich
wykształcenia, czyli jakość kapitału ludzkiego. Poziom wykształcenia społeczno‐
ści poszczególnych państw przedstawia rysunek 2. Tym razem pojawiają się wy‐
jątki od dotychczasowego obrazu. Wśród państw o społeczeństwie bardzo do‐
brze wykształconym znalazły się Estonia i Litwa – ponad 30% społeczeństwa ma
wyższe wykształcenie. Z drugiej strony zwraca uwagę niski odsetek osób
z wyższym wykształceniem w Niemczech – 23,6%, Portugalii –20,6%, na Malcie –
18% i we Włoszech – 15,3%.
Pojawienie się krajów charakteryzujących się wysokim średnim wynagro‐
dzeniem i jednocześnie niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem oraz
krajów o niskich wynagrodzeniach, a jednocześnie wysokim udziale w społe‐
czeństwie osób z wyższym wykształceniem, może prowadzić do dwóch różnych
wniosków.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej Eurostatu: Population by educational attainment level, sex and age (%) – main indicators
[edat_lfse_03] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [dostęp: 17.03.2016].

Rysunek 2. Struktura wykształcenia w krajach UE w 2015 r.

Pierwszy to stwierdzenie, że jakość kapitału ludzkiego ma mniejszy wpływ na
produktywność krańcową, a przez to na poziom wynagrodzeń, niż wcześniej ana‐
lizowane czynniki produkcji. Drugi wniosek, który można przyjąć, to uznanie, że
sama informacja o udziale w społeczności osób z różnym poziomem wykształcenia
jest niewystarczająca, żeby określić faktyczną jakość kapitału ludzkiego.

Podsumowanie
Omówione zróżnicowanie czynników produkcji sprawia, że wspólny rynek
pracy charakteryzuje się niemożliwym do prostego wyeliminowania zróżnico‐
waniem popytu i podaży pracy. Tworzenie infrastruktury do rozwoju techno‐
logicznego, gromadzenie aktywów finansowych, realizacja inwestycji produkcyj‐
nych, czy poprawa kapitału ludzkiego to procesy, które zachodzą powoli i po‐
szczególne państwa mogą jedynie przez właściwą politykę prawno‐podatkową
stwarzać im sprzyjające warunki rozwojowe. Nie mogą natomiast z dnia na dzień
zadekretować ich poprawy. Skoro nie można z dnia na dzień zwiększyć takich
czynników produkcji, jak kapitał czy zaawansowanie technologiczne, nie jest też
możliwa nagła poprawa produktywności pracy – a co za tym idzie – wzrost wy‐
nagrodzeń. Niższa produktywność przekłada się na niższy popyt na pracę12,
a niższe wynagrodzenia na niższą jej podaż. Tym można tłumaczyć niższe śred‐
nie wynagrodzenie w krajach Europy Środkowej niż w krajach Europy Zachod‐
niej. Niższe wynagrodzenia powodują też migracje pracowników do krajów, w
których mają oni szansę na wyższe zarobki za podobną wykonywaną pracę.
Zjawisko to może prowadzić do dalszego obniżania poziomu kapitału ludzkiego,
co z kolej będzie powodowało dalsze obniżanie produktywności. Aby tego unik‐
nąć kraje Europy Środkowej powinny stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju
gospodarki, a co za tym idzie, czynników produkcji. Mogą to robić poprzez po‐
prawę otoczenia biznesu – urzędnicze i prawne oraz sprzyjające gromadzeniu
kapitału i podnoszeniu kwalifikacji regulacje prawno‐podatkowe.
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Streszczenie
Jednym z celów powołania Unii Europejskiej było doprowadzenie do dynamicznego
i harmonijnego rozwoju gospodarczego wszystkich państw stowarzyszonych. Celowi temu
miało służyć m.in. ustanowienie wspólnego rynku, w ramach którego obowiązuje swobodny
przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Zniesienie barier celnych i prawnych nie dopro‐
wadziło jednak do zniwelowania różnic pomiędzy poszczególnymi krajami. W artykule na
podstawie danych statystycznych Eurostatu i z wykorzystaniem analizy statystycznej poka‐
zane zostało współwystępowanie różnic w poziomie wynagrodzenia z różnicami w pozio‐
mie wielkości czynników produkcji – produktywność, wyposażenie w kapitał finansowy
i stały, innowacyjność i kapitał ludzki.
Słowa kluczowe: rynek pracy, wynagrodzenie, produktywność, innowacyjność, kapitał

IMPACT OF DIVERSIFICATION OF PRODUCTION FACTORS
IN AMOUNT OF REMUNERATION IN THE COMMON MARKET WORK
OF THE EUROPEAN UNION
Summary
One of the objectives of the establishment of the European Union was bringing a dynamic and
harmonious economic development of all associated countries. To achievet hat a common mar‐
ket had been introduced with the free movement of goods, people, services and capital. How‐
ever, the removal of legal and trade barriers has not led to the bridging of the differences be‐
tween particular countries. The analysis in this article has been based on the Eurostat statistics as
well as statistics analysis and has shown the co‐occurance of differences in remuneration level
with differences in the amount of the factors of production, such as productivity, financial and
fixed capital, innovation and human capital.
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Działania z zakresu budowania wizerunku pracodawcy
w ocenie pokolenia Y –
wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego
Wstęp
Współcześnie osoby pomiędzy 22. a 37. rokiem życia stanowią znaczącą gru‐
pę aktywnych zawodowo uczestników rynku pracy lub rozpoczynających po‐
szukiwania zatrudnienia. Pomimo że przedstawiciele pokolenia Y w większości
dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, to już można zaobserwować, iż
zmieniają oni miejsce zatrudnienia średnio co dwa lata1.
W artykule opisano działania związane z budowaniem wizerunku praco‐
dawcy jakie podejmują przedsiębiorstwa, aby stać się na tyle atrakcyjną organiza‐
cją na rynku pracy, żeby zachęcić aktualnie zatrudnionych na pozostanie
w przedsiębiorstwie na dłużej oraz pozyskać nowych kandydatów przyczyniają‐
cych się do rozwoju firmy i osiągania przez nią wyznaczonych rezultatów. Celem
artykułu jest wykazanie, w jaki sposób aktywności z obszaru employer branding2
są realizowane przez wybrane firmy w praktyce oraz jak bezpośredni odbiorcy
oceniają te działania, z którymi zetknęli się w swoim miejscu zatrudnienia
oraz na rynku pracy.
Artykuł zawiera przykłady praktyk z zakresu employer branding, stosowanych
w takich firmach, jak: Mars Polska, McDonald’s Polska, Levi Strauss Polska oraz
przedsiębiorstwa piwowarskiego Heineken. Ponadto, w dalszej części artykułu
opisano wyniki przeprowadzonego badania, w którym przedstawiciele pokole‐
nia Y, dokonywali oceny aktywności z obszaru employer branding. Metodą ba‐
dawczą, wykorzystaną w tej pracy był zogniskowany wywiad grupowy pozwa‐
lający na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na omawiany temat oraz
lepsze poznanie motywacji i potrzeb generacji Y, jeśli chodzi o rynek pracy.

1

2

P. Rusak, Czy należy bać się pokolenia Z? [online] Grupa Pracuj 2014, http://kariera.pracuj.pl/porady/
czy‐nalezy‐bac‐sie‐pokolenia‐z/ [dostęp: 12.01.2015].
Z racji trudności w dosłownym tłumaczeniu pojęcia employer branding na język polski, stwierdzenia
budowanie/tworzenie/kreowanie wizerunku pracodawcy, należy traktować jako równoznaczne
z terminem employer branding.
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1. Definicja pojęcia employer branding
Budowanie wizerunku pracodawcy jest tłumaczeniem terminu employer bran‐
ding, rozumianego w literaturze jako „wszystkie działania, jakie podejmuje orga‐
nizacja, skierowane do obecnych oraz potencjalnych pracowników, mające na
celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy”3.
Pojęcie związane jest również z tożsamością przedsiębiorstwa, dlatego em‐
ployer branding ma wpływ na „ukazanie organizacji jako wspaniałego miejsca
pracy w myśleniu obecnych pracowników i interesantów z zewnętrznego oto‐
czenia, czyli potencjalnych kandydatów do pracy, klientów, konsumentów i in‐
nego rodzaju interesantów”4.
Koncepcja budowania wizerunku pracodawcy posiada również wewnętrzny
i zewnętrzny aspekt, w zależności od grupy odbiorców podejmowanych działań.
Employer branding wewnętrzny5 skierowany jest do obecnych pracowników i sku‐
pia się głównie na aktywnościach związanych z wewnętrznym środowiskiem
przedsiębiorstwa. Natomiast employer branding zewnętrzny6 dotyczy działań wize‐
runkowych, podejmowanych na rynku pracy i adresowanych do potencjalnych
pracowników w celu przyciągnięcia oraz zainteresowania ofertą zatrudnienia
właściwych kandydatów, pożądanych na dane stanowisko.
Termin employer branding po raz pierwszy został użyty w artykule The employ‐
er brand (autorzy: Simon Barrow i Tim Ambler). Publikacja była nowatorskim
podejściem do sprawdzenia powiązań zastosowania technik z obszaru zarządza‐
nia marką w stosunku do procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludz‐
kim. Większość najnowszych badań koncepcji employer branding utrzymanych jest
właśnie w tym nurcie7.
Employer branding to dziedzina interdyscyplinarna, łączącą komunikację ze‐
wnętrzną (marketing, public relations, sponsoring) z komunikacją wewnętrzną,
opartą na indywidualnej kulturze organizacji przedsiębiorstwa (zarządzaniem
personelem oraz budowaniem marki wewnętrznej firmy)8.

3

4
5
6

7

8

M. Kozłowski, Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2012, s. 13.
B. Minchington, Your Employer Brand attract‐engage‐retain, Collective Learning, Australia 2006, s. 18.
M. Kozłowski, Employer branding…, s. 13.
J. Dąbrowska, Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Polska
2014, s. 51.
T. Ambler, S. Barrow, The employer brand, „Journal of Brand Management” 1996, vol. 4, nr 3, s. 185–
206.
J. Dąbrowska, Employer Branding…, s. 49.
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2. Pokolenia na rynku pracy
Wspominając o idei employer branding należy przeanalizować grupy, wobec któ‐
rych stosuje się narzędzia z zakresu budowania wizerunku pracodawcy. Aktualnie
na rynku pracy występują cztery pokolenia9, mianowicie: baby boomers (urodzeni
w latach 1946–1964), generacja X (urodzeni w latach 1965–1979), generacja Y (uro‐
dzeni w latach 1980–1995) oraz generacja Z (urodzeni w latach 1996–2009)10.
Pokolenie baby boomers11 w pełni poświęca się pracy, łącznie z wykonywa‐
niem obowiązków służbowych w czasie prywatnym. Głównymi czynnikami
motywującymi dla tej generacji jest strach przed utratą zatrudnienia oraz przede
wszystkim finanse.
Pokolenie X dojrzewało w czasie wielu kluczowych zmian historycznych
(stan wojenny, rozpad ZSRR, rozwój mediów), co wpłynęło na trudność z odna‐
lezieniem się tych osób w nowej rzeczywistości12. Pokolenie, które było nieprzy‐
stosowane do innych wymagań pracodawców, przejawiało negację w stosunku
do rozwoju zawodowego.
Pokolenie Y to istotna grupa na rynku pracy13, która dorastała w realiach po‐
wszechnego dostępu do informacji ze świata za pośrednictwem Internetu, dzięki
czemu świetnie odnajduje się w międzynarodowym środowisku pracy. Millenial‐
si14 skupiają się na możliwości rozwoju osobistego przez nabieranie doświadcze‐
nia zawodowego i pozyskiwanie nowych umiejętności. Jednak sporą uwagę
przywiązują do zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawo‐
dowym15.
Pokolenie Z dopiero wchodzi na rynek pracy. Od najmłodszych lat generacja
funkcjonuje w środowisku zupełnie zdominowanym przez nowe technologie,
dlatego pozostaje w stałej interakcji z wirtualną rzeczywistością, głównie za po‐
mocą urządzeń mobilnych.

9

10

11
12
13

14
15

W publikacji nie uwzględniono opisu pokolenia mature (urodzeni przed II wojną światową) oraz
pokolenia Alfa (urodzeni po 2010 r.) z racji tego, iż przedstawiciele najstarszej generacji nie stano‐
wią już istotnej grupy osób aktywnych zawodowo, a reprezentanci najmłodszej generacji jeszcze nie
osiągnęli odpowiedniego wieku, aby wejść na rynek pracy.
Za: Pokolenia na rynku pracy, red. A. Rogozińska‐Pawełczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie‐
go, Łódź 2014, s. 39–85; J. Bergh, M. Behrer, Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Wydawnic‐
two Samo Sedno, Warszawa 2012, s. 21–24; M. Juchnowicz, Kulturowe uwarunkowania zarządzania
kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 118.
W tym czasie narodziło się około 400 000 dzieci rocznie, stąd nazwa pokolenia.
Nazywani również pokoleniem PRL.
Generacja liczy w Polsce około 19% ogółu populacji w wieku powyżej 15 lat. Por.: J. Wiktorowicz
i in., Pokolenia – co się zmienia?, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 23.
Nazywani również pokoleniem millenium – wkraczali w dorosłość na przełomie wieków.
„Pracować, by żyć, a nie: żyć, aby pracować” – motto, nawiązujące do work‐life balance.
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3. Opis działań z zakresu employer branding
Działania związane z employer branding, kierowane w stosunku do aktualnych
pracowników, powinny skupiać się na takich obszarach, jak: relacje wewnętrzne,
rozwój i kariera zatrudnionych, ich wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia
oraz na ogólnej atmosferze w środowisku pracy, wynikającej z kultury danej
organizacji, która stanowi podstawowy odnośnik wszystkich wymienionych
aktywności16.
Obszar relacji wewnętrznych obejmuje doskonalenie procesu komunikacji,
czyli sprawnego przepływu informacji między wszystkimi pracownikami orga‐
nizacji, w sposób bezpośredni w małych firmach, po zintegrowany system elek‐
troniczny w korporacjach. Ważnym elementem tego obszaru jest także słuchanie
opinii i sugestii zatrudnionych na temat wszelkich spraw dotyczących przedsię‐
biorstwa17. Znaczący wpływ na kształtowanie prawidłowych relacji wewnętrz‐
nych ma również sposób zarządzania i styl przywództwa liderów, kierującymi
zespołem pracowników.
Aktywności z zakresu employer branding powinny także uwzględniać plano‐
wanie indywidualnych ścieżek kariery i realizacje odpowiednich programów
szkoleniowych18. Informacje na temat przyszłych potrzeb rozwojowych zatrud‐
nionych oraz ich gotowości do awansu na kolejne szczeble kariery zawodowej
dostarcza opinia wydawana w ramach ściśle i jasno sprecyzowanego systemu
oceny pracowników.
Wynagrodzenie i benefity są nieodłącznym elementem wpływającym na po‐
strzeganie wizerunku pracodawcy. Oferty zatrudnienia zawierające propozycję
zarobków danej wysokości często wzbogacone są również o dodatkowe świadcze‐
nia w postaci bezpłatnej opieki medycznej, czy pakietów sportowych lub rekrea‐
cyjnych. Ważne udogodnienie dla pracowników to także możliwość wyboru spe‐
cjalnego terminu urlopu lub uzyskanie korzystnych warunków jego przedłużenia.
Środowisko pracy wiąże się z panującą atmosferą w miejscu zatrudnienia,
opartą na kontaktach interpersonalnych oraz stosunkach zawodowych ze
zwierzchnikami. Obszar ten łączy się również z takimi zagadnieniami, jak orga‐
nizacja czasu i formy wykonywania obowiązków służbowych, dających możli‐
wość zdalnego wypełniania poszczególnych zadań poza miejscem zatrudnienia
oraz w niepełnym wymiarze godzin19.

16

17
18

19

M. Kantowicz‐Gdańska, Employer branding – kwestie definicji i modelu, „Zarządzanie Zasobami Ludz‐
kimi” 2009, nr 6, s. 55–65.
J. Leary‐Joyce, Becoming an employer of choice, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 81.
A. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Centrum Doradztwa
i Informacji Difin, Warszawa 2006, s. 37.
A. Grycuk, Najważniejsze tendencje na rynkach pracy w krajach rozwiniętych, Biuro Analiz Sejmowych
2013, nr 4, s. 18.
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Kolejne działania z zakresu employer branding powinny być skierowane do po‐
tencjalnych kandydatów szukających pracy, aby pozyskać tych idealnie wpisują‐
cych się w kulturę organizacji oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje
i predyspozycje.
Stworzenie pakietu korzyści20, oferowanych przez pracodawcę, a następnie
wybór odpowiednich form jego promocji i kanałów komunikacji, znacząco
usprawni przebieg procesu rekrutacji, przynosząc skuteczne rezultaty w postaci
obszernej bazy składanych CV21. Należy również pamiętać jak ważny jest sam
przebieg procesu rekrutacji, ponieważ dla większości kandydatów stanowi
pierwsze zetknięcie się z firmą, na podstawie którego wyrabiają sobie opinie na
temat danego pracodawcy i jego faktycznego podejścia do personelu.
Kolejny obszar aktywności skierowanych do odbiorców z otoczenia ze‐
wnętrznego to przede wszystkim skupianie się na kreowaniu i utrwalaniu pozy‐
tywnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, poprzez działania,
takie jak: udział w targach pracy, oferowanie programu praktyk lub staży, pomoc
ambasadorów firmy w udzielaniu informacji na temat warunków pracy w przed‐
siębiorstwie, podkreślanie zdobytych wyróżnień w rankingach najlepszych pra‐
codawców, czy aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu22.
Wszystkie dotychczas wymienione działania wiążą się przede wszystkim
z kulturą panującą w organizacji, a co za tym idzie, z wyznawanymi przez pra‐
codawców wartościami. Przedsiębiorstwo powinno stworzyć jasny przekaz ofe‐
rowanych korzyści i nagłaśniać jego treść nie tylko wśród swoich pracowników,
ale również wśród otoczenia zewnętrznego.

4. Przykłady praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa
Nietypowe działanie z zakresu employer branding zastosowała firma McDo‐
nald’s – pracodawca jako pierwszy w Polsce wykorzystał reklamę telewizyjną
w kampanii rekrutacyjnej. W spocie A może frytki do tego? autentyczny pracownik
20

21

22

Employer Value Proposition, czyli pakiet wartości pracodawcy, zestaw powodów, które przyciągną
odpowiednie osoby, zachęcą je do złożenia aplikacji, a następnie będą podnosić motywację już za‐
trudnionych i wpływać na ich chęć pozostania w organizacji. W zbiorze unikalnych wartości pra‐
codawcy należy uwzględnić zarówno korzyści racjonalne, związane z daną pracą (wynagrodzenie,
dodatkowe świadczenia, możliwość rozwoju i awansu), ale również korzyści emocjonalne (satys‐
fakcja, wynikająca z pracy w firmie, atmosfera miejsca zatrudnienia, poziom odpowiedzialności
i zaangażowania) i holistyczne (wolontariat pracowniczy, dialog społeczny, dzielenie się wiedzą)
i te, wspierające sam wizerunek pracodawcy (przynależność do międzynarodowej grupy firm, zna‐
na marka produktu, znane autorytety w organizacji).
A. Juchimiuk, Umiejętnie sprzedaj pracę!, Marketing w Praktyce, Warszawa 2008, nr 4, s. 36, marke‐
ting.org.
Czas na EB. Employer Branding & Corporate Social Responsibility, red. U. Gołaszewska‐Kaczan, Wy‐
dawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 41–179.
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firmy opowiada swoim znajomym o podjęciu pracy w McDonald’s, co wywołuje
prześmiewcze uwagi i komentarze grupy. Przekaz reklamy miał na celu poprawę
wizerunku pracodawcy, kojarzonego wśród młodych osób za mało ambitne miej‐
sce zatrudnienia, bez większych szans na rozwój i zdobycie doświadczenia23.
Kampania została oceniona pozytywnie i doceniona wśród szerokiej grupy od‐
biorców.
Firma Heineken postanowiła przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne, do
których nie można było się w żaden sposób przygotować. Zamiast serii standar‐
dowych pytań przyszli stażyści zostali sprawdzeni, jak zachowają się w nietypo‐
wych sytuacjach oraz jaka będzie ich reakcja na te okoliczności. Działanie miało
na celu podkreślenie wyznawanych wartości pracodawcy, czyli zaufanie, pomy‐
słowość, zdolność do kreatywnego szukania rozwiązań w nagłych sytuacjach.
Kampania rekrutacyjna „The Candidate” zdobyła uznanie wśród potencjalnych
pracowników oraz klientów na całym świecie24.
Firma Levi’s związała swoje działania z zakresu employer branding z obszarem
społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracodawca zatrudnia osoby podzielające
wartości, wynikające z kultury organizacji, czyli empatia, oryginalność, uczci‐
wość i odwaga. Firma zachęca pracowników do wolontariatu wspierającego
wszelkie przedsięwzięcia charytatywne oraz posiada własną fundację „Red Tab”,
pomagającą zatrudnionym w trudnej sytuacji życiowej przez możliwość poroz‐
mawiania z psychologiem oraz udzielanie środków materialnych25.
Firma Mars skupia się na aktywnościach z zakresu employer branding skiero‐
wanych do aktualnie zatrudnionych. Pracodawca organizuje szkolenia rozwijają‐
ce umiejętności personelu. Ponadto firma wspiera karierę opartą na awansach
poziomych, umożliwiającą nabywanie nowych doświadczeń26. Mars jako produ‐
cent batoników m.in. Bounty, MilkyWay, Snickers zaopatruje wszystkie biura
w koszyczki ze słodyczami dla pracowników. Jednak mając na uwadze zdrowie
personelu, firma na swój koszt zapewnia im bezpłatną opiekę medyczną.

5. Opis badania – ocena działań w postrzeganiu pokolenia Y
Przeprowadzone badanie miało na celu dokonanie ogólnej oceny działań
z zakresu budowania wizerunku pracodawcy przez przedstawicieli pokolenia Y
oraz lepsze poznanie motywacji i potrzeb tych osób, jeśli chodzi o rynek pracy.
Dzięki badaniu, można było sprawdzić, które aktywności firmy jako atrakcyjnego
23
24

25
26

J. Kotzian, A może frytki do tego ?, „Personel i Zarządzanie, Infor PL” 2008, nr 6, s. 36–48.
V. Huynh, A case study of Heineken on hiring the right person for the right job [online] Profiles Interna‐
tional SEA 2013, http://blog.profiles‐sea.com/ [dostęp: 12.01.2015].
Red Tab Foundation [online] HelloARI 2012, http://redtabfoundation.org/ [dostęp: 12.01.2015].
M. Słabosz, Jak pracują Marsjanie, „Kariera, Universum Polska” 2009, nr 3, s. 18–20.
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pracodawcy są najbardziej doceniane przez wspominaną generację i z jakiego
powodu tak się dzieje oraz z czego to wynika.
Wykorzystaną metodą badawczą był zogniskowany wywiad grupowy. For‐
ma przeprowadzonego badania ukazała różnorodność omawianych doświad‐
czeń pokolenia Y na rynku pracy oraz dostarczyła wiele cennych wskazówek
tendencji postępowania generacji, dotyczących planów zawodowych na przy‐
szłość.
Badanie odbyło się na podstawie wcześniej ustalonego scenariusza zawiera‐
jącego szczegółową listę pytań uporządkowanych w dwóch zasadniczych blo‐
kach tematycznych: obszar badawczy działań wewnętrznych pracodawcy oraz
działań zewnętrznych.
W badaniu wzięli udział studenci trzeciego roku Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego uczący się w trybie stacjonarnym. Podstawowym wy‐
znacznikiem uczestnictwa w badaniu był wiek respondentów (w tym przypadku
wszystkie osoby ukończyły 22. rok życia), aby reprezentowali oni przedstawicieli
generacji Y (próba celowa, niereprezentatywna). Zrealizowano jedną sesję foku‐
sową, w której uczestniczyło sześć osób (dwóch mężczyzn i cztery kobiety)27.
Respondenci w większości podejmują się wykonywania zajęć dorywczych
(umowa zlecenie), związanych z branżą odzieżową („robienie wszystkiego, od
składania ubrań na sklepie, po mycie naczyń po całym dniu”) i gastronomiczną,
organizacją wydarzeń rozrywkowych i sportowych („przyjmowałam i wydawa‐
łam depozyty na Nocnym Biegu Świętojańskim”).
Bardzo ważnym narzędziem komunikacji w miejscu zatrudnienia okazała się
rozmowa telefoniczna. Wszyscy respondenci wymieniali tę formę kontaktu jako
najważniejszą, a w dalszej kolejności przekazywanie informacji drogą mailową
oraz podczas bezpośredniej konwersacji.
W większości respondenci wspominali o przyjacielskim i pomocnym nasta‐
wieniu zwierzchników, którzy angażują się i uczestniczą w wykonywaniu da‐
nych obowiązków służbowych. „Mój szef wychodzi z założenia, że on jest dla
mnie, a nie ja dla niego, dlatego wspiera wszystkich i pomaga nam.”
Zdecydowana większość badanych czuje się doceniona w miejscu pracy po‐
przez pozostawanie w dobrych relacjach ze swoimi zwierzchnikami, którzy traktu‐
ją ich serdecznie i interesują się ich postępami przy realizowaniu określonych za‐
dań, udzielając cennych wskazówek i porad w razie wątpliwości, czy problemów.
Uczestnicy badania stwierdzili jednogłośnie, iż z racji wykonywanego zawo‐
du (zajęcie dorywcze, dodatkowe, „niezbyt wymagające i ambitne”) nie ma po‐
trzeby organizowania dodatkowych kursów, podnoszących kwalifikacje persone‐

27

Uczestnikami wywiadu powinna być grupa licząca od 6 do 8 osób. Por.: A. Sagan, Badania marketin‐
gowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004,
s. 148.
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lu. Jeśli respondenci zmieniliby prace na „bardziej ambitną” to chętnie skorzystali‐
by z dodatkowych szkoleń dla własnej satysfakcji i doskonalenia swoich umiejęt‐
ności. Ponadto stwierdzili, że„nie da się zarobić nie wiadomo jak dużych pienię‐
dzy” z zajęcia dorywczego, ale wysokość ich wynagrodzenia jest w pełni
adekwatna w stosunku do zakresu wykonywanych obowiązków. Dodatkowe
świadczenia, które otrzymują zatrudnieni, to głównie gadżety firmowe atrakcyj‐
ne zniżki na produkty przedsiębiorstwa.
Najważniejszą potrzebą zapewnianą przez pracodawcę powinna być przyja‐
zna atmosfera w miejscu pracy, rozumiana jako dobór zgranego personelu, ce‐
chującego się serdecznym nastawieniem w kontaktach międzyludzkich oraz spo‐
sób podejścia zwierzchników do podwładnych. W dalszej kolejności respondenci
wymienili potrzebę otrzymywania adekwatnego wynagrodzenia za wykonywa‐
ne obowiązki.
Respondenci zdecydowaliby się na odejście z firmy, jeśli na rynku pracy po‐
jawiłaby się atrakcyjniejsza oferta zatrudnienia zapewniająca możliwość rozwoju
zawodowego oraz stawiająca przed nimi nowe wyzwania, „bo kto nie ryzykuje,
ten nie ma ciekawych doświadczeń z życia”.
Prawie wszyscy uczestnicy badania dowiedzieli się o swojej przyszłej pracy
od znajomych lub zajęcie zostało polecone przez ich przyjaciół. Ponadto, respon‐
denci przeglądają serwisy internetowe, gromadzące obszerną bazę ogłoszeń róż‐
nego rodzaju pracodawców. Głównym powodem, który zadecydował o podjęciu
zatrudnienia u danego pracodawcy było przede wszystkim wysokość wynagro‐
dzenia, adekwatne do zakresu obowiązków. Respondenci zwracali również
uwagę na pozytywne opinię osób już zatrudnionych w danej organizacji.
Zdaniem uczestników badania, idealny pracodawca to wspierającym, miłym,
pomocnym i sympatycznym szefem, który „daje dużo kasy”. Wszyscy respon‐
denci planują w przyszłości założenie własnej działalności gospodarczej, sfinan‐
sowanej z oszczędności odłożonych z pracy na etacie. Głównym motywem takie‐
go postępowania jest chęć bycia niezależnym oraz sprawdzenia swoich
umiejętności w praktyce, bez niczyjej pomocy.

Podsumowanie
Przeanalizowane studia przypadków, pokazały różne sposoby stosowania
praktyk z zakresu employer branding, wśród których znalazły się działania we‐
wnętrzne oraz aktywności zewnętrzne. Wykorzystane praktyki wpłynęły nie
tylko na ogólną poprawę wizerunku przedsiębiorstw jako pracodawców, ale
również przyczyniły się do lepszego postrzegania danej firmy przez szeroką
grupę odbiorców, czyli klientów i lokalną społeczność.
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Z przeprowadzonego badania wynika, iż najważniejszym obszarem, decydu‐
jącym o podjęciu zatrudnienia lub pozostaniu w danej firmie na dłużej jest od‐
powiednia atmosfera miejsca pracy, czyli przyjacielskie relacje między współpra‐
cownikami oraz pomocne podejście zwierzchników. Głównym źródłem
informacji na temat zatrudnienia oraz warunków, występujących w miejscu pra‐
cy są osoby, które aktualnie pracujące w danej organizacji.
Employer branding wewnętrzny jest najważniejszym obszarem działań przed‐
siębiorstw, wpływającym na poprawę ich wizerunku, ponieważ zadowoleni pra‐
cownicy są najlepszymi ambasadorami pracodawców.
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Streszczenie
Aktualnie przedstawiciele pokolenia Y, czyli osoby pomiędzy 22. a 37. rokiem życia,
stanowią znaczącą grupę na rynku pracy i zmieniają miejsce zatrudnienia średnio co
dwa lata. W opracowaniu opisano działania związane z budowaniem atrakcyjnego wi‐
zerunku pracodawcy, skierowane do osób już zatrudnionych w danym przedsiębior‐
stwie oraz do potencjalnych kandydatów, poszukujących pracy. Celem artykułu jest
sprawdzenie, w jaki sposób aktywności z obszaru employer branding, realizowane są
przez wybrane firmy w praktyce oraz jak bezpośredni odbiorcy oceniają te działania,
z którymi zetknęli się w swoim miejscu zatrudnienia oraz na rynku pracy. Opracowanie
zawiera przykłady praktyk stosowanych w takich firmach jak Mars Polska, McDonald’s
Polska, Levi Strauss Polska oraz Heineken. W dalszej części artykułu opisano wyniki
przeprowadzonego badania, w którym przedstawiciele pokolenia Y, dokonywali oceny
aktywności z obszaru employer branding. Wykorzystaną metodą badawczą był zogni‐
skowany wywiad grupowy.
Słowa kluczowe: wizerunek pracodawcy, employer branding, pokolenie Y

EMPLOYER BRANDING IN THE OPINION OF GENERATION Y
Summary
Nowadays, generation Y (the people between the ages of 22 and 37) represent a signifi‐
cant group in the labour market and they change jobs every 2 years. The article describes
the employer branding activities addressed to current employees and key stakeholders
in the external market (active and passive candidates). The purpose of this article is to
check how your companies carry out the employer branding activities in practice and
how group of recipients evaluate the employer branding activities which encountered in
their place of employment and the labor market. The article contains the case studies of
Mars Poland, McDonald’s Poland, Levi Strauss Poland and Heineken. In the next part of
this article describes the research results of the employer branding activities in the opin‐
ion generation Y. Focus group was a form of research used to collect data on this topic.
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Przyczyny nierejestrowanej pracy
w sektorze budowlanym Litwy
Wstęp
Mimo, że szara strefa występuje w każdej gospodarce świata, to relatywnie
niewiele poświęca się jej uwagi. Warto pamiętać, iż rozmiar szarej strefy (liczony
zazwyczaj w relacji do PKB) waha się w poszczególnych państwach od kilku do
kilkudziesięciu procent. Szara strefa zmienia otoczenie biznesowe i warunki
funkcjonowania podmiotów rynkowych. Przynajmniej z tych względów problem
ten jest istotny i zasługuje na podjęcie badań, analiz1.
Celem niniejszej pracy jest określenie przyczyn oraz powodów, dla których
przedsiębiorcy i pracownicy decydują się na nierejestrowane zatrudnienia
w branży budowlanej na Litwie. Do osiągnięcia celu wykorzystano metody ilo‐
ściowe, statystyczne oraz analityczno – porównawcze.

1. Szara strefa
Szara strefa najczęściej definiowana jest jako rodzaj działalności, którą pro‐
wadzi się w sposób nieujawniany. Przyczyny nieujawniania są różnorodnej natu‐
ry, natomiast istnienie rozumianej w ten sposób szarej strefy, zarówno dla jej
uczestników, jak i dla całej gospodarki, ma konsekwencje pozytywne oraz nega‐
tywne2. W ostatnich latach udział szarej strefy w gospodarce Litwy jest znaczny
i stabilny, szacuje się, że w 2015 r. wyniosło 28.5% PKB3. Największy wpływ na
rozmiar szarej strefy ma działalność gospodarcza prowadzona w sferze handlu,
budownictwa oraz obsługi nieruchomości. Według szacunków szara gospodarka
z tytułu pracy nierejestrowanej zwiększa wartość PKB o ok. 26%4. Do analizy
badanej kwestii wzięto pod uwagę strukturę szarej strefy badanej przez Litewski
1

2

3
4

A. Buszko et al.: Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015,
s. 7.
Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, red. E. Stawasz, Wy‐
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 5.
Lietuvos šešėlinė ekonomika, red. V. Žukauskas, nr. 4, 2016, s. 7.
Lietuvos šešėlinė ekonomika, red. V. Žukauskas, nr 3, 2014, s. 10.
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Instytut Wolnego Rynku. Instytut dzieli szarą strefę na 5 segmentów: niereje‐
strowana praca oraz nieoficjalne wypłaty (w kopertach), przemyt paliw, alkoho‐
lu, papierosów i innych towarów akcyzowych, handel nielegalnymi towarami
oraz usługami, sprzedaż towarów i usług bez płacenia podatków oraz ukrywanie
działalności gospodarczej i inne nadużycia.

2. Definicja pracy niezarejestrowanej
Prowadzenie działalności gospodarczej to nieustanny proces decyzyjny,
a każda z wybieranych opcji bezpośrednio lub pośrednio związana jest z pie‐
niędzmi – finansami5.
Przedsiębiorstwa w ramach działań w obrębie szarej strefy realizują szereg
zachowań skierowanych na obniżenie ich obciążeń podatkowych. Można je skla‐
syfikować w kilku obszarach: obrót handlowy, fikcyjne operacje handlowe,
zatrudnienie pracowników, zewnętrzne finansowanie firmy, wykorzystanie ma‐
teriałów i niematerialnych składników majątku innych podmiotów oraz poza‐
rynkowych (rodzinnych) relacji pracowniczych6.
Szerokie spektrum zachowań „szaro‐strefowych” wiąże się z obszarem za‐
trudnienia pracowników. W szczególności chodzi o:
– niewykazywanie całości (części) wynagrodzenia – „płaca w kopercie”,
– zatrudnienie na niepełny etat w stosunku do faktycznie przepracowanego
czasu,
– zatrudnienie osoby bez umowy o pracę.
– W każdym z wymienionych przypadków działania skierowane są na obni‐
żenie wydatków – składek na szeroko rozumiane ubezpieczenie społeczne
oraz obciążeń podatkowych7.
Zjawiskiem zbliżonym do powyższych jest podejmowanie przez pracodaw‐
ców działań, wykorzystujących samozatrudnienie (najczęściej dotychczasowych)
pracowników. Samozatrudnienie polega na świadczeniu pracy, która powinna
być regulowana przez umowę o pracę, ale pod względem prawnym świadczona
jest przez osobę samozatrudnioną. W tym przypadku stosuje się tu umowę po‐
między dwoma podmiotami gospodarczymi, co przynosi pewne oszczędności
podmiotowi zlecającemu8, ale jest sprzeczne z Kodeksem Pracy.
Konieczność wypłacania wynagrodzeń nieformalnych, wynika z zakupów
w cyklu sprzedaży nieewidencjonowanej. Jednym z zakupów niefakturowanych
jest zakup kapitału ludzkiego. Ta forma zakupu siły roboczej wymaga stworzenia
5
6
7
8

Ibidem, s. 9.
Zarządzanie wzrostem małych…, s. 18.
Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 20.
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zupełnie innego rodzaju solidarności między kupującym a sprzedającym, niż
istnieje to w przypadku zakupów niefakturowanych rzeczy lub świadczeń. Wią‐
że się też ze znacznie większym ryzykiem.
Pracownicy sprzedający swoją pracę w sposób nieformalny (nieobjęty umo‐
wami o pracę, o dzieło lub zlecenie) są partnerami znacznie mniej pewnymi niż
kontrahenci uczestniczący w typowych formalnych transakcjach kupna‐sprzedaży
pracy.

3. Sektor budowlany Litwy
Sektor budowlany to część gospodarki krajowej, w której różne zasoby są
przetwarzane na wybudowaną lub w inny sposób stworzoną infrastrukturę.
Obejmuje on proces, w którym infrastruktura jest planowana, projektowana,
budowana, zmieniana, naprawiana i usuwana. Jedną z najważniejszych części
litewskiej gospodarki jest sektor budowlany, który w latach 2007–2013 tworzył od
6 do 10% PKB i zatrudniał od 7 do 12% ogólnej liczby osób zatrudnionych9. Pra‐
cuje w nim około 93 tys., czyli 7.1% wszystkich zatrudnionych na rynku pracy
Litwy. W 2015 r. liczba przedsiębiorstw sektora wynosiła 694810. W zeszłym roku
wg danych Departamentu Statystyki Litwy pracownicy firm budowlanych wy‐
konali prace w wysokości ponad 2,5 mld EUR.
Litewski sektor budowlany cechuje się różnymi problemami strukturalnymi
– brakuje wykwalifikowanych pracowników, młodych ludzi nie zachęcają dane
warunki pracy i brak możliwości wdrażania innowacji. Starzenie się siły roboczej,
możliwość wystąpienia korupcji, niski poziom współpracy sektora nauki, eduka‐
cji i biznesu, brak skutecznej komercjalizacji środowiska naukowego, to kolejne
problemy przyczyniające się do „rozkwitu“ pracy niezarejestrowanej11.
Pańswowa Inspekcja Pracy ustaliła udział nierejestrowanych pracowników
wg sektora działalności gospodarczej, który został przedstawiony w tabeli 1.
W 2007 r. udział nierejestrowanego zatrudnienia w sektorze budowlanym wy‐
niósł aż 43% wszystkich pracujących niezgodnie z prawem – silny wpływ ku
temu miała przed kryzysem gospodarczym zwiększona skala budowy. W trakcie
kryzysu gospodarczego w latach 2009‐2012 udział osób pracujących bez prawo‐
mocnej umowy w sektorze budowlanym wahał się między 30–35% wszystkich
nierejestrowanych pracowników, a gdy w 2013 r. rynek nieruchomości ustabili‐
zował się, liczba nierejestrowanych pracowników wzrosła aż do 50%.
9

10

11

Ustawa z dnia 10 listopada 2015 r. Rozwój litewskiego sektora budowlanego w latach 2015–2020
(Dz. U. z 2015 r. Nr D1‐817).
2015 m. mažų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvoje išaugo 12%, www.debifo.lt/2015‐mazu‐ir‐vidutiniu‐
imoniu‐skaicius‐lietuvoje‐isaugo‐12‐proc [dostęp: 15.11.2016].
Statybų sektoriaus ir šio sektoriaus įmonių tvaraus konkurencingumo strategija, COM(2012) 433 final,
www.eesc.europa.eu [dostęp: 17.11.2017].
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Tabela 1. Udział niezarejestrowanych pracowników wg sektora działalności gospo‐
darczej w okresie 2005–2015, (w %)

Hotele i
restauracje

Handel
hurtowy i
detaliczny

Inna działal‐
ność usługo‐
wa: komunal‐
na, socjalna i
indywidualna

Inne sektory
działalności

32,41

Lata

Budow‐
nictwo

Rolnictwo,
leśnictwo
i rybołów‐
stwo

2005

39,13

9,87

5,53

7,60

5,67

2006

32,11

9,37

5,03

6,17

4,00

43,32

2007

43,41

10,61

6,30

4,08

3,73

31,87

2008

36,88

14,48

8,05

9,90

9,78

20,92

2009

34,38

9,59

6,16

9,59

3,56

36,72

2010

30,33

14,87

7,14

8,78

3,04

35,83

2011

32,04

14,76

6,75

10,20

6,36

29,90

2012

35,85

12,28

5,73

10,53

12,46

23,16

2013

49,93

10,99

4,62

5,95

8,54

19,97

2014

51,43

11,48

6,16

6,30

7,21

17,42

2015

45,30

10,60

5,18

5,18

7,02

26,72

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowej Inspekcji Pracy przy Ministerstwie Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych, Šešėlinė ekonomika. Pokyčiai per dešimtmetį. Lietuvos Respublikos Vyriau‐
sybės kanceliarija 2016, www.vdi.lt/PdfUploads/SeselinEkonomika2016.pdf, s. 14 [dostęp:
03.10.2016].

Odmienna tendencja występuje w sektorze handlu hurtowym i detalicznym:
między 2009–2012 r. osób pracujących bez rejestrowania pracy było ok. 10%, a od
2013 r. udział ten spadał (w 2015 r. stanowił tylko 5%). Podobne tendencje cechują
sektor hotelarski i restauracji.
W 2010 r. znacząco spadła liczba wolnych miejsc pracy, wzrosła emigracja
(z kraju wyjechało ponad 83 tys. osób12), a liczba osób zidentyfikowanych jako
nierejestrowani pracownicy była stosunkowo niewielka. Instytucje nadzorcze
odpowiednio ocenili skutki kryzysu gospodarczego – wzrost bezrobocia, wza‐
jemne zainteresowanie pracodawców i osób poszukujących pracy nierejestrowa‐
nym zatrudnieniem, wzrost zasiłków dla bezrobotnych, socjalnych, itp., które
przyczyniają się do nierejestrowanej pracy – wzmacniając kontrolę nierejestro‐
wanej pracy i wzrost wykrywalności nierejestrowanych pracujących osób.
Większość nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców w latach 2014–2015 usta‐
lono w następujących sektorach gospodarki: rybołówstwie, budownictwie, za‐
kwaterowaniu i usługach gastronomicznych13.

12
13

Departament Statystyki Litwy, www.stat.gov.lt [dostęp: 19.11.2016].
Šešėlinė ekonomika. Pokyčiai per dešimtmetį, LRVyriausybės kanceliarija 2016. www.vdi.lt/PdfUploads/
SeselinEkonomika2016.pdf, s. 84 [dostęp: 20.11.2016].
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4. Przyczyny występowania nielegalnej pracy
W budownictwie wykrywana jest największa liczba nierejestrowanych pra‐
cowników. Główną przyczyną tego są czynniki ekonomiczne – obecnie dużo się
buduje, dlatego wielu pracowników zaangażowanych jest w sektor budowlany.
Skomplikowane i kosztowne zatrudnienie pracowników stwarzają przychyl‐
ne warunki dla niezadeklarowanych układów pracy (np. w przypadku zwolnie‐
nia robotnika z pracy po przepracowaniu roku przedsiębiorca musi wypłacić
średnie miesięczne wynagrodzenie, stawka wzrasta w raz z przepracowanymi
latami w danej firmie np. po 20 latach wypłaca się 6‐miesięczne wynagrodzenie).
Jest to szczególnie istotne w dobie zmieniających się warunków gospodarczych,
gdy umowa o pracę z nadmiernymi wymaganiami może być łatwo zastąpiona
nierejestrowaną pracą14.
Chociaż wydawałoby się, że płace oraz stawki podatkowe na Litwie są racjo‐
nalne, to faktyczne obciążenie podatkowe w kraju jest wyższe niż średnie w UE.
Wysokie koszty pracy pozostawiają bardzo niski zysk netto dla pracowników,
a tym samym zachęcają do uczestniczenia na rynku nierejestrowanej pracy.
Jeżeli brać pod uwagę podatek od dochodów osobistych, z 15% stawką Litwa
może prezentować się, jako kraj z najniższym opodatkowaniem dochodów w UE.
Jednak istnieją też ukryte koszty pracy, które pracodawca i pracownik muszą za‐
płacić. Pracownik dodatkowo do Sodry płaci 6% obowiązkowej składki na ubez‐
pieczenie zdrowotne oraz 3% emerytalnego ubezpieczenia społecznego. Obowiąz‐
kiem pracodawcy jest zapłacenie 30,98% składek na ubezpieczenie społeczne oraz
podatku w wymiarze 0,2% do Funduszu Gwarancyjnego15. Na Litwie opodatko‐
wanie siły roboczej przez kilka lat nie ulega zmianie i osiąga około 40%16.
Koszt jednej godziny pracy w budownictwie w I kwartale 2016 r. wyniósł
6,64 EUR (porównując do I kwartału 2015 r. koszt wzrósł o 1,2%) w porównaniu
do największego kosztu za działalność w usługach finansowych i ubezpieczenia
13,33 EUR, najmniejszy 4,3 euro za działalność w usługach hotelarskich i gastro‐
nomicznych17.
W przypadku wykonywania dużych projektów, często pilnie jest potrzebna
dodatkowa siła robocza, więc firma zatrudnia pracowników nie tworząc umów

14

15
16

17

Shadow Economies in Baltic Sea Region 2015, red. V. Žukauskas, Wydawnictwo Lietuvos laisvosios
rinkos institutas, Wilno 2015, s. 46.
Pagrindinių mokesčių tarifai, www.verslilietuva.lt/lt/pagrindiniu‐mokesciu‐tarifai [dostęp: 5.10.2016].
Atlyginimai – lietuviški, o mokesčiai – vakarietiški, www.pwc.com/lt/lt/press‐rm/articles/straipsnis‐15‐
08‐29.html [dostęp: 20.11.2016].
Kiek kainuoja darbo valanda skirtinguose sektoriuose, www.vz.lt/verslo‐aplinka/2016/06/12/kiek‐
kainuoja‐darbo‐valanda‐skirtinguose‐sektoriuose [dostęp: 23.11.2016].
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o pracę. Nie płacą im oficjalnego wynagrodzenia lub płacą minimalne, a resztę,
nieopodatkowaną część, wypłacają w „kopertach”18.
Jedną z głównych przyczyn, dlaczego mieszkańcy podejmują decyzję o niere‐
jestracji pracy czy działalności, są niskie zarobki. Ludzie mają skłonność do
zwiększania swoich dochodów poprzez uniknięcie zarejestrowania pracy lub
płacy w „kopercie”. Podejmują decyzję świadomie, wiedzą, jakie mogą być tego
skutki – utrata opieki społecznej, zasiłku bezrobotnego, nałożenie grzywny na
pracodawcę jak i pracownika w wysokości od 868 do 2896 EUR (w przypadku
pracodawcy za każdą nierejestrowaną pracującą osobę)19. Kolejną przyczyną jest
wsparcie/pomoc państwa – zasiłki dla bezrobotnych (na Giełdzie Pracy w 2015 r.
bezrobotnych w sektorze budowniczym zarejestrowano 15 446 osób – 9.5% ogól‐
nej liczby zarejestrowanych bezrobotnych20, a największa kwota zasiłku dla bez‐
robotnych od 1 stycznia 2016 r. wyniosła 311,5 EUR21, kiedy minimalna płaca od
lipca liczy 380 EUR brutto), zasiłki socjalne – mają wpływ przy podejmowaniu
decyzji, pracować, czy też nie, a także, mogą przyczynić się do promocji niereje‐
stowanej pracy. Gdy zasiłek otrzymany od państwa jest zbliżony do wynagro‐
dzenia za pracę (średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze budowla‐
nym w 2015 r. wynosiło 682 EUR22), motywacja pracownika maleje, ponieważ
rejestrując zatrudnienie traci on wsparcie państwa lub jest ono odpowiednio
mniejsze. Staje się to zachętą ukrywania oficjalnych dochodów oraz otrzymywa‐
nie środków pieniężnych z obu źródeł. Dotyczy to robotników o niskich kwalifi‐
kacjach, pracujących za minimalne wynagrodzenie w sektorze budowlanym.
Inną przyczyną pracy niezgodnie z prawem są zobowiązania finansowe
mieszkańców. Najczęstsze zobowiązania, które są unikane, stanowią: alimenty,
grzywny oraz wierzytelności instytucji kredytowych. Mieszkańcy, unikając speł‐
nienia swoich zobowiązań finansowych, najczęściej unikają otrzymania dochodu
w sposób zgodny z prawem, dlatego pracują, nie rejestrując zatrudnienia czy
działalności, sami inicjują wypłatę płac w „kopercie”.
Ponadto, sektor ten boryka się z deficytem siły roboczej, co jest następstwem
starzejącego się społeczeństwa oraz słabego wizerunku zawodu i sektora u mło‐
dzieży. Młode osoby nie widzą perspektywy w tym zawodzie i nie podejmują
18

19

20

21

22

Atvirkštinio pridėtinės vertės mokesčio taikymo perspektyvos Lietuvos statybų sektoriuj, www.lntpa.
lt/atvirkstinio‐pridetines‐vertes‐mokescio‐taikymo‐perspektyvos‐lietuvos‐statybu‐sektoriuje
[dostęp: 15.10.2016].
Ustawa z dnia 1 lipca 2015 r. – Umowa pracy, Kodeks Naruszeń Praw Administracyjnych Republiki
Litewskiej nr XII‐1236, art. 413.
Darbo rinka skaičias 2015, www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Documents/Darbo%20rinka%20
skaiciais%202015.pdf, s. 26–28 [dostęp: 23.11.2016].
Bedarbio pašalpos (nedarbo išmokos) skaičiuoklė, www.finansistas.net/bedarbio‐pasalpos‐skaiciuokle.
html [dodtęp: 07.11.2016].
Darbo užmokestis šalyje, www.osp.stat.gov.lt/informaciniai‐pranesimai?articleId=3958557 [dostęp:
26.09.2016].
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studiów w tym kierunku23. Część specjalistów o wysokich kwalifikacjach emigru‐
je z powodu wyższych wynagrodzeń i lepszych warunków socjalnych do krajów
skandynawskich i Niemiec. Natomiast litewscy pracodawcy z powodu biurokra‐
cji oraz innych niedogodnych warunków, decydują się na zatrudnienie niezareje‐
strowane, korzystając dodatkowo z tego, że do wykonania części prac związa‐
nych z budowlą, nie potrzebuje się robotników o wysokich kwalifikacjach, lecz
wyłącznie siły fizycznej.

5. Przyszłość Litwy ze względu na nierejestrowaną pracę
Zakładając, że rząd Litwy w najbliższej przyszłości nie wdroży efektywnych
rozwiązań, które zachęcą pracowników i pracodawców do zawierania umów
zgodnych z prawem, liczba nierejestrowanych pracowników w sektorze budow‐
lanym będzie rosła. Jest to zasadniczy czynnik, mający wpływ na wysokość kosz‐
tów pracy przy zatrudnieniu pracownika, zwłaszcza, gdy praca nie wymaga wy‐
sokich kwalifikacji. Często, ze względu na bariery administracyjne, zatrudnienie
nierejestrowane to jedyny sposób na szybkie wykonanie pracy przez pozyskane‐
go na krótki okres pracownika. Po wstąpieniu Litwy do strefy euro minimalne
wynagrodzenie co pół roku wzrasta: 01.01.2015 – 300 EUR, 01.07.2015 – 325 EUR,
01.01.2016 – 350 EUR, 01.07.2016 – 380 EUR. Pracodawcy będą skłonni do unika‐
nia rejestracji pracownika, dlatego że nie nadążają ze wzrostem minimalnej płacy.
Fikcyjnie zmniejszają liczbę godzin pracy, aby nie płacić pełnego minimalnego
wynagrodzenia i kompensują dodatkowo przepracowane godziny płacą w „ko‐
percie”.
Z punktu widzenia pracownika, jeżeli w dalszym ciągu będzie wzrastało tyl‐
ko wynagrodzenie minimalne i nie będzie wzrastała płaca dla pracowników
o wyższych kwalifikacjach, to część zatrudnionych może zrezygnować z pracy
zgodnie z prawem. Praca nierejestrowana stanowi źródło dochodu, którego brak
zwiększałby zagrożenie ubóstwem pracującego i jego rodziny. Jest bowiem
oczywiste, że w obecnym systemie prawnym pewne grupy osób wykonujące
pracę nierejestrowaną nie mają żadnych ekonomicznych możliwości jej zareje‐
strowania (samo zatrudnienia – posiadanie licencji handlowej) ze względu na
wysokie koszty „wejścia”, spowodowane przede wszystkim minimalnym po‐
ziomem obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalno‐rentowe. Ukrycie
dochodów stwarza wielu pracownikom szansę na dostęp do świadczeń socjal‐
nych, których przyznanie jest uzależnione od dochodów. Dla niektórych osób
brak rejestrowanych dochodów pozwala unikać spłaty zobowiązań komorni‐
czych, a tym samych zwiększyć kwotę będącą w ich dyspozycji.
23

Užimtumą didina augantys statybos darbdavių pasiūlymai darbui, www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka
/.../informacijaapie_susitikimainternetui1.do [dostęp: 14.11.2016].
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Obecnie Rząd Republiki Litewskiej rozważa wniesienie zmian do Kodeksu
Pracy, aby stał się bardziej elastyczny. Zmiany napotykają duży sprzeciw ze stro‐
ny związków zawodowych, ponieważ przynoszą większe korzyści dla praco‐
dawców i nie są przychylne dla robotników. Zbliżające się zmiany mogą zniechę‐
cić pracujących według prawa na pracę zgodnie z Kodeksem i równocześnie
zachęcić kolejne osoby do pracy nierejestrowanej.

Podsumowanie
Problem szarej strefy i nierejestrowanej pracy jest istotny oraz zasługuje na
podjęcie analiz i badań. Największy wpływ na wielkość szarej strefy ma działal‐
ność gospodarcza prowadzona głównie w sferach handlu, budownictwa oraz ob‐
sługi nieruchomości. Jedną z nawiększych części gospodarki Litwy zajmuje sektor
budowlany, który ma największy udział nierejestrowanych pracujących osób.
Wśród głównych przyczyn są niskie zarobki i surowe przepisy zatrudnienia.
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Streszczenie
Niniejsza praca służy zwróceniu uwagi czytelnika na istotną część, która tworzy szarą
strefę – nierejestrowana praca. Problem, na który państwo litewskie nadal nie może
znaleźć rozwiązania. Autorka skupia się na zdefiniowaniu nierejestrowanej pracy, scha‐
rakteryzowaniu sektora budowlanego Litwy oraz określeniu sektorów gospodarczych,
które mają największy udział nierejestrowanych osób pracujących. Największa uwaga
jest poświęcona przyczynom nierejestrowanej pracy w branży budowlanej na Litwie.
Pod koniec jest opisana przyszłość dotyczącą wzrastającej liczby osób nierejestrowa‐
nych, jeżeli rząd nie znajdzie sposobu efektywnego zwalczania istniejącego problemu.
Słowa kluczowe: szara strefa, nielegalna praca, budownictwo

CAUSES OF UNREGISTERED EMPLOYMENT IN THE CONSTRUCTION
SECTOR OF LITHUANIA
Summary
This work serves to draw attention to a significant part that creates the informal econo‐
my – unregistered employment. The problem, to which Lithuanian government still
cannot find a solution. Firstly, the author focuses on defining undeclared work, charac‐
terization of the Lithuanian construction sector and identification economic sectors,
which have the largest share of people with unregistered employment. Then the greatest
attention is devoted to the causes of undeclared work in the construction sector in Lithu‐
ania. At the end future of the rising number of people working without registering em‐
ployment is presented, if the government cannot find an effective way to combat existing
problems.
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