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SŁOWO WSTĘPNE
Prawidłowe

funkcjonowanie

współczesnego

przedsiębiorstwa

w zmieniającym się otoczeniu wymaga podejmowania takich decyzji i działań,
które pozwolą nie tylko utrzymać, ale i poprawić przewagę konkurencyjną na
rynku. Wiąże się to z doborem: odpowiednich źródeł i metod finansowania
z wykorzystaniem innowacyjnych instrumentów finansowych, właściwych
systemów oceny i kontroli działalności, pozwalających skorzystać z szans
rynkowych i ograniczyć występujące zagrożenia. Nie bez znaczenia jest również
prowadzenie właściwej strategii podatkowej dostosowanej do zasad i warunków
działania przedsiębiorstwa oraz do potrzeb społecznych i związanych z tym
zadań publicznych, z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu.
Kolejny numer Zeszytów Naukowych GWSH dotyczy wybranych
problemów finansów i rachunkowości związanych z funkcjonowaniem
współczesnych przedsiębiorstw w nowych warunkach otoczenia. Z szerokiej
problematyki

ważnych

i

aktualnych

zagadnień

w

obszarze

finansów

i rachunkowości uwzględniono artykuły podejmujące zagadnienia:
––

finansowania rozwoju i pozyskiwania kapitału, głównie poprzez emisję
obligacji;

–– zasad i warunków oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
–– odpowiedniego wdrożenia controllingu w strukturze organizacyjnej,

z szczególnym zwróceniem uwagi na rolę, funkcje i zadania controllera,
jego cechy osobowe oraz możliwe sposoby jego umiejscowienia w

––
––

strukturze organizacyjnej;
wyboru

strategii

podatkowej

pozwalającej

ograniczyć

ryzyko

podatkowe;
wdrażania nowych, kompleksowych systemów informacji finansowej
o wysokim stopniu użyteczności (głównie w sektorze małych
i mikroprzedsiębiorstw).
W grupie artykułów dotyczących problemów finansowania rozwoju

zwrócono główną uwagę na dobór źródeł i instrumentów finansowych
w zmiennych warunkach rynku kapitałowego, podkreślając wykorzystanie
innowacyjnych instrumentów, głównie w obszarze obligacji korporacyjnych.
Porównano szanse i zagrożenia emisji obligacji (np. w porównaniu z kredytem
bankowym), wskazując równocześnie na wykorzystanie rynku zagranicznego
w procesie emisji euroobligacji. Podkreślono, że nowe warunki działania
przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym wymagają doboru takiej struktury
kapitału, która pozwala zwiększyć wartość i efektywność działalności,
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z zachowaniem właściwych relacji inwestorskich.
W artykułach podejmujących problematykę analizy i oceny działalności
przedsiębiorstwa wyróżniono głównie metody analizy i oceny działalności
operacyjnej w ujęciu statycznym i dynamicznym, z wykorzystaniem informacji
retro i prospektywnych. Podkreślono rolę i znaczenie podstawowej działalności
(operacyjnej) decydującej o efektywności i ryzyku oraz pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa. Szczególnie wyróżniono celowość i znaczenie wykorzystania
informacji związanych z przepływami pieniężnymi, co pozwala wzbogacić
i

rozszerzyć

analizę

rzeczywistej

sytuacji

majątkowej

i

kapitałowej

przedsiębiorstwa i właściwą ocenę jakości wyniku finansowego.
W ocenie przedsiębiorstwa szczególną rolę odgrywa również system
controllingu z właściwą pozycją controllera w tym systemie. W artykule
poświęconym tej problematyce szczególną uwagę zwrócono na: związek systemu
controllingu

z

systemem

zarządzania,

funkcje

i

zadania

controllera,

z wyróżnieniem wymagań związanych z jego cechami osobowościowymi, jak
również umiejscowienie controllera w strukturze organizacyjnej. Doświadczenia
polskie w tym zakresie powiązano z doświadczeniami innych rozwiniętych
krajów (głównie USA i Niemcy).
W grupie artykułów podejmujących problematykę opodatkowania
wyróżniono głównie ważny problem ograniczenia ryzyka podatkowego
i wyboru odpowiedniej strategii podatkowej w grupach kapitałowych,
z właściwym wykorzystaniem systemu cen transferowych.
Odrębnym problemem, ważnym w funkcjonowaniu głównie mikro
i małych przedsiębiorstw, jest system informacji finansowych o wysokiej jakości
użytkowej. W artykule poświęconym tej problematyce podkreślono metody
oceny jakości użytkowej systemów informacji finansowej, z wyróżnieniem
elementów teorii i doświadczeń praktyki gospodarczej (w grupie małych
i

mikroprzedsiębiorstw),

opartej

o

wyniki

badań

empirycznych

przeprowadzonych w szerokiej grupie wybranych podmiotów gospodarczych.
Przedstawione artykuły podejmujące ważne i aktualne problemy
działania współczesnych przedsiębiorstw pozwolą poszerzyć wiedzę zarówno
studentom jak i praktykom gospodarczym.
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ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ: POLITYKA PIENIĘŻNA
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO PODCZAS PANDEMII
WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2
CRISIS MANAGEMENT: THE MONETARY POLICY OF NARODOWY BANK
POLSKI DURING THE SARS-COV-2 PANDEMIC
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, bank centralny, polityka monetarna, rynek
międzybankowy, interwencjonizm ekonomiczny.
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Streszczenie
Niniejszy esej przedstawia reakcję banków centralnych Eurosystemu na kryzys 2008-2009,
który pozwolił zdobyć doświadczenia wykorzystywane podczas zamrożenia realnej gospodarki
w okresie pandemii spowodowanej szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na tym
tle omówiono posunięcia Narodowego Banku Polskiego poczynione w przewidywaniu globalnego
kryzysu ekonomicznego, którego pierwsze symptomy można już było zaobserwować również
w polskiej gospodarce pod koniec maja 2020 r. Instytucje odpowiedzialne za rozwój ekonomiczny
kraju (w tym również Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd Narodowego Banku Polskiego) podjęły
niezwłocznie działania mające na celu ograniczenie niekorzystnych skutków zaistniałej sytuacji.
Instrumenty interwencji monetarnej uruchomione zostały w trzech etapach, w okresie od połowy
marca do połowy kwietnia 2020 r.; miały one na celu ułatwienie finansowania interwencyjnych
programów rządu, a równocześnie zapobieganie przejawom paniki na rynku monetarnym,
a zwłaszcza bankowym. W pierwszym etapie, priorytetem Narodowego Banku Polskiego było
utrzymanie płynności w krajowym systemie bankowym w sytuacji wzmożonych wypłat gotówki
z kont osobistych. Drugi etap polegał na ustanowieniu przez Radę Polityki Pieniężnej historycznie
najniższych referencyjnych stóp procentowych oraz na zwiększeniu zdolności banków do kreacji
pieniądza dzięki obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej do minimalnego dopuszczalnego prawem
poziomu (0,5%). Równocześnie uruchomiono na rynku wtórnym duże programy skupu obligacji
skarbowych oraz papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa. W trzecim etapie
udostępniono komercyjnym bankom kredyt wekslowy, przejmując ryzyko kredytów obrotowych
udzielonych przedsiębiorstwom, niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej czy charakteru
działalności.
Czas, jaki upłynął od uruchomienia niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej
jest jeszcze zbyt krótki, aby można było ocenić ich skuteczność. Jednakże należy się spodziewać, że
wsparcie przez NBP i RPP polityki antykryzysowej rządu ułatwi ustabilizowanie sytuacji
ekonomicznej w kraju i powrót polskiej gospodarki narodowej na ścieżkę wzrostu.
W badaniu zastosowano metodę analizy opracowań naukowych oraz dokumentów EBC
i NBP dotyczących zarządzania sytuacją kryzysową.
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Abstract.

This article presents the Eurosystem central banks' response to the 2008-2009 crisis, which has
gained experience used during the freezing of the real economy during a pandemic caused by the rapid spread
of the SARS-CoV-2 virus. Against this background, to counteract the incoming economic crisis, whose first
symptoms could have already been observed, also in the Polish economy, the institutions responsible for the
state economy (which includes Narodowy Bank Polski, NBP, and the Monetary Policy Council, RPP) have
undertaken actions to control the negative consequences of the situation. The monetary intervention
instruments were implemented stepwise, in the period from the middle of March 2020 till the middle of April
2020; they were intended to facilitate the introduction of the government intervention programs and
simultaneously prevent the panic in the monetary market, especially in the banking sector. At the first stage,
the main priority of NBP was to ensure liquidity of the Polish banking sector in the situation of increased
withdrawals from personal savings accounts. At the second stage, RPP have decided to set the base interest
rate at its historical low; also, the ability of banks to create money has been increased by lowering the required
reserve ratio to the minimum legal level of 0.5%. At the third stage, there have been launched large purchase
programs of treasury bonds and debt securities guaranteed by the State Treasury. At the fourth stage, the
commercial banks have been authorized to use promissory notes in order to finance the working capital loans
for business companies, irrespective of their organizational and legal form, or the nature of their business. It is
still too early to evaluate the effectiveness of the employed nonstandard instruments of the monetary policy.
However, it is expected that the support given by NBP and RPP to the government anti-crisis initiatives will
facilitate stabilization of the national economy and will help with returning to the path of the economic growth.
This paper has been based on the research of the ECB documents, as well as on the internal NBP documents
concerning the crisis management.

ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ: POLITYKA PIENIĘŻNA NARODOWEGO BANKU...

WPROWADZENIE
Utrzymanie stabilnej siły nabywczej waluty europejskiej i walut
narodowych krajów Unii Europejskiej (UE) jest strategicznym celem banków
tworzących Europejski System Banków Centralnych (ESBC). Z tego punktu
widzenia, zjawiskiem równie groźnym jak inflacja jest uporczywa deflacja, która
pojawiła się po ostatnim kryzysie finansowym (2008-2009), zagrażając stagnacją
w realnej sferze gospodarki. Narodowy Bank Polski stosował w owym czasie
wyłącznie konwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej utrzymując inflację
w pobliżu celu (2,5% rocznie), podczas gdy Europejski Bank Centralny i inne
główne banki centralne, zwalczając tendencje deflacyjne, sięgnęły po rzadko
przedtem stosowane w Europie tzw. niestandardowe lub niekonwencjonalne
instrumenty kreacji pieniądza. Ten sposób postępowania określa się ogólnym
terminem „luzowanie ilościowe” (quantitative easing – QE)1.
W strefie euro zamierzano kontynuować tę strategię tak długo, jak długo
będzie

to

konieczne

do

utrzymania

korzystnych

warunków

płynnościowych

i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej, ograniczając równocześnie skalę
programów interwencyjnych do momentu, kiedy perspektywy inflacji w horyzoncie
czasowym projekcji będą zdecydowanie zbliżały się do poziomu wystarczająco bliskiego,
ale niższego niż 2%, oraz do momentu potwierdzenia tego zbliżenia w dynamice inflacji
bazowej [EBC]. Jesienią 2019 r. wydawało się, że cel ten może być osiągnięty
w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, ale na przeszkodzie stanęła pandemia
COVID-19 wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw.
koronawirusa).
W większości krajów świata odpowiedzią organów rządowych na
zagrożenie epidemiologiczne były restrykcje sanitarne, które gwałtownie
zaburzyły funkcjonowanie gospodarki w skali poszczególnych krajów (w tym
Polski), regionów (w tym Unii Europejskiej) i świata, powodując gwałtowny
spadek aktywności ekonomicznej, głęboki regres dochodów w wielu branżach
i szybko rosnące bezrobocie. W celu złagodzenia negatywnych, społecznych
i gospodarczych skutków pandemii, podejmowane są zakrojone na szeroką
skalę osłonowe działania fiskalne, wspierane niekonwencjonalną polityką
pieniężną banków centralnych. Dotyczy to również Narodowego Banku
Polskiego i jego organów: Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu. Podejmowane

—————

1 Wobec braku scenariusza kontrfaktycznego zastosowanie QE w sytuacji kryzysu ekonomicznego
nie ma jednoznacznej oceny, ale w opinii wielu badaczy przeważały pozytywne skutki takiej
polityki pieniężnej [Roubini, 2010; Peersman, 2011; Wojtyna, 2011; Taylor, 2012; Stiglitz, 2012; Janus,
2013].
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przez NBP działania zmierzają do poluzowania warunków finansowych
w gospodarce i tym sposobem ograniczenia negatywnych konsekwencji
pandemii na płaszczyźnie społecznej i w sferze ekonomicznej.
W niniejszym eseju przedstawiono argumenty przemawiające za
wdrożeniem strategii QE oraz rodzaj zastosowanych instrumentów polityki
pieniężnej.
INTERWENCJONIZM W TEORII EKONOMII I NA GRUNCIE POLITYKI
PIENIĘŻNEJ
Dobrobyt (i dobrostan) społeczeństwa zależy od poziomu rozwoju
gospodarki i powszechnego dostępu do dóbr zaspokajających potrzeby ludzi,
od podstawowych aż po najbardziej wyrafinowane. Rozwój gospodarki nie
przebiega

jednak

harmonijnie

i

bezkonfliktowo;

przeciwnie,

podlega

cyklicznym wahaniom, co zauważyli filozofowie i badacze już na przełomie
wieków

XVIII

i

XIX.

Próbowali

zidentyfikować

czynniki

zaburzające

homeostatyczne właściwości rynku, zdiagnozować przyczyny kryzysów – jedni
z czystej potrzeby poznawczej, a inni po to, aby je wyeliminować i zapewnić
harmonijny, systematyczny wzrost gospodarczy. Najstarsze teorie, które
opisywały i wyjaśniały etiologię oraz przebieg kryzysów ekonomicznych
i społecznych powstały w połowie XIX wieku. W owym czasie nauki społeczne,
podobnie jak i nauki przyrodnicze, rozwijały się poprzez specjalizację
i wyodrębnianie się poszczególnych obszarów badawczych oraz formowanie się
coraz większej liczby szczegółowych dyscyplin naukowych, mających za
przedmiot swego zainteresowania konkretne aspekty życia społecznego.
Pozytywistycznie rozumiana naukowość wymagała podejścia naturalistycznego, to
znaczy upodobniania metod nauk społecznych do metod nauk przyrodniczych
i formalnych. Ekonomiści dążyli do tego, aby formułowane przez nich prawa
ekonomiczne były ścisłe, to znaczy albo dawały się uzasadnić empirycznie, albo
pozwalały wywieść logicznie z przyjętych aksjomatów [Glapiński, 2005]
Nurt empiryczny badań ekonomiczno-społecznych kształtował się
w ścisłej zależności od neoklasycznej filozofii niemieckiej, powiązanej z teorią
ewolucji i normatywną filozofią społeczną. Nurt ten można określić jako
eklektyczne próby mediacji poprzez niekoherentne metodologicznie przemieszanie
abstrakcyjnej teorii ekonomicznej z normatywną teorią polityki ekonomicznej
i empirycznym opisem życia gospodarczego [Glapiński, 2005, s. 109]. W centrum
zainteresowań

badaczy,

obok

instytucjonalne

zagadnienia

zjawisk

ustroju

gospodarczych,

państwa,

przemian

występowały
kulturowych,
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rozwarstwienia społeczeństw, wzorców zachowań, systemów motywacyjnych
i konfliktów społecznych2. Tak więc, dopiero w latach 30. XX wieku, gdy
próbowano na gruncie teoretycznym i w praktyce uporać się ze skutkami
Wielkiego Kryzysu powstało zapotrzebowanie na teorię, która miałaby nie tylko
uniwersalne walory poznawcze, ale także aplikacyjne teorię, która wskazałaby
politykom drogę jak przezwyciężyć marazm w gospodarce i frustrację w życiu
społecznym [Ancyparowicz, 2015].
W 1933 r. ukazała się Próba teorii koniunktury autorstwa Michała
Kaleckiego, gdzie po raz pierwszy w dorobku piśmiennictwa ekonomicznego
pojawiło się modelowe ujęcie wpływu globalnego popytu na rozmiary
i strukturę dochodu narodowego. Kalecki, wskazując na decydującą rolę
inwestycji

w

przebiegu

cyklu

koniunkturalnego

dowodził,

że

wzrost

gospodarczy jest napędzany przez efekt popytowy inwestycji, a hamowany
przez ich efekt podażowy: tragedia inwestycji polega na tym, że wywołują kryzysy,
bo są pożyteczne (…) paradoks tkwi w tym, że kapitaliści zarabiają tyle, ile wydają,
robotnicy wydają tyle ile zarabiają [Kalecki, cyt. za: Bhaduri i Łaski, 1993].
Nawiasem mówiąc, już pod koniec minionego wieku problem realizacji
wytworzonej produkcji stał się problemem globalnym, do czego przyczyniły się
(leżące u podstaw industrializacji azjatyckich i latynoamerykańskich krajów
Trzeciego

Świata)

procesy

redeployment

(tj.

przegrupowania

mocy

wytwórczych w skali globalnej). Konsekwencją tych procesów jest postępujące
rozwarstwienie dochodów i przemieszczanie centrów produkcji, które nie
pozwala wykorzystać w pełni potencjału gospodarek ani krajów macierzystych
transnarodowych korporacji, ani krajów je goszczących; co gorsza, finansyzacja
tzw. dojrzałych rynków jest zarzewiem globalnych i regionalnych kryzysów
wywoływanych pękaniem różnego typu baniek spekulacyjnych.
Tym, który zyskał największą międzynarodową sławę jako twórca
doktryny ekonomicznej stanowiącej podstawę dla interwencjonizmu państwa
był John Maynard Keynes. Wydana po raz pierwszy w 1936 r. „Ogólna teoria
zatrudnienia, procentu i pieniądza” (The General Theory of Employment, Interest
and Money) wskazywała na popyt, jako siłę motoryczną rozwoju gospodarki.
Głosy, które mówią nam, że ścieżką wyjścia z kryzysu jest restrykcyjne gospodarowanie
i powstrzymywanie się, gdy tylko można, od wykorzystywania globalnego potencjału
produkcji, to głosy idiotów i szaleńców [Keynes, 2014]. Przełamanie kryzysu
i wyjście z recesji wymaga pobudzenia popytu na masową skalę, czego nie uda
się zrobić inaczej, niż zwiększając dochody konsumentów, nawet jeśli będzie to

—————

Współcześnie nurt ten obejmuje neoinstytucjonalizm, personalizm ekonomiczny, ordo liberalizm
i ekonomię neomarksistowską.
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wymagało drukowania pieniądza. Keynes wyraźnie (choć w żartobliwym tonie)
wskazał, że jest to rola rządu i banku centralnego: gdyby skarb państwa wypełnił
stare butelki banknotami, zagrzebał je w opuszczonych szybach węglowych na dostępnej
głębokości i zasypał te szyby śmieciami, a następnie pozostawił wydostanie tych
banknotów – w myśl doskonale wypróbowanych zasad leseferyzmu – prywatnym
przedsiębiorcom (oczywiście po uzyskaniu dzierżawy terenu banknotonośnego),
bezrobocie zostałoby przezwyciężone, a w wyniku tego zarówno dochód realny
społeczeństwa, jak i jego kapitał rzeczowy osiągnęłyby prawdopodobnie poziom znacznie
wyższy aniżeli obecnie [Keynes, 1956].
Choć teoria Keynesa nie od razu znalazła zrozumienie, to Wielki Kryzys
wymusił na amerykańskiej i europejskiej administracji rezygnację z tradycyjnej
polityki ograniczania wydatków rządowych na rzecz stymulowania popytu.
Szeroko zakrojony program robót publicznych, ale także militaryzacja
gospodarki

niemal

w przeddzień wybuchu drugiej

wojny światowej,

uruchomiły mnożnik inwestycyjny, podtrzymując fazę ożywienia koniunktury.
Również po wojnie, finansowanie wydatków publicznych z deficytu, przy
wsparciu banków centralnych (czyli de facto monetyzacja długu) stało się
kanonem antycyklicznej polityki niemal wszystkich wysoko rozwiniętych
państw

OECD.

Przez

kilkadziesiąt

lat

panowało

niemal

powszechne

przekonanie, że w czasie recesji należy zwiększać wydatki budżetowe,
pobudzając kreację pieniądza i efektywny popyt po to, aby skłaniać
przedsiębiorców do utrzymania miejsc pracy; natomiast w czasie ożywienia
trzeba

hamować

tempo

wydatków

publicznych,

żeby

nie

zwiększać

niepotrzebnie skłonności prywatnych przedsiębiorców do inwestycji, która –
jeśli jest zbyt wysoka – napotyka na liczne bariery. Zbyt szeroki front
inwestycyjny prowadzi bowiem do marnotrawstwa sił i środków, podnosi
ponad miarę cenę siły roboczej, obniża stopę zwrotu z kapitału, stając się tym
samym zarzewiem kryzysów.
„Ekonomia popytu” i nawiązująca do niej praktyka zarządzania
państwem przyniosły dobrobyt wielu krajom realizującym model państwa
opiekuńczego, ale nic nie trwa wiecznie: ekonomia popytu przekształciła się
bowiem w ekonomię zadłużenia, za co w znacznej mierze ponoszą
odpowiedzialność politycy amerykańscy. Waszyngton wykorzystał fakt, że dolar
jest główną walutą rezerwową powojennego systemu monetarnego, aby ściągnąć
senioraż od zagranicznych wierzycieli Ameryki poprzez dodrukowywanie dolarów,
podobnie jak czynili to władcy średniowieczni, którzy wykorzystywali monopol na bicie
monet w celu osłabienia waluty [Ferguson, 2014]. Pod ciężarem ogromnego długu
publicznego Stanów Zjednoczonych, w latach 70. XX wieku załamał się globalny
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ład monetarny ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods. Świat zachodni
dotknęła stagflacja – inflacja połączona z głęboką i długotrwałą recesją.
W owym czasie istniały liczne nurty i szkoły ekonomiczne, które
przypisywały

czynnikom

instytucjonalnym,

etycznym,

społecznym

i kulturowym kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów gospodarczych.
Zagłuszyła je zyskująca wielką popularność, opozycyjna wobec keynesizmu,
doktryna

neoliberalna,

formalnie

nawiązująca do

ekonomii

klasycznej,

faktycznie pozostająca eklektycznym związkiem teorii i praktyki, ekonomii
podaży z monetaryzmem, thatcheryzmu z reaganomiką. Neoliberalizm w latach
80. XX wieku stał się rodzajem „pop ekonomii” opanowanej przez celebrytów
mówiących o rynku, zjawiskach i procesach gospodarczych w sposób
ignorujący ich złożoność i wielowymiarowość. Neoliberałowie (określający
siebie często mianem konserwatystów) zobowiązywali się do zerwania z pewnym
typem polityki, która do obłędu doprowadzała wielu przedstawicieli elit: z polityką
kompromisu, redystrybucji, odpowiadania na potrzeby i roszczenia mniejszości oraz
biednych [Galbraith, 2009]. Ten sposób pojmowania rzeczywistości pozwolił
odzyskać pogrążonej w kryzysie amerykańskiej i brytyjskiej gospodarce
zdolność rozwojową. Sukces okazał się jednak krótkotrwały, bowiem już
dekada lat 90. XX stanowiła poważne ostrzeżenie, że ta droga wiedzie na
manowce.
Spośród różnych przedstawicieli nurtu konserwatywnego, największym
autorytetem cieszyli się ekonomiści ze szkoły chicagowskiej, z twórcą
monetaryzmu Miltonem Friedmanem na czele, który uważał, że świat finansów
jest podobny do alkoholizmu: i w jednym i w drugim przypadku najpierw jest nadmiar
środków płynnych, następnie euforia, a na końcu – depresja [2020]. Inflacja – w opinii
twórców tej szkoły – powstaje z powodu ingerencji państwa, zaburzającego
działanie mechanizmów rynkowych; szczególnie szkodliwy jest przerost funkcji
opiekuńczych, bo utrwala postawy roszczeniowe w społeczeństwie. Działania
administracji rządowej są szkodliwe dlatego, że przeszkadzają autonomicznym
(a poniekąd także automatycznym) procesom dostosowawczym gospodarki
narodowej do zmian zachodzących wewnątrz niej i w jej otoczeniu.
Friedman, pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu w Chicago,
już w 1953 r. przestrzegał przed emisją „pustych” pieniędzy (Essays in Positive
Economics); w 1956 r. opublikował Studies in Quantity Theory of Money, gdzie
przypomniał

poglądy klasyków odnośnie

polityki

monetarnej

i

ostro

krytykował ingerencję państwa w politykę pieniężną. Pierwszy pełny,
opozycyjny wobec keynesizmu, wykład o roli pieniądza w gospodarce zawiera
jego praca Capitalism and Freedom (1962), w której – na podstawie wyników
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modelu ekonometrycznego – wykazał związek ruchu cen z kreacją pieniądza.
Na tej podstawie, abstrahując od innych przyczyn zmieniających siłę nabywczą
walut, uznał inflację za zjawisko, które zawsze pojawia się na skutek szybszego
przyrostu ilości pieniądza niż wolumenu produkcji. Tematowi temu poświęcił
wiele innych swych dzieł, abstrahując od faktu, że po 15 sierpnia 1971 r., gdy
Richar Niźon zawiesił wymienialność dolara na sztaby złota, system monetarny
oparty o kruszce definitywnie i nieodwracalnie zniknął z rzeczywistości
ekonomicznej. Pieniądz pozbawiony całkowicie samoistnej wartości stał się
abstrakcją, choć nadal pełnił wszystkie swoje funkcje. Jednak dopiero w 2003 r.,
tuż przed śmiercią, Milton Friedman w wywiadzie dla „Financial Times”
przyznał: skupianie uwagi na ilości pieniądza nie przyniosło sukcesu. (...) Nie jestem
pewien, czy dziś zalecałbym tego rodzaju politykę z równym zapałem, z jakim czyniłem
to dawniej [Galbraith, 2009].
UWARUNKOWANIA PRAWNE ESBC I PRZESŁANKI EKONOMICZNE
POLITYKI QE W EUROLANDZIE
Inflacja jest procesem sekularnym, nie można jej wyeliminować,
natomiast można i należy kontrolować jej tempo oddziałując instrumentami
polityki pieniężnej na rozmiary akcji kredytowej oraz wpływając pośrednio na
sposób i skalę finansowania przez banki potrzeb pożyczkowych sektora general
governement. Wysoka zmienność inflacji zwiększa bowiem awersję do ryzyka,
a w konsekwencji zwiększa się również amplituda wahań premii terminowej,
zmniejsza się natomiast skłonność do inwestowania, co hamuje innowacje
i w dłuższym

horyzoncie

czasowym

spowalnia

dynamikę

wzrostu

gospodarczego [Doepke i Schneider, 2006].
Inflację

mogą

powodować

różne

czynniki,

ale

niezależnie

od

obiektywnych przyczyn jest ona niejako „wpisana” w ustrój demokracji
parlamentarnej, zwłaszcza w krajach niezbyt zamożnych. Rywalizujące ze sobą
partie polityczne, zabiegając o poparcie elektoratu, składają kosztowne obietnice
nie przywiązując należytej wagi do faktu, że spełniając je mogą uruchomić
spiralę inflacyjną. Wiesława Ziółkowska (ongiś przewodnicząca sejmowej
Komisji Finansów Publicznych, a następnie członek Rady Polityki Pieniężnej
w latach 1998-2004) zauważyła: rząd zawsze chciałby mieć niskie stopy procentowe,
bo rząd nie odpowiada za inflację, a bank centralny przeciwnie – odpowiada
[Przybylska-Kapuścińska, 2007]. Problem ten już dawno dostrzegli architekci
europejskiej unii walutowej, nakładając na kraje członkowskie w traktacie
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z Maastricht obowiązek wypełnienia norm konwergencji nominalnej 3 i prawnej4.
Traktat lizboński (o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE) utrzymał te
rygory5, zarówno w odniesieniu do pomocy publicznej, jak i relacji banku
centralnego z rządem.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art. 123 (dawny art. 101
traktatu ustanawiającego Unię Europejską) stanowi: Zakazane jest udzielanie przez
Europejski Bank Centralny lub banki centralne Państw Członkowskich, zwane dalej
„krajowymi bankami centralnymi”, pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek
innych kredytów instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, rządom
centralnym, władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, innym
instytucjom lub przedsiębiorstwom publicznym Państw Członkowskich, jak również
nabywanie bezpośrednio od nich przez Europejski Bank Centralny lub krajowe banki
centralne ich papierów dłużnych. Regulacja ta została również ujęta w art. 21
Statutu ESBC/EBC.
Postanowienia

szczegółowe

zawiera

Protokół

w

sprawie

statutu

Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego [Dz.U.
C 191 z 29.7.1992]. Zgodnie z tym dokumentem polityka monetarna ESBC jest
nakierowana na utrzymanie stabilnej siły pieniądza 6, przy czym: bez uszczerbku

—————

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych nie może przekroczyć 60% PKB, zaś
strukturalny deficyt tego sektora nie może być wyższy od 3% PKB; średnia stopa inflacji nie może
być wyższa od 1,5 pkt. proc. od średniej wartości tego indeksu w trzech krajach o najbardziej
stabilnym poziomie cen; średnia długoterminowa stopa procentowa obligacji skarbowych nie może
być wyższa o więcej niż 2 pkt. proc. w stosunku do średniej z analogicznych stóp procentowych
w trzech państwach członkowskich o najbardziej stabilnych cenach; kurs waluty narodowej
powinien oscylować wokół parytetu centralnego z dopuszczalnym odchyleniem +/- 15%.
4 Konwergencja prawna wynika m.in. z art. 140 TFUE i podlega m.in. okresowej ocenie
Europejskiego Banku Centralnego; ocena zbieżności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej
jest publikowana co dwa lata w „Raporcie o Konwergencji”.
5 Zakres obowiązywania zakazu finansowania podmiotów gospodarczych ze środków banku
centralnego został doprecyzowany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia
1993 r. W szczególności art. 8 w/w rozporządzenia określa cechy przedsiębiorstwa publicznego. Jest
to podmiot, na który państwo lub inne władze regionalne czy lokalne mogą bezpośrednio lub
pośrednio wywierać wpływ dominujący z racji swej własności, udziału kapitałowego lub
rządzących nim zasad. Dominacja władz publicznych przejawia się tym, że władze te bezpośrednio
lub pośrednio: są w posiadaniu większej części subskrybowanego kapitału przedsiębiorstwa;
kontrolują większość głosów związanych z akcjami wyemitowanymi przez przedsiębiorstwo; są
w stanie nominować ponad połowę członków administracyjnego, kierowniczego lub nadzorczego
organu przedsiębiorstwa. W tym kontekście należy również wspomnieć o ograniczeniach
wynikających z zakazu udzielania pomocy przedsiębiorstwom (w tym bankom) w formie ich
kredytowania przez bank centralny (m.in. poprzez nabywanie ich papierów dłużnych) w sytuacji,
gdy te są niewypłacalne. Takie finansowanie (pomoc) jest uznawane za zadanie przypisane rządom
państw członkowskich, a ewentualna jego realizacja przez bank centralny byłaby uznana za
finansowanie rządu.
6 Stwierdzenia tego nie należy rozumieć dosłownie, ale jako realizację strategii celu inflacyjnego;
w strefie euro przyjmuje się, że inflacja w długim horyzoncie czasowym powinna wynosić 2%
rocznie.
3
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dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie (…)
w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjając
efektywnej alokacji zasobów. Misja banków centralnych wymaga zapewnienia im
pełnej niezależności, toteż przy wykonywaniu uprawnień oraz zadań i obowiązków,
które zostały im powierzone, ani EBC, ani krajowy bank centralny, ani członek
któregokolwiek z ich organów decyzyjnych, nie zwracają się o instrukcje, ani ich nie
przyjmują od instytucji czy organów wspólnotowych, rządów Państw Członkowskich,
ani jakiegokolwiek innego organu. Instytucje i organy wspólnotowe oraz rządy Państw
Członkowskich zobowiązują się respektować tę zasadę i nie dążyć do wywierania wpływu
na członków organów decyzyjnych EBC lub krajowych banków centralnych przy
wykonywaniu ich zadań.
Banki centralne, w ramach przyjętej strategii, korzystają z szerokiego
wachlarza

instrumentów,

stosownie

do

bieżących

i

prognozowanych

uwarunkowań realizacji polityki pieniężnej, a także znaczenia poszczególnych
segmentów

rynku

finansowego

w

mechanizmie

transmisji

monetarnej

[Ancyparowicz, 2017]. P. Morgan [2009] wyróżnił dwa sposoby prowadzenia
polityki

antycyklicznej

przez

bank

centralny:

operacje

refinansujące

o wydłużonych terminach zapadalności oraz skup aktywów na rynku wtórnym.
Klasyczna

polityka

pieniężna

dąży

do

zbilansowania

warunków

płynnościowych w sektorze bankowym, przy użyciu własnych bonów banku
centralnego, bądź dłużnych papierów wartościowych o najwyższym ratingu
inwestycyjnym. Polega to na sygnalizowaniu pożądanej (optymalnej z punktu
widzenia

strategii

banku

centralnego)

wysokości

stopy

procentowej

i dostosowaniu bazy monetarnej do poziomu odpowiadającego tej wysokości.
Do

bieżącego

sterowania

rynkiem

Eurosystemu

służą

operacje

otwartego rynku (repo oraz reverse repo); można je podzielić na cztery kategorie
różniące się pod względem celu, regularności i procedur. Podstawowe operacje
refinansujące odgrywają zasadniczą rolę w sterowaniu stopami procentowymi,
zarządzaniu płynnością na rynku i sygnalizowaniu nastawienia polityki
pieniężnej. Długoterminowe operacje refinansujące dostarczają kontrahentom
płynności w dłuższej perspektywie czasowej dzięki zastosowaniu instrumentów
dłużnych o dłuższym terminie zapadalności, niż w przypadku podstawowych
operacji refinansujących; prowadzenie takich operacji zasadniczo nie ma
sygnalizować zmian nastawienia w polityce pieniężnej i dlatego instytucja
przeprowadzająca takie operacje zazwyczaj przyjmuje jedynie bierną rolę,
akceptując oferowaną stopę procentową (rate taker). Operacje dostrajające są
przeprowadzane doraźnie w celu zarządzania płynnością oraz bieżącego
sterowania

rynkowymi

stopami

procentowymi,

zwłaszcza

w

intencji
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złagodzenia wpływu niespodziewanych wahań płynności rynku bankowego na
komercyjne

stopy

procentowe;

poszczególne

operacje

dostrajające

są

dostosowane do rodzajów transakcji i konkretnych celów, jakim służą te
operacje. Operacje strukturalne są przeprowadzane dla zapewnienia lub
przywrócenia strukturalnej stabilności i efektywności działania sektora
finansowego strefy euro w sytuacji, gdy klasyczne instrumenty polityki
pieniężnej okazały się mało skuteczne, bądź całkowicie nieskuteczne [Wytyczne,
2015]. Taka sytuacja wystąpiła np. po bankructwie banku inwestycyjnego
Lehman Brothers (15 września 2008).
Upadłość

niemal

160-letniego

banku

inwestycyjnego,

wówczas

czwartego największego w Stanach Zjednoczonych, uznaje się za symboliczny
początek jednego z najpoważniejszych kryzysów finansowych w najnowszej
historii gospodarki światowej. Wybuchła wówczas panika wśród inwestorów,
skutkująca gwałtownymi przecenami aktywów finansowych i ograniczeniem
akcji kredytowej (credit crunch) w tak znacznym stopniu, że zagrażało to całej
sieci globalnych powiązań ekonomicznych. Dążąc do zwiększenia płynności
systemu bankowego (co było postrzegane jako warunek sine qua non
uruchomienia akcji kredytowej) oraz równoczesnego obniżenia ceny pieniądza,
główne banki centralne zredukowały wówczas, w kilku posunięciach,
referencyjne stopy procentowe do poziomu bliskiego zeru, a w niektórych
przypadkach nawet poniżej tego poziomu. Ponadto, w operacjach otwartego
rynku

wydłużyły

terminy

zapadalności

papierów

wartościowych,

co

dodatkowo zwiększyło płynność banków komercyjnych. Luzowanie ilościowe
odniosło w 2008 r. pożądany skutek nie dlatego, że w jego wyniku banki zwiększyły akcję
kredytową, bo na skutek poniesionych strat banki nie posiadały takiej zdolności, ale
dlatego że umożliwiło zwiększenie wydatków państwa, które było konieczne, aby
dokapitalizować banki prywatne i sfinansować programy pomocy społecznej niezbędne
do utrzymania bezrobocia na możliwie najniższym poziomie, a co za tym idzie
zahamować gwałtowny spadek stopy życiowej i popytu całkowitego [Dadak, 2020].
Był to pierwszy, ale jak się wkrótce okazało, niewystarczający krok
w kierunku

zwiększenia

ekspansywności

polityki

pieniężnej.

Klasyczne

instrumenty finansowe zastosowane przez banki Eurosystemu w pierwszej fazie
kryzysu nie mogły skutecznie pełnić roli bufora antycyklicznego w środowisku
niskich (realnie, a nawet w niektórych przypadkach nominalnie ujemnych) stóp
procentowych7. Banki te utraciły bowiem kontrolę nad międzybankową stopą

—————

7 Polityka ujemnych stóp procentowych (Negative Interest Rate Policy – NIRP) dotyczy stosowania
ujemnego oprocentowania w operacjach absorbujących płynność sektora bankowego.
Wprowadzenie NIRP stanowiło zazwyczaj uzupełnienie innych niekonwencjonalnych działań
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procentową (nie można jej było obniżać w nieskończoność), zawiódł także
klasyczny mechanizm transmisji impulsów monetarnych do realnej sfery
gospodarki. W tych okolicznościach, EBC, (tak jak wcześniej Bank Japonii
i niektóre inne główne banki centralne) sięgnął po niestandardowe instrumenty
finansowe, rozluźniając politykę pieniężną, tak dalece jak było to możliwe.
Oczekiwano, że przy niskiej inflacji i wysokim bezrobociu łagodna polityka
monetarna pobudzi wydatki konsumpcyjne, dzięki czemu wzrosną obroty
i zyski producentów, a wraz z poprawą nastrojów przedsiębiorców zwiększy się
ich skłonność do inwestycji. Poprawa koniunktury istotnie nastąpiła, ale
gospodarka światowa weszła w fazę niskich cen, a w wielu krajach strefy euro
pojawiła się deflacja.
Przyczyny tego zjawiska są dobrze znane. Kryzys spowodował głęboki
spadek kapitałów własnych banków, a w konsekwencji spadek wartości prawej
strony ich bilansu (pasywów), czemu musiał odpowiadać symetryczny spadek
lewej strony bilansu (aktywów), co nastąpiło m.in. na skutek podwyższenia
norm ostrożnościowych i zaostrzenia warunków kredytowych dla klientów
komercyjnych. W tych okolicznościach bank centralny zasilał w płynność banki
komercyjne kupując od nich obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, co
dodatkowo (w związku z zaostrzeniem wymogów kapitałowych i norm
ostrożnościowych w związku z ogłoszeniem pakietu Bazylea III) ograniczyło
rozmiary akcji kredytowej. Malejąca wartość pasywów oraz większe ryzyko
niewypłacalności dłużników nie tylko silnie ograniczyły akcję kredytową pod
koniec 2014 r., ale skutkowały również ograniczeniem efektywnego popytu
banków komercyjnych na pozbawione ryzyka niewypłacalności papiery
skarbowe finansujące potrzeby pożyczkowe państwa. W tym stanie rzeczy,
nabywcą rządowych papierów dłużnych mógł być tylko bank centralny;
wykorzystując operacje otwartego rynku, niejako „wyręczył” on banki
komercyjne w ich normalnej działalności, dlatego duże programy skupu
dłużnych papierów rządowych nie miały implikacji inflacyjnych.
B.S. Bernanke [2012] wyróżnił trzy rodzaje niestandardowych działań
banków centralnych: zarządzanie oczekiwaniami inflacyjnymi (expectation
management) poprzez komunikowanie się z rynkiem o projektowanej wysokości
podstawowych stóp procentowych; rozszerzenie pasywów bilansu banku
centralnego

ponad

poziom

potrzebny

do

osiągnięcia

zerowych

stóp

banków centralnych i miało na celu dodatkowe złagodzenie polityki pieniężnej w warunkach
narastającego ryzyka spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego na świecie i długotrwałego
utrzymywania się inflacji poniżej celu bądź poniżej poziomu uważanego przez te banki za
pożądany.
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procentowych (quantitative easing); luzowanie jakościowe (qualitative easing)
polegające na zmianie struktury bilansu. Luzowanie ilościowe jest częściowo
odwracalną8 metodą zarządzania sytuacją kryzysową, zorientowaną na
stabilizowanie cen dłużnych papierów wartościowych i zwiększenie płynnych
rezerw banków. QE tworzy przestrzeń dla finansowania interwencyjnych
wydatków rządu i obniża koszty pozyskania pieniądza 9, więc można oczekiwać
pojawienia się presji popytowej. Tak się jednak nie stało.
Pomimo „wpompowania” w gospodarkę ogromnych kwot, dynamika
PKB w krajach eurolandu pozostała niska, a dynamika cen kształtowała się
poniżej celu inflacyjnego. Pojawiły się głosy, że jest to skutek niskiego popytu
konsumpcyjnego, który można skutecznie stymulować jedynie poprzez łagodną
politykę fiskalną. Postulowano, aby EBC i krajowe banki centralne strefy euro
podjęły na nowych zasadach współpracę z rządami, unikając ograniczeń
prawnych dyscyplinujących sektor general governement. Mogą to zrobić pod
warunkiem, że przestaną kupować obligacje rządowe lub inne papiery
wartościowe w celu tworzenia rezerw bankowych, ale będą zasilały
bezpośrednio nowo wykreowanymi pieniędzmi realną gospodarkę [Kaletsky,
2012; Blyth i Lonergan, 2014; Chick, 2015; Skolimowsky, 2019]. Przeciwnego
zdania byli ekonomiści, którzy zwracali uwagę na trudne do przewidzenia
skutki miękkiej polityki pieniężnej. Wzrost rezerw bankowych neutralizuje
skutki QE, dlatego nie widać szybkiej reakcji banków, ale gdy rezerwy zostaną
rozwiązane i zwiększy się skala akcji kredytowej inflacja może wymknąć się
spod kontroli banku centralnego, wpływając negatywnie na pożyczkodawców
i kurs walutowy [Taylor, 2013 i 2017].
W

listopadzie

2015

r.

gupa

organizacji

pozarządowych

pod

przewodnictwem Positive Money Europe10 rozpoczęła kampanię „Łagodzenie
ilościowe dla ludzi”, w której ponad 65 cieszących się renomą ekonomistów
poparło tę inicjatywę, stwierdzając, że: zamiast zalewać rynki finansowe, pieniądze

—————

QE stymuluje gospodarkę tylko w zamierzeniu i w sposób pośredni, jako efekt uboczny
dofinansowania banków i innych instytucji. Bank centralny może zacieśnić politykę pieniężną
(„odwrócić QE”), gdy gospodarka się odrodzi, sprzedając obligacje rządowe i inne aktywa
finansowe [Flanders. 2009]
9 Zjawisko to przypisuje się tzw. psychologii rynków finansowych; bank centralny sygnalizując, że
podejmie nadzwyczajne kroki w celu ułatwienia ożywienia gospodarczego, nastraja inwestorów
optymistycznie, a równocześnie obniża poziom oczekiwań inflacyjnych. Na przykład
zaobserwowano, że w strefie euro dochodowość wszystkich rodzajów obligacji o ratingu
inwestycyjnym obniżyła się najbardziej między datą ogłoszenia QE a faktycznym rozpoczęciem
zakupów przez EBC.
10 Positive Money Europe powstała w 2010 r. Jest to organizacja badawcza, non profit, współpracująca
z EBC. Więcej informacji na jej temat znajduje się na stronie https://www.positivemoney.eu/aboutus/
8
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wytworzone dzięki QE należy przeznaczyć na gospodarkę realną, na niezbędne
inwestycje publiczne, takie jak zielona infrastruktura, niedrogie mieszkania i/lub
świadczenia wypłacane jako dywidenda obywatelska dla wszystkich mieszkańców.
Pomysły dotyczące tzw. „suwerennego pieniądza” stanowiącego rodzaj
friedmanowskiego

„pieniądza

z

helikoptera”

(helicopter

money)

zostały

przedstawione w Parlamencie Europejskim w dniu 17 lutego 2016 r. Kilka
miesięcy później EBC uznał, że „pieniądz suwerenny” może funkcjonować
w ograniczonej skali, pod warunkiem, że nie przejmie wobec stron trzecich cech
oficjalnej waluty emitowanej przez bank centralny [Constâncio, 2016; Positive
Money Europe, 2016].
Pieniądz „helikopterowy” tylko stosunkowo nieliczni ekonomiści,
interpretują jako fundusze przekazywane przez bank centralny bezpośrednio
obywatelom, z pominięciem sektora finansowego lub rządowego (Geiger i in.,
2016) jednak większość rozumie pod tym pojęciem finansowanie przez bank
centralny ekspansywnej polityki fiskalnej, polegającej na bezpośrednich
transferach do obywateli; finansowaniu obniżek podatków; zwiększeniu
wydatków

na

projekty

infrastrukturalne.

W

tym

ujęciu

pieniądze

„z helikoptera” to sposób stymulacji realnej gospodarki za pomocą programów
rządowych kreujących popyt, realizowanych w warunkach niskiej dynamiki
cen, a nawet deflacji.
W większości krajów eurolandu zamiast kierować pieniądze do
konsumentów

poszerzono

programy

interwencyjne

Eurosystemu,

wprowadzając od marca 2015 r. na wielką skalę skup komercyjnych papierów
dłużnych o ratingu inwestycyjnym 11, a równocześnie ograniczając pulę
zakupów obligacji skarbowych. Przyniosło to poprawę kondycji korporacji
o strategicznym znaczeniu w gospodarce, natomiast nie wywarło większego
wpływu na tempo wzrostu cen konsumpcyjnych. Zamierzano więc ograniczyć
skalę QE od 2018 r. ale wobec wciąż zbyt niskiej inflacji i pesymistycznych
prognoz koniunktury, jesienią 2019 r. EBC zapowiedział kontynuację tej polityki
tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków
płynnościowych

i

zdecydowanie

łagodnej

polityki

pieniężnej

(ograniczając

równocześnie skalę programów interwencyjnych – przyp. aut.) do momentu,
kiedy perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym projekcji będą zdecydowanie zbliżały

—————

11 EBC skupił obligacje korporacyjne na kwotę ponad 158 mld euro (ok. 13,5% wszystkich obligacji
strefy euro i ok. 18% wszystkich obligacji dopuszczonych do programu CSPP). Większość obligacji
zakupionych w systemie CSPP posiadała wysoki rating inwestycyjny, pochodziła z Francji iNiemiec,
dominowały obligacje wyemitowane przez korporacje w sekcjach infrastruktura i transport oraz
przemysł samochodowy, ale udział pozostałych branż był również wysoki [Ancyparowicz, 2019,
s. 16-17].
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się do poziomu wystarczająco bliskiego, ale niższego niż 2%, oraz do momentu
potwierdzenia tego zbliżenia w dynamice inflacji bazowej [cyt. za: NBP 2019, s. 11].
Pakiet stymulacyjny EBC od początku budził kontrowersje członków
zarządu tego banku; członek Rady Prezesów EBC, Klaas Knot otwarcie wyrażał
swój sprzeciw wobec wznowienia OE: Jeśli ryzyko deflacji ponownie będzie stanowić
zagrożenie, to uważam, że program zakupu aktywów jest odpowiednim instrumentem,
by jej przeciwdziałać, ale w mojej ocenie perspektyw inflacyjnych, jak na razie nie ma
takiej potrzeby. Zwracano także uwagę na coraz częściej pojawiające się oznaki
niedoboru aktywów o niskim ryzyku i deformację cen instrumentów
finansowych, a także na zagrożenia jakie niesie akceptacja nadmiernego ryzyka
na rynkach mieszkaniowych [EBC, 2019]. Nikt nie spodziewał się wtedy, że
wkrótce pakiet ten będzie musiał ulec głębokiej modyfikacji, aby umożliwić
sfinansowanie (zakrojonych na gigantyczną skalę) rządowych programów
łagodzących skutki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Po wirtualnym nadzwyczajnym szczycie w dniu 26 marca przywódcy
G20 wyrazili obawę, że pandemia koronawirusa grozi największą recesją
w nowożytnej historii świata i wydali komunikat zobowiązujący do zrobienia
wszystkiego, co trzeba i do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi politycznych
w celu zminimalizowania szkód gospodarczych i społecznych w wyniku pandemii,
przywrócenia globalnego wzrostu, utrzymania stabilności rynku i wzmocnienia
odporności. W ocenie większości ośrodków prognostycznych, spadek PKB będzie
większy niż w 2008 r., ponieważ dotknie całą gospodarkę światową, powodując
zaburzenia podaży, zamknięcie fabryk i spadek popytu z powodu gwałtownego
(i długotrwałego) zahamowania mobilności przestrzennej ludzi.
Sytuacja kryzysowa, nawet jeśli przebieg epidemii nie będzie tak
dramatyczny, ostry i długotrwały jak spodziewają się pesymiści, wymaga
szerokiego wsparcia przez banki centralne rządowych programów osłonowych.
Programy te (szacowane na ok. 2 bln USD) nie mogą być finansowane
z podatków, lecz ze sprzedaży dłużnych papierów wartościowych, co powoduje
że banki centralne przejmują coraz większą część rynków obligacji [Woś, 2020;
Kozieł, 2020]. W tych okolicznościach potrzebna jest ścisła współpraca władz
fiskalnych i monetarnych zorientowana na „utylizowanie” długów rządowych,
które zostaną po walce z recesją, aby nie dopuścić do utraty kontroli nad
inflacją12.

—————

12 Zdaniem niektórych ekonomistów, bank centralny powinien pomóc rządowi „zutylizować” ten
kryzysowy dług, dopuszczając przejściowy wzrost inflacji, aby zmniejszyć poziom zadłużenia
sektora general government i koszty obsługi długu publicznego do czasu wyraźnej poprawy
koniunktury.
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PRAWNE ASPEKTY STYMULOWANIA GOSPODARKI
INSTRUMENTAMI NBP
Inicjując jesienią 1989 r. reformę polskiego systemu bankowego podjęto
decyzję, że w gestii banku centralnego mają pozostać czynności związane
z działalnością emisyjną, kształtowaniem polityki pieniężnej oraz pełnieniem
funkcji banku banków i banku państwa. Wydzielając z Narodowego Banku
Polskiego dziewięć banków komercyjnych, wyłączono z zakresu uprawnień
NBP

czynności

związane

z

bezpośrednim

kredytowaniem

i

kontrolą

przedsiębiorstw.
Ustawa o NBP z 1997 r. w art. 3. ust. 1 stwierdza, że podstawowym
celem działalności polskiego banku centralnego jest utrzymanie stabilnego
poziomu cen, lecz – jeśli nie wpłynie to negatywnie na główny zakres
odpowiedzialności NBP – bank ten może realizować cel pomocniczy, jakim jest
wspieranie polityki gospodarczej rządu. Realizując te cele, NBP

oddziałuje

bezpośrednio swymi instrumentami finansowymi na instytucje monetarne
i rynek międzybankowy. Nie może natomiast być stroną w żadnych
transakcjach

polegających

na

bezpośrednim

(na

rynku

pierwotnym)

finansowaniu potrzeb pożyczkowych sektora general government, nie może
również kredytować (w jakiejkolwiek formie) niemonetarnych podmiotów
gospodarczych (przedsiębiorstw).
Stosownie do art. 48 ustawy o NBP, polski bank centralny może
otwierać rachunki lokat terminowych banków, emitować i sprzedawać papiery
wartościowe oraz organizować obrót walorami, których jest emitentem oraz
obligacjami skarbowymi i innymi papierami wartościowymi poręczonymi lub
gwarantowanymi przez Skarb Państwa. Obligacje skarbowe i inne papiery
wartościowe oferowane na rynku krajowym mogą być bez limitów ilościowych
i wartościowych nabywane i sprzedawane przez NBP w ramach operacji
otwartego rynku, pod warunkiem, że walory te spełniają kryteria inwestycyjne.
Obligacje przedsiębiorstw (obligacje korporacyjne) – obok bonów NBP,
nominowanych
komunalnych,

w

złotych

obligacji

bonów

i

Europejskiego

obligacji
Banku

skarbowych,
Inwestycyjnego,

obligacji
listów

zastawnych oraz obligacji skarbowych nominowanych w euro – stanowią jedną
z akceptowalnych form zabezpieczenia operacji refinansujących, oferowanych
bankom komercyjnym przez polski bank centralny. Tego rodzaju papiery
wartościowe muszą mieć określone cechy: nie mogą być obligacjami
sekurytyzowanymi, muszą być dopuszczone do obrotu publicznego oraz
wprowadzone do obrotu regulowanego na platformach GPW SA lub BondSpot
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SA; wartość nominalna emisji (oznaczona kodem ISIN) powinna wynosić co
najmniej 10 mln zł i spełniać kryteria ratingowe13.
Zakaz interwencyjnego skupu przez polski bank centralny aktywów
pomiotów komercyjnych (wzorowanych na pakietach stymulacyjnych EBC)
wynika także z art. 52 ustawy o NBP. Artykuł ten określa ramy działalności
dewizowej polskiego banku centralnego, ale pośrednio wskazuje na sytuacje,
w której nabycie papierów wartościowych miałoby cechy niedozwolonej
pomocy

publicznej.

(w szczególności

Na

Bank

gruncie

prawa

Gospodarstwa

polskiego,

Krajowego,

niektóre

instytucje

Bankowy

Fundusz

Gwarancyjny, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA) oraz niektóre
fundusze celowe (Fundusz Drogowy, Polski Fundusz Rozwoju) mogą być
wyłączone z sektora publicznego, więc teoretycznie NBP mógłby nabywać ich
obligacje. Jednak tego typu podmioty spełniają kryteria instytucji publicznej,
toteż w świetle prawa europejskiego byłoby to naruszeniem art. 123 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nabycie na rynku wtórnym takich
obligacji jest legalne tylko wówczas gdy transakcja taka odbywałaby się
w ramach konwencjonalnej polityki pieniężnej. Ograniczenia te mają istotne
znaczenie dla zestawu instrumentów, jakimi może posługiwać się Narodowy
Bank Polski w realizacji swej misji, tj. umacniania złotego.
We wrześniu 1998 r. Rada Polityki Pieniężnej pierwszej kadencji (19982004) opracowała strategię na lata 1999-2003 zorientowaną na

osiągnięcie

bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) [RPP, 1998]. Strategii tej miała służyć
ewolucja polityki kursowej w kierunku płynnego kursu walutowego 14,
weryfikowana poprzez dochodzenie do corocznych, krótkookresowych celów
inflacyjnych deklarowanych w Założeniach Polityki Pieniężnej. Utrzymywanie
płynnego kursu walutowego zapewniało niezbędną spójność strategii oraz
pozwalało eliminować podstawowe źródła nadpłynności sektora bankowego
poprzez operacje otwartego rynku. Roczne cele inflacyjne wskazywały na
pożądane tempo obniżania inflacji przy realizacji podstawowego celu
średniookresowego polityki pieniężnej. Wprawdzie, w omawianym okresie
poziom inflacji przewyższał w niektórych latach krótkookresowe cele, jednakże
cel indykatywny (4% rok do roku) stawał się coraz lepiej widoczny, dzięki
czemu spadały oczekiwania inflacyjne, pomimo prowadzonej w tym samym
czasie ekspansywnej polityki fiskalnej [RPP, 2003]. W 2002 r. wskaźnik

—————

13 Warunek ten wymaga spełnienia jednego z trzech kryteriów ratingowych: obligacja ma rating na
poziomie inwestycyjnym; emitent posiada taki rating; obligacje są gwarantowane przez skarb
państwa lub instytucję finansową posiadającą rating na poziomie inwestycyjnym.
14 Płynny kurs PLN został wprowadzony po kolejnej nowelizacji prawa dewizowego z dniem
12 kwietnia 2000 r. (więcej na ten temat: Ancyparowicz, 2019, s. 15-40).
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dynamiki cen na rynku towarów i usług konsumpcyjnych (Consumer Price Index
– CPI) ukształtował się na poziomie 1,9%, a więc dwukrotnie niższym od
wartości indykatywnej, za to bliskim poziomu celu inflacyjnego Europejskiego
Banku Centralnego.
Ustabilizowanie inflacji pozwoliło na modyfikację strategii polityki
pieniężnej, w szczególności na rezygnację z inflacyjnych celów rocznych –
wyznaczanych na koniec danego roku kalendarzowego – na rzecz realizacji celu
ciągłego. Od 2003 r. celem polityki pieniężnej jest ustabilizowanie stopy inflacji
na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt
procentowy15. Strategię tę można określić mianem „strategii ciągłego celu
inflacyjnego”. W razie ukształtowania się inflacji poza przedziałem dopuszczalnych
wahań w wyniku pojawienia się nieoczekiwanych wstrząsów polityka pieniężna będzie
prowadzona w taki sposób, aby umożliwić powrót inflacji do poziomu zgodnego
z wyznaczonym celem w średnim horyzoncie czasowym. W takim horyzoncie cel polityki
pieniężnej będzie realizowany w sposób zapewniający minimalizację wahań produkcji
[RPP, 2002].
Ogłoszona w 2002 r. strategia polityki pieniężnej zawiera deklarację
ujednolicenia
z instrumentami

instrumentów

finansowych

funkcjonującymi

w

stosowanych

Eurosystemie,

przez

jednakże

NBP

ich dobór

i szybkość dostosowania do standardów EBC uzależnione są od uwarunkowań
rynkowych, a w szczególności od poziomu płynności w krajowym sektorze
bankowym.
Przyjęta w 2003 r. strategia określiła, że głównym instrumentem
realizacji celu inflacyjnego jest stopa procentowa, zaś kierunek polityki
pieniężnej

wyznaczają

stopy:

referencyjna,

lombardowa,

depozytowa,

redyskontowa weksli i dyskontowa weksli 16. Ważnym instrumentem sterowania
płynnością banków jest również stopa rezerwy obowiązkowej. Z uwagi na

—————

Rada Polityki Pieniężnej uznała, że warunkach polskich przedział ten powinien być nieco wyższy
od referencyjnej wartości kryterium inflacyjnego EBC ze względu na wyższe niż w strefie euro
tempo wzrostu polskiej gospodarki.
16 Stopa referencyjna określa rentowność podstawowych operacji NBP przeprowadzanych w ramach
operacji otwartego rynku i bezpośrednio oddziałuje na poziom oprocentowania depozytów na
rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności. Jest ona codziennie
monitorowana za pomocą Stawki Referencyjnej POLONIA, która odzwierciedla wahania kosztu
pieniądza (ceny niezabezpieczonych depozytów) na rynku międzybankowym o terminie O/N. Stopa
lombardowa wyznacza maksymalny koszt pozyskania pieniądza w banku centralnym, określając
górny pułap dla wahań rynkowych stóp O/N. Stopa depozytowa stanowi dolne ograniczenie
korytarza wahań krótkoterminowych stóp rynkowych. Stopa redyskontowa weksli jest naliczana
przez bank centralny przyjmujący od banków komercyjnych, wcześniej przez nie dyskontowane,
weksle pochodzące z obrotu gospodarczego. Stopa dyskonta weksli jest naliczana w momencie
przyjęcia przez bank centralny od banków komercyjnych wcześniej dyskontowanych weksli.
15
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wysoką nadpłynność w polskim sektorze bankowym (do czego w znacznej
mierze przyczynia się napływ unijnych środków pomocowych) w 2003 r.
ustanowiono stopę rezerwy obowiązkowej na poziomie 3,50% dla wszystkich
rodzajów depozytów.
Rezerwa obowiązkowa ogranicza kreację pieniądza w systemie
bankowym,

bowiem

„wiąże”

w

banku

centralnym

część

depozytów

powierzonych instytucjom monetarnym w banku centralnym. Rezerwa ta jest
odprowadzana

od

wszystkich

zobowiązań

stanowiących

podstawę

jej

naliczania, z wyjątkiem środków uzyskanych z tytułu transakcji repo i sell-buyback oraz środków pozyskanych co najmniej na dwa lata (od 1 marca 2018 r.) 17.
Od lipca 2004 r. podmioty naliczające rezerwę obowiązkową pomniejszają
kwotę rezerwy naliczonej o równowartość 500 tys. euro; rezerwa ta jest
oprocentowana, co częściowo rekompensuje bankom utracone korzyści.
Od czasu ogłoszenia strategii ciągłego celu inflacyjnego, aż do wybuchu
pandemii koronawirusa, Narodowy Bank Polski tylko dwukrotnie – w ramach
interwencji ukierunkowanej na zarządzanie płynnością banków komercyjnych –
wykupił wyemitowane przez siebie obligacje w celu absorpcji środków w jakie
zasilony został sektor bankowy. Stało się to po dokonaniu głębokiej redukcji
stopy rezerwy obowiązkowej, a więc w warunkach istotnego ograniczenia
poziomu nadpłynności sektora bankowego (więcej na ten temat: PrzybylskaKapuścińska 2002). Pierwszy częściowy wykup obligacji (40% wartości emisji)
został przeprowadzony w 2003 r., pozostała część – w 2009 r. Ponadto NBP
stosował w okresie 2000-2003 operacje sprzedaży bądź wykupu papierów
wartościowych o terminach zapadalności 2, 3, 4, 5 i 10 lat (pochodzące
z konwersji niezbywalnych papierów wartościowych Skarbu Państwa będących
uprzednio w posiadaniu NBP). W obu przypadkach polski bank centralny dążył
do ograniczenia skali nadpłynności w sektorze bankowym, generowanej – jak
już wspomniano – głównie napływem środków z Unii Europejskiej, ale także

—————

17 Zarząd NBP ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerw obowiązkowych w NBP,
w tym rodzaje rachunków bankowych, których nie dotyczy obowiązek utrzymywania rezerw.
Ponadto może określać wysokość zapasu gotówki w złotych, którego utrzymanie w kasach
bankowych będzie równoznaczne z utrzymywaniem rezerw w NBP. W przypadku naruszenia
obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w wymaganej wysokości banki zobowiązane są
uiścić odsetki od różnicy pomiędzy kwotą, która podlega utrzymaniu na rachunkach, a kwotą
rezerwy faktycznie utrzymywanej przez bank. Odsetki te są naliczane według stawki stanowiącej
dwukrotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowiązującego w okresie, za który
należą się odsetki (art. 38 i 39 ustawy o NBP). O zwolnienie z konieczności odprowadzenia rezerwy
mogą ubiegać się banki, które przejęły bank będący w trudnej sytuacji finansowej oraz banki
realizujące programy naprawcze. Zwolnienie, którego udziela Prezes NBP, wymaga złożenia
wniosku, zawierającego określenie okresu, na jaki ma być udzielone zwolnienie oraz sprecyzowania
czy dotyczy całości czy części rezerwy oraz załączenia programu naprawczego.
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wskutek

narzucenia

wyśrubowanych

norm

polskim

bankom

kapitałowych

i

komercyjnym

(po

ostrożnościowych

2010
w

r.)

ramach

implementacji pakietów Bazylea III i IV [więcej na ten temat: Ancyparowicz,
201].
Wprawdzie kryzys 2008-2009 nie dotknął bezpośrednio polskiego
sektora bankowego, ale przejściowo ograniczył zasilanie utworzonych w Polsce
filii zagranicznych korporacji finansowych, zmniejszając ich płynność, co
skutkowało ograniczaniem akcji kredytowej. Przeciwdziałając skutkom credit
crunch, NBP zmodyfikował jesienią 2008 r. instrumentarium swej polityki
pieniężnej, wprowadzając czasowo oraz w ograniczonej skali transakcje
warunkowe zasilające sektor bankowy w płynność złotową oraz operacje typu
„swap walutowy”, które pozwalały na uzupełnianie niedoboru zasobów
walutowych banków komercyjnych; operacje te zostały całkowicie wstrzymane
w 2011 r.
Od tego czasu, aż do wybuchu pandemii, nie wystąpiły żadne
poważniejsze zaburzenia ani na rynku pieniężnym, ani w realnej sferze polskiej
gospodarki, co umożliwiło sukcesywne łagodzenie polityki pieniężnej, a potem
jej stabilizację, która korzystnie wpływała na rynki finansowe i realną sferę
gospodarki. Od marca 2015 r., zgodnie z decyzjami RPP, podstawowe stopy
procentowe (relatywnie wysokie w porównaniu z EBC i innymi bankami ESBC)
nie zmieniały się; postawa wait and see nie uległa zmianie nawet wówczas, gdy
wskaźnik CPI kształtował się przejściowo poniżej dolnej granicy przedziału
wyznaczonego dla celu inflacyjnego 18, ani wtedy gdy trend ten uległ
odwróceniu. Wydawało się, że nie ma i w dającej się przewidzieć przyszłości nie
będzie istotnych powodów dla zmiany tego podejścia.
Opracowana na podstawie danych oraz informacji dostępnych do 18
lutego 2020 r. projekcja inflacji i dynamiki PKB nie budziły niepokoju.
Przewidywano, że roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym
prawdopodobieństwem w przedziale 3,1–4,2% w 2020 r., 1,7–3,6% w 2021 r. oraz
1,3–3,4% w 2022 r., co wskazywało na wygasanie presji inflacyjnej i utrzymanie
wskaźnika CPI w dopuszczalnych granicach. Przewidywano również, że tempo
wzrostu

PKB

według

tej

projekcji

znajdzie

się

z

50-procentowym

prawdopodobieństwem w przedziale 2,5–3,9% w roku bieżącym, 2,1–3,9%
w roku następnym oraz 1,8–3,7% w roku 2022. Biorąc pod uwagę te wskaźniki,

—————

18 Podejmując decyzje w zakresie polityki pieniężnej, Rada bierze pod uwagę opóźnienia, z jakimi
zmiany parametrów polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę. Długość opóźnień, jakie
występują od podjęcia decyzji dotyczącej poziomu stóp procentowych do momentu
zaobserwowania najsilniejszego wpływu tej decyzji na wielkości realne (m.in. produkcję

i zatrudnienie) oraz inflację, wynosi kilka kwartałów i może zmieniać się w czasie.
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Rada Polityki Pieniężnej IV-tej kadencji, w komunikacie po posiedzeniu w dniu
5 lutego 2020 r. stwierdziła: obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu
polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować
równowagę makroekonomiczną, a jednocześnie umożliwia realizację celu inflacyjnego
w średnim okresie [NBP, 2020].
Zaledwie kilka tygodni później, do Europy dotarła pandemia SARSCoV-2, której rozprzestrzenianie próbowano spowolnić podejmując decyzje
drastycznie ograniczające aktywność gospodarczą na wiele tygodni, a nawet
miesięcy. Silne ograniczenie podaży w branżach bezpośrednio dotkniętych
restrykcjami sanitarnymi oraz głęboki spadek konsumpcji wywołały kryzys
w realnej sferze gospodarki, który nieuchronnie będzie się pogłębiać w miarę
przedłużania się zagrożenia epidemicznego. Wprowadzone ograniczenia
dotkną bowiem nie tylko branże świadczące usługi dla gospodarstw
domowych, ale także – poprzez spadek aktywności w skali globalnej oraz silne
ograniczenie krajowego popytu finalnego – ograniczenia te wpłyną również na
przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport oraz różnego typu usługi
rynkowe (w tym finansowe).
Wskutek zarządzonych obostrzeń sanitarnych już nastąpił spadek
dochodów gospodarstw domowych, spowodowany redukcją zatrudnienia
i obniżaniem wynagrodzeń w celu ratowania miejsc pracy, którego nie są
w stanie zrekompensować działania osłonowe administracji państwowej.
Spadek zatrudnienia oraz obniżenie dochodów pracowników i pracodawców
implikuje spadek konsumpcji, który w przyszłości będzie się pogłębiał, z uwagi
na nieuniknioną dekoniunkturę w branżach funkcjonujących w pierwszej fazie
kryzysu bez większych zakłóceń (np. przemysł ciężki, górnictwo, budownictwo,
rolnictwo). Ponadto, gospodarki otwarte (takie jak nasza) silnie odczują regres
popytu

w

handlu

zagranicznym

oraz

wycofywanie

się

inwestorów

zagranicznych z rynków lokalnych; należy spodziewać się, że problem ten
wystąpi szczególnie ostro przede wszystkim w krajach zaliczanych do rynków
wschodzących, do których zalicza się również Polska [Stiglitz, 2020].
W tej sytuacji RPP zdecydowała się aktywnie wspierać politykę
ochronną polskiego rządu, zasilając banki komercyjne w płynność, obniżając
cenę pieniądza i udrażniając kanały transmisji polityki monetarnej. Instrumenty
interwencji monetarnej uruchomione zostały w trzech etapach, w okresie od
połowy marca do końca kwietnia 2020 r. Miały one na celu ułatwienie
finansowania interwencyjnych programów rządu, a równocześnie zapobieganie
przejawom paniki na rynku monetarnym,
w sektorze bankowym.

zwłaszcza wyraźnie widocznym
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W pierwszym etapie, priorytetem Narodowego Banku Polskiego było
utrzymanie

płynności

w

krajowym

systemie

bankowym

w

sytuacji

wzmożonych wypłat gotówki z kont osobistych. Drugi etap polegał na
ustanowieniu

przez

Radę

Polityki

Pieniężnej

historycznie

najniższych

referencyjnych stóp procentowych oraz na zwiększeniu zdolności banków do
kreacji

pieniądza

minimalnego

dzięki

obniżeniu

dopuszczalnego

stopy

prawem

rezerwy

poziomu

obowiązkowej

(0,5%).

do

Równocześnie

uruchomiono na rynku wtórnym duże programy skupu obligacji skarbowych
oraz papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa. Celem tych
operacji będzie zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym,
zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz
wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj.
wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Terminy oraz skala prowadzonych
operacji będą uzależnione od warunków rynkowych [NBP/RPP, 2020]. W trzecim
etapie Narodowy Bank Polski uruchomił kredyt wekslowy, przejmując ryzyko
kredytów obrotowych udzielanych przez banki komercyjne przedsiębiorstwom,
niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej czy charakteru działalności.
Czas, jaki upłynął od uruchomienia niestandardowych instrumentów
polityki pieniężnej jest jeszcze zbyt krótki, aby można było ocenić ich
skuteczność. Jednakże – biorąc pod uwagę mniejszy od oczekiwanego spadek
polskiego PKB po pierwszym kwartale 2020 r.19 oraz gasnące tempo inflacji20 –
można się spodziewać, że wsparcie przez NBP i RPP polityki antykryzysowej
rządu ułatwi ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej w kraju i powrót polskiej
gospodarki narodowej na ścieżkę wzrostu po opanowaniu pandemii. Nastąpi to
jednak nie wcześniej niż w 2021 roku.
ZAKOŃCZENIE
Kryzys, który dotknął gospodarkę światową w latach 2007-2009, był tak
wielkim wstrząsem dla rynków finansowych i realnej sfery gospodarki, że
tradycyjne

instrumenty

finansowe

nie

były

w

stanie

go

opanować.

Rozprzestrzenianie się kryzysu w sektorze finansowym udało się zahamować

—————

19 Według szybkiego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I
kwartale 2020 roku był realnie wyższy o 1,9% rok do roku, wobec 4,8% w analogicznym okresie 2019
r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie
o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,6% [GUS, 2020].
20 Oczekiwany spadek globalnej aktywności gospodarczej wraz z niższymi cenami surowców oraz
osłabieniem krajowego popytu będą oddziaływały w kierunku istotnego obniżenia dynamiki cen
[NBP/RPP, 2020].
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tylko dzięki zastosowaniu niestandardowych instrumentów finansowych.
Ekspansywna polityka monetarna FED, większości banków centralnych
Eurosystemu i Banku Anglii, ułatwiła przełamanie recesji w gospodarce
amerykańskiej i unijnej oraz złagodziła uporczywe tendencje deflacyjne. Kolejne
transze

dużych

zakupów papierów skarbowych istotnie

obniżyły ich

rentowność, a w konsekwencji – także koszty obsługi długu publicznego.
Z drugiej jednak strony, niekonwencjonalna polityka pieniężna, obok
doraźnych i średniookresowych korzyści, niesie słabo dotychczas rozpoznane,
lecz identyfikowalne ryzyka, którym trzeba będzie sprostać w przyszłości.
Należą do nich m.in.: opóźnienie koniecznych reform finansów publicznych
[Roubini i Mihm, 2010], nieuzasadniona aprecjacja walut narodowych krajów
zaliczanych do rynków wschodzących [Stiglitz, 2012], gwałtowny przyrost
agregatów pieniężnych na globalnych rynkach finansowych [Taylor, 2012;
Bernanke, 2012; Goodhart i Ashworth, 2012]. Tym niemniej, po wybuchu
pandemii większość ekspertów w dziedzinie finansów uważa, że w dobie
globalnego zagrożenia kryzysem należy wybrać mniejsze zło i prowadzić luźną
politykę fiskalną wspieraną przez równie luźną politykę monetarną, aby
zapobiec

katastrofalnemu

załamaniu

się

gospodarki,

pod

względem

społecznym być może najgroźniejszemu od czasu Wielkiego Kryzysu.
Nadal panuje duża niepewność co do długofalowego wpływu pandemii
na poziom aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce, ale już wiadomo, że
w krótkiej perspektywie czasowej pandemia przyczyni się do silnego spadku
PKB również w naszym kraju. Jest to nieunikniona cena za wprowadzanie
drastycznych ograniczeń w przemieszczaniu się pracowników, towarów
i konsumentów, jednakże zaniechanie takich działań groziłoby znacznym
zwiększeniem liczby ofiar śmiertelnych oraz przeciążeniem systemów opieki
zdrowotnej. Biorąc pod uwagę realne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli,
w dalszej perspektywie ryzykowalibyśmy jeszcze większe straty gospodarcze,
niż te, które już teraz są prognozowane.
A. Glapiński [2020] – prezes NBP a zarazem przewodniczący RPP –
wyjaśnił przesłanki, jakimi kieruje się większość członków Rady, podejmując
wyzwanie, jakim jest niestandardowa polityka pieniężna w naszym kraju:
Obecne działania NBP to ogromna inwestycja, która ma umożliwić polskiej gospodarce
jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania po okresie pandemii, a przez to
uchronić nas przed jej wtórnymi efektami, w tym nadmiernym spadkiem dynamiki cen
oraz ryzykiem deflacji. Inwestycja, która będzie skuteczna tylko wtedy, jeśli będzie
uzupełniona przez równoczesne i odpowiednie działanie wszystkich podmiotów
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odpowiedzialnych za politykę gospodarczą i finansową, w tym rządu i banków
komercyjnych.
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OCENA JAKOŚCI UŻYTKOWEJ SYSTEMÓW INFORMACJI
FINANSOWEJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

EVALUATION OF USABILITY OF FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS
FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Słowa kluczowe: jakość użytkowa, systemy informacji finansowej, małe przedsiębiorstwa
Keywords: usability, financial information systems, small enterprises

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja procedury oceny jakości użytkowej
systemów informacji finansowej małych przedsiębiorstw. Proponowana koncepcja uwzględnia
specyfikę wynikającą z wielkości podmiotu oraz prowadzenia rachunkowości w formach
uproszczonych. W tekście zaprezentowano konstrukcję samej procedury, jak również wyniki badań
jakości użytkowej systemów uzyskane w oparciu o nią. Przedstawiono, w jaki sposób można za jej
pomocą diagnozować system informacji finansowej i wykrywać nieprawidłowości w jego
funkcjonowaniu, a także jak, już po zaimplementowaniu usprawnień w systemie, za pomocą tego
samego narzędzia, ocenić efekt dokonanego wdrożenia.

Abstract
This paper presents a procedure for evaluating the usability of financial information systems for
small enterprises that takes into account the specificity resulting from the size of the entity and the use of
simplified accounting. The paper presents the structure of the procedure and the results of system usability
evaluation made on its basis. It is also described how the proposed procedure can be used to diagnose a financial
information system and detect irregularities in its functioning, as well as how, after implementing
improvements in the system, to use the same procedure to assess the effect of the implementation.
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WPROWADZENIE
Współczesne

przedsiębiorstwa

działają

w

dobie

globalizacji,

nieustającego rozwoju technologicznego oraz w dynamicznie zmieniającym się
otoczeniu rynkowym. W takich warunkach sprawny i wysokiej jakości system
informacji

finansowej

staje

się

jednym

z czynników

niezbędnych

do

prawidłowego funkcjonowania organizacji. Coraz silniejsza integracja sektora
MSP z dużymi przedsiębiorstwami w ramach łańcuchów dostaw oraz coraz
większe natężenie konkurencji w ramach samego sektora MSP, powoduje
konieczność elastycznego przystosowania systemów informacyjnych małych
podmiotów do nowoczesnych rozwiązań rynkowych. Początkiem wszelkich
zmian, innowacji i działań przystosowawczych jest ocena istniejących rozwiązań
oraz diagnoza słabych stron systemów, które docelowo powinny być
eliminowane. Dwukrotna ocena jakości użytkowej, jaka następuje najpierw
przed modyfikacją systemu, a następnie po implementacji zmian, jest natomiast
niezbędna dla oceny skuteczności zaprojektowanego wdrożenia. Problemem
w tym kontekście jest dostosowanie metod ewaluacji do rozmiaru badanego
podmiotu. Znane z literatury modele oceny jakości użytkowej systemu
informacyjnego znajdują bowiem w tej grupie przedsiębiorstw ograniczone
zastosowanie, przede wszystkim ze względu na swoje koszty i stopień
komplikacji. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel prezentację autorskiej
procedury oceny jakości użytkowej systemu informacyjnego przystosowanej do
rozmiaru i specyfiki małego podmiotu.
PRZEGLĄD LITERATURY
W literaturze od wielu lat opisywane są procedury oceny jakości
systemów informacyjnych, w szczególności te oparte na standardach ISO.
Jednak ich zasadniczą wadą z punktu widzenia małych przedsiębiorstw jest
bardzo sformalizowany proces oceny. Przykładowo starszy ze standardów
ISO/IEC 9126:2001,

Software engineering – Product quality zawiera 6

charakterystyk głównych i 27 podcharakterystyk służących do oceny jakości
wewnętrznej i zewnętrznej produktu informatycznego oraz 4 charakterystyki
główne i 15 podcharakterystyk do oceny jakości użytkowej. Jego następca,
model jakości ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering – Systems and
software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software
quality models zawiera 8 charakterystyk głównych i 31 podcharakterystyk
w ocenie jakości wewnętrznej i zewnętrznej oraz 5 charakterystyk głównych i 11
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podcharakterystyk w ocenie jakości użytkowej. Trudność w dokonywaniu
oceny przy użyciu takiego modelu polega na jego ogromnej objętości - obecnie
każda z 21 norm spisana jest w ramach dokumentacji o objętości kilkudziesięciu
stron [Kobyliński, 2015]. Szerzej o procedurze oceny systemu zgodnie ze
standardami

ISO,

o komplikacji

modelu,

kosztach

i specjalistycznych

kompetencjach jakie są niezbędne do jego wykorzystania można przeczytać
także u

K.

Zmitrowicz [Zmitrowicz, 2015]. Z podobnych względów

(kompetencje, koszty) trudne do zastosowania w małym przedsiębiorstwie jest
także

przeprowadzenie

procedury

oceny

dojrzałości

systemu

zgodnie

z klasycznym modelem Nolana [Ricciardi Favaretto, de Souza Meirelles, 2015]
czy współczesnym modelem J. Hackos [Hackos, 2017], gdyż oba modele
wymagają dobrej znajomości zarówno zagadnień informatycznych, jak i tych
związanych z oceną jakości.
Bardziej przystępną alternatywą dla małych przedsiębiorców może być
ewaluacja jakości systemu informacyjnego z punktu widzenia oceny informacji
jaką system ten dostarcza. Podejście to, polegające na egzemplifikacji katalogu
cech, jakie powinna posiadać informacja generowana przez poprawnie
funkcjonujący

system

informacyjny,

odnajdujemy

zarówno

w pozycjach

krajowych [Kisielnicki i Sroka, 2005; Januszewski, 2012; Stefanowicz, 2007;
Grudzień, 2012], jak i literaturze obcojęzycznej [Alshikhi i Abdullah, 2018;
Eppler i Muenzenmayer, 2002]. Niemniej nadal, mimo wielości przytoczonej
literatury, menedżer z sektora MSP nie odnajdzie w niej gotowej procedury
badawczej, możliwej do zastosowania w zarządzanym przez siebie małym
podmiocie.
DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ
Niniejsze opracowanie stara się wypełnić nieco tę lukę metodologiczną
i przedstawia syntetycznie wyniki badań nad jakością użytkową systemów
informacji finansowej 192 mikro i małych przedsiębiorstw z terenu Śląska
i Małopolski

wraz z opisem procedury, zgodnie z którą zostały one

przeprowadzone. Badania te stanowiły trzon pracy doktorskiej autorki. Artykuł
prezentuje w jaki sposób można badać jakość systemów narzędziami, które
z jednej strony są proste i zrozumiałe dla respondenta, z drugiej pozwalają na
uzyskanie szerokiego spektrum informacji i dokonanie całościowej diagnozy
systemu.
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Na wstępie należy dokonać wyjaśnień związanych z użytymi w tekście
pojęciami

systemu informacji finansowej oraz jakości użytkowej tegoż systemu,

a także przyjętych w badaniach rozróżnień wielkości przedsiębiorstw.
A.

Hołda

kompleksowy

[2012]

definiuje

elastyczny

rachunkowość

system

jako

„uniwersalny,

informacyjno-kontrolny,

rejestrujący

i przetwarzający przebieg i rezultaty działalności jednostek gospodarczych.
System ten posługuje się właściwym układem zasad i reguł wynikających ze
sposobu postrzegania i poznawania rzeczywistości gospodarczej, jak również
przekazuje informacje do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, zasadniczo
wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji gospodarczych”
Rachunkowość postrzegana

w przytoczonym

wyżej

rozumieniu

przywodzi na myśl systemy informacyjne oparte na zasadzie podwójnego
zapisu. Tymczasem specyfiką mikroprzedsiębiorstw są systemy ewidencyjne
tworzone w oparciu o zapis pojedynczy. Dlatego, aby uwypuklić tę specyfikę,
w tekście używane jest pojęcie systemu informacji finansowej, a nie systemu
informacyjnego rachunkowości. System informacji finansowej rozumiany jest
tutaj jako ta część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, która generuje,
gromadzi, przechowuje, przetwarza, analizuje, udostępnia i wykorzystuje dane
finansowe, w celu wykorzystania ich na potrzeby sprawozdawcze oraz
w procesach podejmowania decyzji [Baliś, 2020].
W podobny sposób używane jest w literaturze anglojęzycznej pojęcie
FIS (Financial Information Systems), przez które rozumie się systemy, które
gromadzą i analizują dane finansowe, aby pomóc w podejmowaniu decyzji
dotyczących zarządzania firmą [Ateboh-Briggs, 2013] lub też

systemy

oprogramowania biznesowego służące do wprowadzania i śledzenia danych
finansowych, generujące raporty i alerty, służące menedżerom w efektywnym
prowadzeniu firmy i podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych [Rouhani
i Mahmodian, 2012].
W dalszej kolejności należy zdefiniować pojęcie jakości użytkowej (ang.
usability), które oznacza stopień spełnienia wymagań użytkowników, inaczej
mówiąc ich satysfakcji, z wykorzystania systemu podczas pracy [Hankiewicz,
2013]. Jest to istotne, gdyż pojęcie „jakości użytkowej” jest węższe od pojęcia
„jakości systemu”, obejmującego obok miar istotnych z punktu widzenia
użytkownika

także

miary

czysto

informatyczne

(wymieniane

we

wspomnianych standardach ISO), które z punktu widzenia oceny systemu małej
firmy można pominąć.
Przed przystąpieniem do omówienia samych wyników badań należy
także wyjaśnić w jaki sposób zdefiniowano w procedurze badawczej progi
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wielkości przedsiębiorstw. Podstawą podziału była definicja ustawowa
pochodząca z art. 7 Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców 1.
Zgodnie z przywołanymi przepisami za:


mikroprzedsiębiorcę2 uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej
jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie
następujące warunki:



zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz



osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych
2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych
2 milionów euro;



małego przedsiębiorcę3 uważa się przedsiębiorcę, który nie jest
mikroprzedsiębiorcą, i który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:


zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz



osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów
i usług

oraz

z

operacji

finansowych

nieprzekraczający

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
OPIS PROCEDURY BADAWCZEJ ORAZ WYNIKÓW BADAŃ
Zakładając, że stopień komplikacji systemu informacyjnego rośnie
proporcjonalnie do liczby jego użytkowników oraz uwzględniając fakt, że
mikroprzedsiębiorca często sam wykonuje rozmaite obowiązki liniowe w swojej
organizacji, przyjęto, że jest on zdolny efektywnie zarządzać zespołem
o rozpiętości kierowania około 4 osób. Dlatego też organizacje zatrudniające co
najmniej 5 osób wyłączono do odrębnej grupy w badaniach, co oznacza, że
przedsiębiorstwa w próbie badawczej podzielono ostatecznie na małe (co
najmniej 9 pracowników lub 2 mln euro rocznego obrotu), mikro+ (co najmniej

Art. 7 Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 poz. 1292), dalej określanej
jako UPP.
2 Art. 7 ust. 1 UPP.
3 Art. 7 ust. 2 UPP.
1
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5 pracowników, niezależnie od obrotu), mikro <5 (zatrudnienie poniżej
5 pracowników).
Procedura zakłada dwustopniowy model oceny jakości. W pierwszej
fazie wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu zostały poproszone
o wypełnienie trzyczęściowego kwestionariusz ankietowego. Część pierwsza
dotyczyła między innymi takich parametrów jak: roczna wielkość obrotu
podmiotu, wielkość zatrudnienia, sektor działalności, forma prawna czy forma
prowadzenia ewidencji księgowej. Część druga służyła do identyfikacji błędów
decyzyjnych na skutek wadliwego działania systemu. Część trzecia to
punktowy system oceny jakości użytkowej systemu w oparciu o 17 kryteriów,
z czego cztery dotyczyły jakości informacji dostarczanej przez system, a 13
kolejnych jakości użytkowej samego systemu. Na podstawie wyników
uzyskanych w części drugiej i trzeciej ankiety, typowano do dalszych badań
przedsiębiorstwa, u których stwierdzano ryzyko popełniania istotnych błędów
decyzyjnych na skutek wadliwego działania systemu informacyjnego.
W tak wytypowanych podmiotach badania były pogłębiane za pomocą
wywiadów, obserwacji pracy systemu informacyjnego (w tym obserwacji
uczestniczącej),

analizy

dokumentacji.

W

końcowej

fazie

badań

przedsiębiorstwom, których systemy informacyjne uzyskały najniższą ocenę
wyjściową zaproponowano ich modyfikację, a następnie ponowną ocenę ich
funkcjonowania.
W toku badań popełnianie błędów decyzyjnych na skutek wadliwości
działania systemu informacyjnego stwierdzono u 88 ze 192 badanych
podmiotów tj. u 45,8% próby. Nieprawidłowości w działaniu systemu miały
między innymi postać [Baliś, 2020]:


błędów

w

zarządzaniu

płynnością,

skutkujących

koniecznością

gwałtownego i nieplanowanego dokapitalizowania firmy, pod groźbą
utraty płynności i wiarygodności płatniczej u kontrahentów (95,5% firm
u których stwierdzono błędne działanie systemu),


zakupów

nierotujących

towarów,

a

w

konsekwencji

ponoszenia

strat

w zapasach (59% firm, u których stwierdzono błędne działanie systemu),


realizacji zleceń produkcyjnych i usługowych w sytuacji, kiedy
kontrahent zalegał z uprzednimi płatnościami (59% przedsiębiorstw,
u których stwierdzono błędne działanie systemu),



utraty zleceń produkcyjnych lub usługowych na skutek błędnego
zaplanowania czasu pracy załogi, które nie uwzględniało absencji
i urlopów oraz braku surowców na magazynie (45,4% przedsiębiorstw,
u których stwierdzono błędne działanie systemu),
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sprzedaży

produktów

i

realizacji

zleceń

usługowych
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poniżej

rzeczywistego kosztu ich wytworzenia, na skutek błędnego ustalenia
ceny (40,9% przedsiębiorstw, u których stwierdzono błędne działanie
systemu),


utraty

rabatów

za

wielkość

obrotu

z

dostawcą,

na

skutek

niedoszacowania poziomu zamówień w danym okresie rozliczeniowym
(27,2% firm u których stwierdzono błędne działanie systemu),


błędów w

kontroli finansowej procesu inwestycyjnego, ponoszenia

wyższych wydatków inwestycyjnych niż zakładane w budżecie,
a

w

końcowej

fazie

konieczności

nieplanowanego

pozyskania

finansowania zewnętrznego lub środków obrotowych (27,2% firm,
u których stwierdzono błędne działanie systemu),


odmowy realizacji transakcji na rzecz klienta z powodu rzekomego
braku towaru, który w rzeczywistości znajdował się w innym
magazynie tej samej firmy w bliskiej lokalizacji (9% firm, u których
stwierdzono błędne działanie systemu),



braku możliwości ustalenia rzeczywistych przyczyn seryjnie składanych
reklamacji, przedsiębiorca nie był w stanie ustalić czy za powstanie
reklamacji odpowiedzialny jest konkretny pracownik, użyty do
wykonania zlecenia komponent czy inny czynnik (9% firm, u których
stwierdzono błędne działanie systemu),



wystąpienia

braków w

kompletacji

produkcji, co

powodowało

konieczność dowożenia brakujących elementów na dalekie odległości
i generowało dodatkowe koszty transportu (4,5% firm, u których
stwierdzono błędne działanie systemu).
Na podstawie wywiadów z osobami zarządzającymi oraz analizy
dokumentacji

podmiotów,

stwierdzono,

że

wśród

przedsiębiorstw

zatrudniających co najmniej 5 pracowników (mikro+ i małych) błędy decyzyjne,
których koszt był wyższy niż 1% rocznego obrotu popełniło 82,8% firm, 6,3%
popełniło błędy, których koszt nie przekroczył 1% rocznego obrotu i tylko
u 10,9% respondentów tej grupy nie zidentyfikowano błędów decyzyjnych
związanych z wadliwym działaniem systemu [Baliś, 2020]. Posłużono się przy
tym kryterium istotności audytorskiej przyjmując, że system funkcjonuje
błędnie, a błędy są istotne, jeśli suma zidentyfikowanych łącznych strat
powstałych w przedsiębiorstwie na skutek jego nieprawidłowego działania
wynosi co najmniej 1% rocznego obrotu przedsiębiorstwa [Wszelaki, 2017; Pfaff,
2011]. W przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 5 pracowników istotne
błędy decyzyjne stwierdzono tylko w 8% podmiotów.
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W dalszej kolejności dokonano oceny punktowej poszczególnych
systemów. Aby ułatwić małym przedsiębiorcom udział w badaniu, kryteria
powiązano z pytaniami pomocniczymi zobrazowanymi w tabeli 1.
Tab. 1. Kryteria oceny jakości systemów informacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw
Tab. 1. Criteria for evaluating the usability of information systems for micro and small enterprises
Kryterium oceny
Dostępność i kompletność
informacji
Aktualność i terminowość
informacji
Rzetelność
Pracochłonność i czas
pozyskania informacja
Elastyczność systemu
Skalowalność
Bezpieczeństwo informacji

Poufność informacji
Porównywalność
Szybkość dostarczenia
informacji
Niezawodność i stabilność
Łatwość użytkowania
Funkcjonalność
Łatwość utrzymania
Koszt utrzymania
Dostępność czasowa
Dostępność przestrzenna

Pytania pomocnicze
Ocena jakości informacji w systemie
W jakim stopniu w systemie są dostępne wszystkie informacje
potrzebne menedżerowi do podjęcia decyzji bądź wykonania
obowiązku?
W jakim stopniu informacje w systemie są aktualne i dostępne
wtedy kiedy są potrzebne w procesie decyzyjnym?
W jakim stopniu informacje w systemie są wolne od przekłamań
i błędów?
Jak oceniają Państwo stopień nakładu pracy i koszt pozyskania
informacji w systemie?
Ocena jakości systemu
W jakim stopniu istnieje możliwość rozbudowania systemu o nowe
moduły bez istotnej przerwy w jego pracy?
W jakim stopniu istnieje możliwość zwiększenia liczby
użytkowników systemu bez istotnej przerwy w jego pracy?
W jakim stopniu system zapewnia bezpieczeństwo informacji?
(zabezpiecza przed utratą danych lub umożliwia szybkie ich
odtworzenie)
W jakim stopniu system zapewnia poufność informacji?
(zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem do informacji)
W jakim stopniu dane generowane przez system są wzajemnie
porównywalne?
W jakim stopniu oceniają Państwo szybkość, z jaką system dostarcza
potrzebnych informacji?
W jakim stopniu system jest odporny na zakłócenia i przerwy
w pracy?
W jakim stopniu system jest przyjazny w codziennym
użytkowaniu?
W jakim stopniu system jest funkcjonalny tzn. zapewnia potrzebne
informacje, zestawienia i raporty?
Jaki jest stopień trudności aktualizacji systemu i utrzymywania
systemu w gotowości do pracy?
Jaki jest koszt utrzymania systemu?
Jaka jest dostępność systemu w różnych godzinach i dniach,
w których zachodzi konieczność skorzystania z niego?
Jaka jest dostępność systemu z różnych lokalizacji użytkownika?

Źródło: opracowaniewłasnena podstawie J. Kisielnicki, H. Sroka, 2005, oraz M.Baliś,2020
Source: own elaboration based on J. Kisielnicki, H. Sroka, 2005 and M. Baliś, 2020

Każdemu z kryteriów przypisywano od 1-5 punktów, co odpowiadało
następującym poziomom jakości: dalece niewystarczający (1), niewystarczający
(2), akceptowalny (3), dobry (4), bardzo dobry (5). Następnie na podstawie
łącznej sumy uzyskanych punktów systemy kwalifikowano do jednej z grup -
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jakość użytkowa niewystarczająca (poniżej 51 punktów), akceptowalna (51-60
punktów), dobra (61-77 punktów), bardzo dobra (powyżej 77 punktów).
Aby jakość mogła zostać uznana za akceptowalną przyjęto punktację
odpowiadającą średnio minimum 3 punktom za każde kryterium, przy jakości
dobrej średnio 3,55 pkt. za każde kryterium, przy jakości bardzo dobrej średnio
4,55 pkt. za każde kryterium [Baliś, 2020].
Tabela 2 przedstawia wyniki oceny jakości użytkowej badanych
systemów w powiązaniu z wielkością przedsiębiorstwa.
Tab. 2. Ocena kryteriów jakości użytkowej systemów informacji finansowej w podziale
na rozmiar firmy
Tab. 2. Evaluation of criteria of usability of financial information systems depending on the size of
the enterprise
Lp

1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Wielkość firmy →
Kryterium oceny↓
Jakość użytkowa
informacji
Dostępność
i kompletność
informacji
Aktualność
i terminowość
informacji
Rzetelność
Pracochłonność i czas
pozyskania informacji
Jakość użytkowa
systemu
Elastyczność systemu
Skalowalność
Bezpieczeństwo
informacji
Poufność informacji
Porównywalność
Szybkość dostarczenia
informacji
Niezawodność
i stabilność
Łatwość użytkowania
Funkcjonalność
Łatwość utrzymania
Koszt utrzymania
Dostępność czasowa
Dostępność
przestrzenna
Jakość użytkowa
ogółem

µ
próba

µ
małe

µ
mikro
+

µ
mikro
<5

σ
próba

σ
małe

σ
mikro
+

σ
mikro
<5

3,47

2,47

2,36

3,99

1,07

1,19

0,46

0,66

3,31

2,44

2,29

3,78

0,98

1,34

0,45

0,48

3,42

2,22

2,29

4,00

1,20

1,31

0,45

0,79

3,79

2,78

2,57

4,34

1,17

1,13

0,49

0,85

3,35

2,44

2,29

3,84

0,92

0,96

0,45

0,51

3,82

3,24

3,13

4,14

0,87

0,98

0,57

0,66

3,60
3,85

2,89
3,56

2,86
3,14

3,97
4,09

0,88
0,96

1,45
0,96

0,64
0,83

0,30
0,88

3,75

3,56

3,00

3,97

0,63

0,68

0,53

0,47

4,13
3,88

3,44
3,33

3,29
3,00

4,50
4,22

0,90
0,81

0,83
0,67

0,70
0,35

0,71
0,70

3,48

2,89

2,43

3,88

0,91

1,10

0,49

0,60

3,69

3,22

3,29

3,91

0,68

0,79

0,45

0,58

4,25
3,50
4,21
4,19
3,77

3,67
2,67
3,56
3,44
3,56

3,57
2,14
3,57
3,57
3,71

4,56
4,03
4,53
4,53
3,84

0,83
1,17
0,82
0,93
0,77

0,94
1,33
0,68
0,96
1,07

0,73
0,35
0,49
0,49
0,45

0,61
0,81
0,71
0,79
0,71

3,40

2,33

3,00

3,78

1,08

1,25

0,93

0,78

63,56

52,00

50,00

69,78

12,95

13,46

4,07

8,98

Źródło/Source: M. Baliś, 2020
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Z analizy ujętych w niej danych płyną następujące wnioski [Baliś, 2020]:


badani przedsiębiorcy oceniają, że ich systemy informacji finansowej
posiadają dobry poziom jakości użytkowej (średnia punktacji 63,56)
przy czym następuje tutaj wyraźna różnica ocen w zależności od
rozmiaru działalności firmy. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 4
pracowników (mikro <5) oceniają swoje systemy znacznie wyżej
(średnia pkt. 69,78) niż przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 5 osób,
tj. mali i mikro+, w których ocena wynosi odpowiednio 52 pkt.
(przedsiębiorcy mali – jakość akceptowalna, dolna granica) i 50 pkt
(przedsiębiorcy mikro+ – jakość niewystarczająca),



mocną

stroną

obecnych

systemów,

niezależnie

od

wielkości

przedsiębiorstwa jest prostota ich obsługi (średnia punktacja 4,25),
łatwość utrzymania systemu w gotowości do pracy (średnia 4,21) oraz
niski koszt jego utrzymania (średnia 4,19),


słabą stroną obecnych systemów jest niski stopień dostępności
i kompletności dostarczanych przez nie informacji (średnia 3,31), który
dla

przedsiębiorstwa

małych

i

mikro+

jest

niewystarczający

(odpowiednio 2,44 i 2,29) oraz wysoka pracochłonność i czas
uzyskiwania informacji (średnia 3,55, w przedsiębiorstw małych
i mikro+ poziom niewystarczający 2,44 i 2,29). W przedsiębiorstwach
małych i mikro+ dodatkowo niewystarczający jest również poziom
aktualności i terminowości informacji (2,22 małe i 2,29 mikro+).
W przedsiębiorstwach mikro <5 wśród najsłabiej ocenianych kryteriów
znalazły się dostępność czasowa i przestrzenna systemu, czyli
możliwość skorzystania z niego w dowolnym czasie i z dowolnego
miejsca. Parametr ten mimo, że sam w sobie oceniany jest przez
najmniejszych

mikroprzedsiębiorców wysoko (3,84 dla dostępności

czasowej i 3,78 dla przestrzennej) jest w tej grupie respondentów
największym mankamentem systemów.
W toku dalszych badań w trzech badanych podmiotach o najniższych
wyjściowych

poziomach

jakości

użytkowej

dokonano

implementacji

kompleksowych, znacznie zintegrowanych systemów informacyjnych. Całość
wdrożenia została oparta na

standardowym oprogramowaniu klasy ERP

dedykowanym dla sektora MŚP oraz w części na oprogramowaniu branżowym
[Baliś, 2020]4.
W kolejnych akapitach zaprezentowano skrótowe wyniki badań przedstawione w rozdziale IV
pracy doktorskiej autorki

4
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Pierwszego z wdrożeń dokonano w firmie z branży meblarskiej, która
należy do łańcucha dostaw dużych międzynarodowych producentów mebli
tapicerowanych. Na etapie analizy diagnostycznej dotychczasowy system
informacji finansowej uzyskał w tym przedsiębiorstwie zaledwie 38 punktów na
85 możliwych (średnia punktacja 2,23) i był to najniższy wynik w całej próbie.
Szczególnie niskie oceny odnotowano w pomiarze elastyczności (wykluczona
była możliwości rozbudowy o moduł produkcyjny), funkcjonalności (system nie
generował żadnych zestawień i raportów analitycznych, a wszystkich analiz
dokonywano na papierze) oraz dostępności czasowej i przestrzennej (wspólnik
zarządzający chciał mieć możliwość pracy zdalnej oraz dostępu do systemu
podczas wyjazdów służbowych, co było niemożliwe).
Drugiego z wdrożeń dokonano w małej sieci aptek. Podczas wstępnego
pomiaru jakości użytkowej system uzyskał 46 punktów na 85 możliwych
(średnia punktacja 2,71) i nie przekroczył minimalnej wartości progowej
wyznaczającej akceptowalny poziom jakości użytkowej. Wśród parametrów,
które oceniono najniżej znalazły się dostępność przestrzenna (z poziomu jednej
apteki nie można było sprawdzić dostępności leku na stanie magazynowym
innej i przekierować do niej pacjenta, mimo bliskiej lokalizacji), koszt
utrzymania (wymagane roczne aktualizacje branżowego oprogramowania
kosztują około 8 tysięcy złotych i koszt ten postrzegany był przez właścicieli
jako wysoki), dostępność, kompletność, aktualność i terminowość, a także
pracochłonność i czas pozyskania informacji (aby uzyskać informację
w przekroju przydatnym dla zarządzania, trzeba ją było zagregować z czterech
różnych systemów informacyjnych, a dopiero potem poddawać analizie).
Trzeciego z wdrożeń dokonano w firmie transportowej posiadającej
status mikroprzedsiębiorstwa. Podczas pomiaru jakości użytkowej system
przedsiębiorstwa uzyskał 50 punktów na 85 możliwych (średnia punktacja 2,94)
i znalazł się poniżej minimalnej wartości progowej wyznaczającej akceptowalny
poziom jakości użytkowej. Wśród parametrów, które oceniono najniżej znalazły
się słaba dostępność i kompletność informacji, długi czas jej pozyskania, wysoka
pracochłonność procesów informacyjnych, niska skalowalność (tzn. możliwość
dodania nowego użytkownika systemu) oraz słaba funkcjonalność systemu.
Przedsiębiorstwom zaproponowano implementację zmodyfikowanego
systemu oraz jego kastomizację (adaptację systemu do potrzeb użytkownika).
Wszystkich trzech wdrożeń dokonano w oparciu o system OPTIMA firmy
Comarch SA, z uwagi na znajomość elementów tego oprogramowania wśród
niektórych

użytkowników,

w

szczególności

wśród

pracowników

odpowiedzialnych za księgowość badanych podmiotów. W sieci aptek
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stworzono dodatkowo hybrydę z branżowym oprogramowaniem firmy
KAMSOFT,

a

w

przypadku

firmy

transportowej

z

branżowym

oprogramowaniem do telematyki.
Tak przeprowadzone wdrożenia pozwoliły na znaczącą poprawę
parametrów jakościowych systemów informacji finansowej, co uzewnętrzniono
w pomiarach dokonanych po zakończeniu wdrożenia. Jakości użytkowa system
informacji finansowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym wzrosła o 105% do
poziomu 78 pkt na 85 możliwych. Poprawa parametrów systemu pozwoliła na
zmniejszenie wielkości strat w surowcu i obniżkę kosztu zakupu surowca
poprzez elastyczną politykę rabatową, polepszenie procedur planowania
i kontroli produkcji, zwiększenie wydajność pracy, wprowadzenie procedur
zarządzania dostawami i magazynem oraz kontrolą jakości, skrócenie czasu
ściągania należności, przystosowanie zakładu do współpracy w trybie „just in
time” z dużymi odbiorcami.
W sieci aptek hybryda oprogramowania ERP i branżowego uzyskała
w powtórnej ocenie jakości użytkowej wynik 77 pkt na 85 możliwych, co
oznacza wzrost o 67% na skutek wdrożenia. Taka modyfikacja systemu pozwala
między innymi oceniać rotację i dostępność leków w każdej z lokalizacji
sprzedażowych w dowolnym przekroju czasowym, planować wielkość dostawy
optymalną z punktu widzenia maksymalizacji rabatów, oceniać pracę
farmaceutów, nie tylko pod względem czasu pracy, ale także pod względem
liczby

obsłużonych

klientów,

wartości

zrealizowanych

recept

czy

stwierdzonych błędów retaksacji. System posiada automatycznie tworzoną
i aktualizowaną bazę rozrachunków, która pozwoliła na redukcję zatrudnienia
na stanowiskach księgowych o 50%.
W przedsiębiorstwie transportowym system po modyfikacji uzyskał
w powtórzonym pomiarze jakości użytkowej wynik 80 pkt na 85 możliwych, co
oznacza 60% wzrost poziomu jakości na skutek wdrożenia. Za pomocą systemu
telematyki uzyskano kontrolę nad położeniem pojazdów, czasem pracy
kierowców, zgodnością trasy i harmonogramu realizacji usługi transportowej
z

przyjętymi

założeniami.

Kontrola

ekonomiczności

jazdy

kierowców

przyniosła 11% oszczędności w zużyciu paliwa, bieżąca kontrola wykroczeń
drogowych pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa jazdy. Zmodyfikowany
system automatycznie tworzy bazę rozrachunków. Uzyskana w ten sposób
wiedza o nierzetelności płatniczej kontrahenta pozwala na odmowę realizacji
usługi transportowej już w momencie składania zlecenia. Właściciel może
śledzić współpracę z konkretnymi kontrahentami i różnicować na podstawie
danych historycznych proponowany odroczony termin płatności.
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W tym miejscu należy nadmienić, że już na etapie planowania
opisywanych modyfikacji systemu poszukiwano mierników efektywności
wdrożenia. Ostatecznie zespoły wdrożeniowe zdecydowały się na ocenę
wdrożenia za pomocą wskaźników dwojakiego rodzaju. Z jednej strony były to
wskaźniki natury finansowej, z drugiej punktowa ocena jakości użytkowej.
W tabeli 3 zestawiono finansowe efekty przeprowadzonych wdrożeń,
natomiast na ryc.1 porównanie efektów implementacji za pomocą punktowej
oceny jakości użytkowej.
Tab. 3. Prezentacja efektów wdrożenia kompleksowej koncepcji FIS w wybranych
przedsiębiorstwach
Tab. 3. Effects of implementation of the modified FIS concept in selected enterprises.
Rodzaj
przedsiębiorstwa→
Kryterium porównania↓
Poziom
zidentyfikowanych
korzyści (wynik
użyteczny)
Poziom kosztów
Nadwyżka korzyści na
kosztami wdrożenia
Wskaźnik
ekonomiczności
usprawnienia
Przychód ze sprzedaży za
rok rozpoczęcia
wdrożenia
Zysk za pierwszy rok po
starcie produktywnym
Relacja
zidentyfikowanych
korzyści do przychodów
ze sprzedaży
Relacja
zidentyfikowanych
korzyści do poziomu
zysku

Przedsiębiorstwo
produkcyjne

Przedsiębiorstwo
handlowe

Przedsiębiorstwo
usługowe

153,5 tys. zł

383,9 tys. zł

128,3 tys. zł

35 tys. zł
118,5 tys. zł

12 tys. zł
371,9 tys. zł

5 tys. zł
123,3 tys. zł

4,38

31,99

25,66

11 mln zł

12 mln zł

2,4 mln zł

850,8 tys. zł

227 tys. zł

156,2 tys. zł

1,4%

3,2%

5,3%

18%

169%

82,1%

Źródło/Source: M. Baliś, 2020

O ile dane liczbowe prezentowane w tabeli 3 są miarami bardziej
obiektywnymi niż ocena punktowa, o tyle uzyskanie takich danych jest
trudniejsze,

droższe

i

bardziej

pracochłonne,

zarówno

w

zakresie

przygotowania, jak i późniejszej analizy. Ponadto można je opracować dopiero
po przeprowadzeniu wdrożenia. Natomiast skala punktowa pozwala na ocenę
wdrożenia szybciej i taniej, a także uwypukla poprawę parametrów „miękkich”
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takich jak

łatwość użytkowania czy funkcjonalność systemu, które trudno

byłoby zmierzyć i skwantyfikować wielkościami pieniężnymi. Dlatego też, aby
uzyskać pełny obraz efektów modyfikacji należy użyć obu typów wskaźników
i nie pomijać wskaźników o charakterze niepieniężnym.
Ryc.1. Jakość użytkowa systemów informacji finansowej wybranych przedsiębiorstw
Fig. 1. Usability of financial information systems in selected enterprises

Poziom jakości użytkowej systemów informacji
finansowej wybranych przedsiębiorstw w próbie
(punktacja uzyskana w badaniach)
90
80
70

81

78
69,8

60
50
40

46
38

30
20
10
0

Źródło: opracowanie własne według M. Baliś, 2020
Source: made by the author on basis of M. Baliś, 2020
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PODSUMOWANIE
Całość przedstawionych zagadnień pokazuje jakie znaczenie ma
monitorowanie

jakości

systemu

informacji

finansowej

w

małym

przedsiębiorstwie. Korzyści finansowe, poprawa funkcjonowania firmy, w tym
komfortu pracy, podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, możliwość
nawiązania współpracy z dużymi stabilnymi odbiorcami w ramach łańcuchów
dostaw, możliwość predykcji sytuacji kryzysowej, wydaje się być argumentem
przemawiającym za tym, aby nie zaniedbywać tego obszaru organizacji.
Przedstawione rozwiązanie wydaje się być prostym narzędziem monitoringu,
nadającym się do zastosowania nawet przez właścicieli zarządzających małymi
przedsiębiorstwami, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy ekonomicznej
ani informatycznej. Pozwala ono zarówno diagnozować niedoskonałości
w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu, jak i oceniać efektywność
modyfikacji w systemie usprawnianym.
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ROLA I MIEJSCE CONTROLLERA W ORGANIZACJI
THE ROLE AND PLACE OF THE CONTROLLER
IN THE ORGANIZATION

Słowa kluczowe: controlling, controller, zarządzanie, zarządzanie organizacją.
Key words: controlling, controller, cost management, organization management
Streszczenie
Zarządzanie każdą organizacją wymaga podejmowania przez menadżerów wielu decyzji,
dotyczących różnych obszarów jej funkcjonowania, w tym m.in. optymalnego wykorzystania
posiadanych zasobów i potencjału jednostki. Podejmowanie racjonalnych i optymalnych decyzji
w określonych warunkach funkcjonowania organizacji wymaga często wsparcia informacyjnego
menadżera, stanowiącego podstawę do podjęcia właściwej decyzji. W związku z tym,
w szczególności w dużych organizacjach, jednym z istotnym warunków wypracowania właściwego
systemu zarządzania jest wdrożenie systemu controllingu i odpowiednie umiejscowienie controllera
w strukturze organizacyjnej. Jego podstawowym zaś zadaniem ma być wspieranie menadżerów
poprzez dostarczenie odpowiednich informacji i doradzanie w podjęciu optymalnych decyzji.
Dzięki temu zwiększa się jakość zarządzania, a tym samym jego efektywność.
W niniejszym artykule przedstawiono rolę, funkcje i zadania controllera, cechy osobowe
controllera oraz możliwe sposoby jego umiejscowienia w strukturze organizacyjnej.
Abstract:
Managing each organization requires managers to make many decisions regarding various areas of its
operation, including optimal use of the resources and potential of the unit. Making rational and optimal
decisions in specific conditions of the organization's functioning often requires manager's information
support, which is the basis for making the right decision.
Therefore, especially in large organizations, one of the important conditions for developing an
appropriate management system is the implementation of the controlling system and the appropriate
positioning of the controller in the organizational structure. Its main task is to support managers by providing
relevant information and advice on making optimal decisions. This increases the quality of management, and
thus its effectiveness.
This article presents the role, functions and tasks of the controller, personal characteristics of the
controller and possible ways of placing it in the organizational structure.
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WPROWADZENIE
Współcześnie w polskich organizacjach następują istotne przeobrażenia
w warunkach ich funkcjonowania. Zmiany te związane są z rozwojem
gospodarki rynkowej, nasilającą się konkurencją między uczestnikami rynku
czy procesami globalizacji. W konsekwencji konieczne staje się stosowanie
takich

rozwiązań

wspierających

proces

zarządzania,

które

uczynią

je

organizacjami dynamicznymi, o dużej zdolności reagowania na zachodzące
zmiany w otoczeniu (jak i w samej organizacji), czy odpowiadania na wyzwania
rynkowe. Skuteczne i efektywne systemy zarządzania powinny zapewnić
organizacji przyszłość, czyli przetrwanie w trudnych okresach i rozwój
w sprzyjającym otoczeniu oraz usprawnić przebieg zachodzących w nich
procesów gospodarczych.
Odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnych organizacji dotyczące
wsparcia procesów zarządzania, w tym usprawnienia procesów decyzyjnych
w celu prawidłowego kształtowania przyszłości i dopasowanie potencjału oraz
struktury jednostki gospodarczej do zmieniających się warunków otoczenia jest
controlling. Controlling spełnia bowiem wymagania odnośnie ukierunkowania
systemu zarządzania na szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu
rynkowym. Ponadto jest systemem, który poprzez koordynację procesów
planowania,

organizowania,

sterowania,

kontroli

oraz

gromadzenia

i przetwarzania informacji, wspomaga i zapewnia skuteczne zarządzanie
organizacją w osiąganiu wyznaczonych celów. Controlling dostarcza wielu
instrumentów zarządzania, które wspomagają działania kadry kierowniczej
i umożliwiają podejmowanie szybkich i racjonalnych decyzji na bazie
wiarygodnej informacji.
W systemie controllingu organizacji szczególną rolę odgrywa controller,
który z reguły nie posiada uprawnień decyzyjnych, ale służy niezbędną radą
kierownikom przy podejmowaniu racjonalnych decyzji. W artykule została
scharakteryzowana rola, funkcje i zadania controllera w organizacji oraz cechy
i wymagania metodyczno-specjalistyczne i odnoszące się do zachowania
controllera. Przedstawione zostały również możliwe sposoby usytuowania
controllera w organizacji oraz ich wpływ na zakres pełnionych przez niego
zadań, funkcji i posiadanych kompetencji.
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ROLA, FUNKCJE I ZADANIA CONTROLLERA W ORGANIZACJI
Funkcje i zadania controllera, które powinien podejmować, podobnie
jak i jego cechy, od początku pojawienia się tego zawodu są różnie
precyzowane. „W praktyce ludzie z tytułem controllera spełniają z jednej strony
funkcje nieco obszerniejsze niż samo księgowanie, a z drugiej de facto funkcję
ogólnego zarządzania” (Anthony, 1965). Można powiedzieć, że słowa te do
dzisiaj nie straciły na aktualności. Warto jednak przyjrzeć się bliżej różnym
spojrzeniom na zakres funkcji i zadań controllera. W rozwoju koncepcji
controllingu na przestrzeni lat można zaobserwować jego dwutorowość, którą
widać także na podstawie różnic w rozumieniu stanowiska controllera w USA
i w Europie (szczególnie Niemczech).
W Stanach Zjednoczonych (USA) pierwsze próby opisania funkcji i zadań
controllera podjął Controller’s Institute of America1. Pierwotny katalog zadań,
który w początkowej fazie koncentrował się na roli treasura i comptrollera
w przedsiębiorstwie uległ przekształceniu, które polegało na redukcji liczby
zadań i ich pogrupowaniu oraz ukierunkowaniu na funkcję controllera
(Dobroszek, 2016). Opracowany wówczas katalog funkcji i zadań controllera
w dużej mierze związany był ze wspomaganiem dwóch podstawowych funkcji
zarządzania organizacją, tj. planowaniem i kontrolą, co w praktyce przekładało
się na opracowywanie raportów i interpretację osiągniętych wyników.
Uwzględniając znajomości struktury organizacji oraz zachodzących w niej
procesów gospodarczych, controllerowi można przypisać również funkcje
doradcze, opiniujące oraz wartościujące. Opracowany przez Financial Executive
Institute zestaw funkcji i zadań przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Funkcje i zadania controllera opracowane przez Financial Executive Institute
Tab. 1. Controller functions and tasks developed by the Financial Executive Institute
Planowanie i koordynacja planów
Przygotowanie i interpretacja
sprawozdawczości dla odbiorców
wewnętrznych
Przygotowanie sprawozdawczości
dla odbiorców zewnętrznych
Audyt wewnętrzny
Podatki i ubezpieczenia

Opracowywanie, realizacja i koordynacja planów
porównywanie w układzie plan-wykonanie, analiza
i interpretacja wyników
przygotowanie informacji dla agend rządowych,
udziałowców, banków
nadzór nad realizacją zadań i prowadzenie kontroli
wewnętrznej
przygotowanie informacji i rozliczeń podatkowych
i ubezpieczeniowych

1 Controller’s Institute of America (CIA) zostało utworzone w 1931 roku, a następnie w 1962 roku
przekształcone w Financial Executive Institute (FEI).
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Jednolitość danych i informacji
Analiza, ocena i doradztwo
Analiza ekonomiczno-finansowa

przepływających między centralą, a jej oddziałami
w sprawach dotyczących księgowości, polityki finansowej
i strategii rozwoju
pomoc w sprawowaniu funkcji kierowniczych
ustalenie i interpretacja wyników ekonomicznych
przedsiębiorstwa oraz ocena ich strony finansowej w celu
kontroli kosztów i przychodów

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Pietrzak, 2002
Source: own elaboration based on G. Pietrzak, 2002

Jak wynika przedstawionego zakresu funkcji i zadań, controller w USA
to osoba, która stoi na czele pionu finansowo-księgowego, jest odpowiedzialna
za rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą (rachunkowość kosztów
i podatkową), sprawozdawczość finansową, budżetowanie oraz wewnętrzny
audyt oraz podejmująca istotne decyzje dotyczące finansów organizacji [Heintz
i Parry, 1996]. Można go zatem porównać częściowo do stanowiska głównego
księgowego w Polsce [Dobija, 1996].
Należy jednak podkreślić, że przedstawiony w tabeli 1. katalog Financial
Executive Institute (FEI) nie jest jedyną próbą określenia zakresu funkcji i zadań
controllera. Podobny katalog funkcji i zadań controllera został bowiem
opracowany na gruncie europejskim przez International Group of Controlling.
Zbiór ten skupia się głównie na aspektach organizacji wewnętrznej systemu
controllingu, co oznacza, że poza zadaniami planistycznymi, kontrolnymi
i sprawozdawczymi controller pełni funkcję nadzorcy nad efektywnością
funkcjonowania

systemu

controllingu

poprzez

jego

kształtowanie

i modernizację. Katalog funkcji i zadań controllera jakie określił International
Group of Controlling jest następujący [Pietrzak, 2002]:


kształtowanie przyszłych wyników finansowych, procesów i strategii
oraz efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami,



kompleksowa koordynacja celów i planów cząstkowych,



orientacja

i

organizacja

sprawozdawczości

przedsiębiorstwa

na

przyszłość,


modyfikacja systemu controllingu w celu umożliwienia każdemu
podejmowania decyzji zorientowanej na cele oraz zapewnienie
potrzebnych do tego danych i informacji,



kształtowanie i doskonalenie systemu controllingu dla potrzeb
zarządzania,



nawigacja i wewnętrzne doradztwo w procesie realizacji zadań
i osiąganiu wyznaczonych celów.
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Z kolei Związek Controllerów w Niemczech2 określa controllera jako osobę,
która świadczy ekonomiczne usługi doradcze w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
dba o przejrzystość kosztów, wyników i strategii, koordynuje cele i plany
cząstkowe

przedsiębiorstwa,

organizuje

sprawozdawczość

umożliwiającą

kierowanie i sterowanie całym przedsiębiorstwem, a dzięki swej metodologii
troszczy się o zwiększenie efektywności w całym przedsiębiorstwie, traktowanym
jako system regulacji.
Controller w Niemczech jest więc rozumiany przede wszystkim jako
osoba doradzająca i ułatwiająca podjęcie decyzji. Controlling w ujęciu
europejskim (niemieckim) ma zatem inne znaczenie niż w USA. Wydziela on
z całości działań w obszarze rachunkowości i finansów planowanie,
rachunkowość zarządczą, analizy ekonomiczne oraz doradztwo kadrze
zarządzającej, a następnie powierza te zadania controllerowi.
Uszczegółowieniem

przedstawionych

wcześniej

funkcji

i

zadań

controllera może być zestaw opracowany przez H. Vollmuth’a (2007), który
uwzględnia:


pozyskanie, przetworzenie i przygotowanie, wartościowanie oraz
prezentacja danych zewnętrznych i wewnętrznych na potrzeby
podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych,



opracowanie

i

wdrożenie

systemu

planowania,

kontrolowania

i sterowania zorientowanego na wynik,


opracowanie i koordynowanie planów operatywnych i strategicznych,



współdziałanie z kadrą kierowniczą wszystkich szczebli zarządzania
w procesie planowania, kontroli i kierowania,



przeprowadzanie okresowych kontroli osiąganych wyników,



przeprowadzanie

analizy

przyczynowej

odchyleń

i

działań

korygujących,


wprowadzenie

ukierunkowanych

czynności

sterujących

przedsiębiorstwem poprzez zasilenie w odpowiednie informacje
i doradztwo,


identyfikacja wąskich gardeł w przedsiębiorstwie przy udziale kadry
kierowniczej i ich eliminacja, ewentualnie niwelowanie negatywnych
skutków ich powstawania,



czynny udział w procesie rozwiązywania problemów mających wpływ
na realizację celów przedsiębiorstwa,

Definicja ze strony internetowej Związku Controllerów w Niemczech, www.controllerverein.de;
dostęp: 10.10.2010 r.

2
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inicjowanie i wspieranie koncepcji controllingu opartej na ciągłym
procesie uczenia się wszystkich pracowników przedsiębiorstwa,



opracowanie przejrzystego i jasnego systemu sprawozdawczości
i

raportowania dostosowanego

do

potrzeb różnych odbiorców

informacji ekonomicznej,


opracowanie struktury i procedur organizacyjnych oraz zdefiniowanie
obszarów odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności,



promowanie zespołowego stylu zarządzania i stosowania nowych
narzędzi zarządzania,



inicjowanie

i

przeprowadzanie

specjalnego

badania

z

zakresu

ekonomiki przedsiębiorstwa.
Przedstawiony

obszerny

katalog

zadań

dotyczący

stanowiska

controllera jest rozwinięciem podstawowych funkcji controllingu, czyli
planowania (ustalania celów przedsiębiorstwa), kontroli (porównania stanu
faktycznego z planem; analiza odchyleń) i sterowania (przeprowadzanie działań
korygujących) zdefiniowanych przez H. Vollmuth’a.
Podstawowe zadania jakie wykonują współcześnie controllerzy wskazuje
również Międzynarodowe Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Ich zdaniem
controllerzy mają do wykonania różnorodne zadania: informują, planują,
kontrolują i doradzają. Wśród zadań szczegółowych wymieniają3:


wyręczanie/odciążanie menedżerów w ich zdaniach (np. organizują
proces planowania, przygotowują informacje i raporty),



uzupełnianie menedżerów, w szczególności w zakresie znajomości
narzędzi biznesowych i skutków ich zastosowania,



wyznaczanie

ram

działania

(decyzyjności)

menedżerów,

w szczególności tych, którzy bardziej zwracają uwagę na dążenie do
własnych celów niż na interesy całej firmy,


pełnienie roli partnera biznesowego, który zna menedżera i jego
sytuację, w której się on znajduje, wspiera go w realizacji zadań
zarządczych.
W praktyce do podstawowych funkcji controllera można zaliczyć:



wspieranie

kadry

kierowniczej

przy

opracowywaniu

planów

strategicznych i operacyjnych, oraz bieżącym kierowaniu poprzez
dostarczanie rzetelnej informacji i wiarygodnych ocen różnych
wariantów decyzyjnych,

3 https://www.icv-controlling.com/pl/o-controllingu/jakie-zadania-wykonuja-controllerzy.html;
dostęp: 15.04.2020 r.
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przygotowanie i koordynacja realizacji różnych planów cząstkowych
i całościowych służących realizacji celów organizacji,



opracowanie i wdrożenie przejrzystego systemu ewidencji kosztów
i wyników działalności poszczególnych ośrodków odpowiedzialności,
jak i całej organizacji, umożliwiającego bieżącą kontrolę i ocenę realizacji
zadań przypisanym poszczególnym ogniwom w planach,



przygotowanie

analiz

organizacji

raportów

z

i

interpretacja
wykonania

wyników
zadań

ekonomicznych

(porównanie

planu

z wykonaniem), a także ocena jego kondycji finansowej, zwłaszcza
w obszarze kosztów i przychodów i ocena ich wpływu na wyniki
finansowe.


określenie zasad sporządzania różnych raportów i sprawozdań w celu
ujednolicenia
a

informacji

poszczególnymi

przepływających

ośrodkami

między

odpowiedzialności

w

centralą
sprawach

dotyczących rachunkowości, sprawozdawczości czy polityki finansowej
i strategii rozwoju,


identyfikacja powstających zagrożeń i „wąskich gardeł” oraz wskazanie
możliwości ich usunięcia czy kierunków poprawy efektywności w tych
obszarach,



doradztwo

na

rzecz

zarządzających

wszystkimi

dziedzinami

działalności organizacji, dotyczące procesów stanowiących przedmiot
ich

nadzoru

i

odpowiedzialności,

pomoc

w

realizacji

funkcji

kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania,


nadzór i koordynacja w zakresie przygotowania sprawozdawczości
zewnętrznej dla kapitałodawców (akcjonariuszy, banków) i dla różnych
agend państwowych.
Z funkcjami tymi związane są z kolei m.in. następujące zadania:



wspomaganie polityki produkcji i sprzedaży obejmującej doskonalenie
działań wprowadzających na rynek nowe produkty, ewentualnie ich
eliminowanie,



określenie zakresu specjalizacji własnej produkcji uwzględniając
możliwe korzyści z kooperacji,



analiza sprawności i efektywności realizowanych procesów oraz
sterowania procesami z uwzględnieniem operacyjnych i ekonomicznych
aspektów wąskich gardeł,



analiza opłacalności realizacji określonych procesów we własnym
zakresie lub ich outsourcingu,
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zarządzanie kosztami, które obejmują wybór i organizację właściwego
dla rodzaju prowadzonej działalności rachunku kosztów, doskonalenie
systemu wartości wzorcowych, pomiaru kosztów i oddziaływania na
przebieg procesów w przedsiębiorstwie,



analiza posiadanego potencjału produkcyjnego/usługowego,



analiza sprawozdań finansowych generowanych przez księgowość z jej
krytyczna ocena,



analiza i prognozowanie wyników, stanu majątkowo-kapitałowego
i

przepływu

gotówki

oraz

podejmowanie

decyzji

sterujących,

poprawiających rentowność i płynność finansową organizacji oraz
osiąganie stałego wzrostu produktywności i wydajności,


sterowanie obiegiem środków obrotowych i zarządzanie kapitałem
pracującym

organizacji

w

łańcuchu

powiązań

z

dostawcami

i odbiorcami,


analiza efektywności zaangażowania kapitałów oraz wykorzystania
posiadanych zasobów; sterowanie ekonomiką aktywów trwałych
(infrastruktury) na każdym etapie decyzji - zakupu, eksploatacji,
sprzedaży czy likwidacji,



przeprowadzenie rachunku efektywności ekonomicznej planowanych
inwestycji z uwzględnieniem warunków rynkowych,



analiza zdolności konkurencyjnej organizacji, identyfikacja mocnych



analiza portfela zamówień, obsługiwanych klientów i rynków,

i słabych stron oraz szans i zagrożeń na rynku (analiza SWOT),
budowania

najkorzystniejszej

oferty

handlowej

(portfolio)

oraz

kalkulacji i decyzji cenowych, analiza ABC,


rozwiązywanie szczegółowych problemów decyzyjnych dotyczących
opracowywania

metod

oceny

ekonomicznej

każdego

wariantu

podejmowanych decyzji zarządczych.
Realizacja powyższych zadań wymaga od controllera bieżącego
sterowania procesami realizowanymi w organizacji, sporządzania analizy
porównawczej

planu

i

wykonania

oraz

szukania

przyczyn

odchyleń

występujących zarówno obecnie, jak i w przyszłości. W ten sposób można nie
dopuścić do popełnienia błędów lub przynajmniej ich ograniczenia.
Z różnych poglądów na controlling oraz w zależności od rodzaju
otoczenia w jakim funkcjonuje rodzą się różne podejścia do określenia roli
i zadań controllera w organizacji. Controller może być postrzegany jako
rejestrator informacji o działalności przedsiębiorstwa, nawigator procesu
osiągania przez organizację założonego wyniku czy innowator/konsultant
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menedżera. Są to trzy modele roli controllera identyfikowane przez J. Webera
[2000].
Controller występujący w

roli

rejestratora funkcjonuje zwykle

w stabilnym otoczeniu i dostarcza przede wszystkim dane i informacje
o minionych procesach dotyczących funkcjonowania organizacji, przetwarzając
je do formy akceptowalnej i pożądanej przez kadrę kierowniczą. Zwykle jest to
księgowy, czy przedstawiciel działu analiz ekonomicznych, który dostarcza
informacje
i

bazujące

tradycyjnego

zazwyczaj

rachunku

na

kosztów,

danych
a

także

z

księgowości

finansowej

rachunkowości

zarządczej

zorientowanej na przeszłość. Controller o takich kompetencjach i zakresie
obowiązków nie uczestniczy w procesie decyzyjnym, a jego rola ogranicza się
zwykle do przygotowania raportów na podstawie sprawozdań finansowych bez
ich ekonomicznej interpretacji, które dostarcza kadrze zarządzającej.
Uzyskanie przez controllera wpływu na kształtowanie się procesów
biznesowych organizacji oraz na zarządzanie tymi procesami pozwala
zidentyfikować go z kolei w roli nawigatora. W tym przypadku controller
współuczestniczy w procesie decyzyjnym organizacji i dba o to, aby organizacja
nie zboczyła z obranej DROGI (WEG)4 do osiągnięcia zintegrowanej wiązki
celów. W związku z tym, że controller funkcjonuje w tym przypadku
w zmiennym otoczeniu, konieczna jest integracja systemu planowania
z kontrolą. Controller przeprowadza więc analizy i porównania wielkości
faktycznych z planowanymi, zapobiega popełnianiu błędów i podejmuje
działania w celu eliminacji zaistniałych odchyleń, jak również tych, które mogą
pojawić się w przyszłości. W literaturze rozpowszechniona jest także
wizualizacja postaci controllera jako nawigatora (i jego instrumentarium) na
statku, dbającego o to, by statek (organizacja) ten nie zszedł z kursu, z obranej
DROGI. Zadaniem controllera (nawigatora) jest wyszukiwanie drogi do
osiągnięcia wytyczonego celu przez porównywanie założeń i zadań ze stanem
faktycznym. Jest to przedstawienie systemu controllingu jako systemu
cybernetycznego, przetransponowanego na organizację, którą przyrównano do
statku na morzu [Vollmuth, 2007].

4 Pod pojęciem wspominanej tutaj wiązki celów należy rozumieć przede wszystkim wzrost, rozwój
i zysk organizacji. Akronim tych słów w języku niemieckim oznacza WEG (skrót od: wachstum,
entwicklung, gewinn), czyli drogę. W języku polskim słowo DROGA (skrót) określić można jako:
działalność przynoszącą dochód (D) służącą rozwojowi (R) i ożywieniu (O) organizacji w długim
okresie oraz zwiększeniu jego gospodarności (G) przy zapewnieniu właściwej aktywności
gospodarczej (A). Szerzej w: A. Deyhle, S. Olech, Controlling w przedsiębiorstwie, Akademia
Controllingu, ODiTK, Gdańsk 2004, s. 10-15.
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Rola controllera jako innowatora/konsultanta menedżerów wydawać
się

może

najbardziej

najważniejszych

abstrakcyjna,

kwalifikacji.

lecz

Wymaga

wymaga

ona

bowiem

również
szybkiej

od

niego

orientacji

w dokonujących się zmianach w otoczeniu, jak i samej organizacji, kreatywności
i energicznych działań innowacyjnych, ulepszania rozwiązań przyjętego
systemu ekonomicznego, stosowania nowoczesnych instrumentów i narzędzi
rachunkowości zarządczej i controllingu. Widać zatem wyraźnie, że kwalifikacje
w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej nie są tu już wystarczające.
Pełnienie przez controllera wspomnianej roli wiąże się z funkcjonowaniem
często

w

burzliwym

otoczeniu

i

wymaga

czynnego

zaangażowania

w usprawnienie procesów decyzyjnych i koordynację zarządzania, również
w zakresie takich zagadnień, jak np. zarządzanie personelem czy zagadnienia
organizacyjne. Controller w roli konsultanta ma rozwijać i eksploatować
zintegrowany system planowania, kontroli i informacji co stawia przed nim
najwyższe wymagania co do posiadanych kwalifikacji i najmniej sprecyzowany
– bo najszerszy – obszar działalności.
Interesujące spojrzenie na funkcje i zadania controllera w organizacji
prezentuje także J. Weber [2002], który twierdzi, iż skoro controller pełni rolę
ośrodka

wsparcia,

koordynacji

i

doradztwa

dla

kadry

zarządzającej

przedsiębiorstwem, to zadania controllera należy rozpatrywać tylko razem
z zadaniami menedżera, gdyż chodzi tu o właściwe przyporządkowanie
kierownikowi lub/i controllerowi określonych zadań kierowniczych. Ponadto
zadania controllera wyraźnie uzależnione są od cech menedżera, co wynika
z konieczności ścisłej współpracy controllera z menedżerem, który zawsze musi
się dokładnie do niego dostosować. W związku z tym, chcąc określić, jakie
zadania controller może, względnie powinien, podejmować należy:


po pierwsze przyjrzeć się zadaniom, jakie należą do kadry kierowniczej,
względnie do konkretnego menedżera i które z nich mogą być
delegowane na controllera,



po drugie uwzględnić cechy menedżera (ów) i jego (ich) wewnętrzny
styl kierowania,



po trzecie uwzględnić umiejętności, kwalifikacje zawodowe i cechy
osobowe samego controllera.
Różnice cech osobowych istniejące między wykonawcami są ważną

podstawą delegowania zadań. Należy jednak podkreślić, że trudno jest określić,
jakie wymagania zarówno fachowe, jak i dotyczące cech osobowych
i zachowania powinien rzeczywiście

spełniać

controller.

W przypadku

współpracy controllera z menedżerem o bardzo odmiennym charakterze, należy
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oczekiwać dużej różnorodności, jeśli chodzi o jego umiejętności i posiadane
cechy osobowe.
CONTROLLER W POLSKIEJ ORGANIZACJI
Trudno jednoznaczne określić i zdefiniować rolę controllera w polskiej
organizacji. Można jednak przyjąć, że w Polsce dominuje model niemieckiego
controllingu, który ma na celu przygotowanie odpowiedniej informacji na
potrzeby podejmowania decyzji, a nie podejmowanie samej decyzji. Wynika to
m.in. z danych jakie można pozyskać przeglądając ogłoszenia prasowe oferujące
pracę na stanowisku controllera (lub zbliżonym), bądź konkursy ogłaszane na to
stanowisko.
Analizując anonse prasowe i internetowe można bowiem zauważyć, że
przygotowane przez controllera raporty trafiają najczęściej bezpośrednio do
zarządu, a przecież controller ma także zaspokajać potrzeby informacyjne
menedżerów średniego szczebla zarządzania. Najczęściej ogłoszenia dotyczą
pracy controllera na stanowisku sztabowym (finansów, controllingu lub
ekonomicznym), sporadycznie tylko na stanowisku liniowym, gdzie praca
związana jest zwykle ze specyficznym zakresem stawianych zadań: planowanie
produkcji wydziału, sterowanie zapasami lub traktowanie controllera jako
doradcy kierownika określonych obszarów działalności. Podkreślana jest
również często konieczność znajomości przepisów podatkowo-finansowoksięgowych. Ponadto ogłoszenia skierowane są zdecydowanie do przyszłych
pracowników działów, a nie kierowników, co podkreśla fakt nikłego
zapotrzebowania na zdolności przywódcze wśród controllerów (Sierpińska,
Niedbała, 2003). Podstawowe funkcje i zadania controllera według anonsów
prasowych i internetowych są następujące5:


sprawozdawczość i raportowanie,



planowanie i budżetowanie,



kontrola wykonania przez porównanie plan-wykonanie,



analiza ekonomiczno – finansowa,



planowanie strategiczne i operatywne,



przygotowanie planów i prognoz finansowych,



analiza i kalkulacja kosztów i cen,

Ogłoszenia pojawiające się w polskiej prasie i na portalach internetowych oraz M. Sierpińska,
B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003, s. 37-38, J. Goliszewski, Rozwój controllingu w Polsce na podstawie ogłoszeń o pracę [w:]
Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 6/2002, s. 23.

5
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zarządzanie kosztami (rachunek kosztów),



nadzór nad księgowością i kontrola wewnętrzna,



zarządzanie przepływami pieniężnymi i płynnością finansową,



utworzenie działu controllingu,



tworzenie i wdrażanie systemu controllingu i nowych modeli i metod
zarządzania,



koordynacja planów, działów, projektów i kontraktów,



analiza efektywności projektów inwestycyjnych,



zarządzanie informacją i organizacja przetwarzania danych w firmie,



współpraca przy tworzeniu narzędzi informatycznych,



audyt wewnętrzny,



sterowanie podatkami.
Należy zauważyć, że biorąc pod uwagę wartość poszczególnych zadań

controllera

w

odniesieniu

do

wszystkich

w ogłoszeniach

prasowych

czy

na

zadań

portalach

jakie

pojawiają

internetowych

się

wyraźnie

dominujące miejsce zajmują zadania z zakresu planistyczno-kontrolnego, ale
także – choć w mniejszym udziale – zadania z zakresu finansowo-księgowego.
Wskazuje to w sposób wyraźny na rodzaj wykształcenia, zakres wiedzy
i umiejętności potencjalnych controllerów poszukiwanych przez polskich
przedsiębiorców.
Warto również zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie określeń dla
stanowiska

controllera,

co

oczywiście

wiąże

się

bezpośrednio

ze

zróżnicowaniem wyobrażeń na temat zakresu jego zadań. W ogłoszeniach
prasowych, internetowych czy konkursach można bowiem spotkać określenia
stanowiska controllera w języku polskim takie, jak np.: Specjalista ds.
controlingu,

Specjalista

ds.

budżetowania,

Analityk

kosztów,

Analityk

finansowy, Kontroller finansowy, Specjalista ds. analiz ekonomicznych,
Specjalista ds. rachunkowości zarządczej, czy w języku angielskim, jak np.:
Controller, Financial Controller, Financial Analist, Management Accountant,
Financial Specialist, Financial Manager [Goliszewski, 2002]. Określenia te wiążą
się zatem z finansami przedsiębiorstwa, analizami ekonomiczno-finansowymi,
planowaniem, kontrolą, rachunkowością zarządczą oraz rachunkowością
finansową.
Zbadania roli współczesnych kontrolerów w polskich organizacjach
i określeniu zakresu ich zadań i wymagań jakie napotykają pod względem
przygotowania zawodowego i cech osobowości podjęli się w ostatnich latach
M. Kawczyńska i T. Wnuk-Pel [2016]. Z badań tych wynika, że pomimo ciągłego
rozwoju rachunkowości zarządczej i controllingu oraz ogólnego trendu
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przypisywania controllerom dużego znaczenia w organizacjach, rola i zakres
zadań tych specjalistów ma jednak różne znaczenie w różnych organizacjach.
W różnych organizacjach zarząd przypisuje różną rangę controllerom
i wykonywanym przez nich zadaniom. W jednej organizacji znaczenie
kontrolerów wciąż rośnie, podczas gdy w innej ich zadania przejmują inni
pracownicy. Z badań tych również wynika, że tylko zadania planowania
sprzedaży i zysku oraz budżetowanie kosztów było wykonywane przez
większość controllerów w bardzo dużym stopniu. Wysoki stopień znaczenia
w pracy controllerów przypisywano także takim zadaniom jak dostarczanie
informacji o przeszłych operacjach biznesowych, analizie danych, prewencja
błędów, doradztwo wewnętrzne dla menedżerów i udział w procesie
podejmowania decyzji. Natomiast innowacyjne działania i ocena zmian
środowiska oraz ich wpływ na organizację był wykonywane przez kontrolerów
w umiarkowanym stopniu. Kolejny wniosek jak wynika z tych badań, to iż część
zadań

wykonywanych

organizacjach

jest

taka

przez

współczesnych

sama

jak

zadania

controllerów

w

wykonywane

polskich

przez

ich

odpowiedników na całym świecie. Porównując jednak wnioski zagranicznych
badań empirycznych w tym zakresie można zauważyć, że role controllerów
(management accountants) w polskich firmach wyglądają inaczej.
CECHY OSOBOWE CONTROLLERA
Cechy osobowe, jakie powinien posiadać controller, są wyraźnie
uzależnione od cech samego menedżera, co może wyjaśnić część „blasku”, jaki
daje funkcja controllera w organizacji. Z jednej strony różne umiejętności
kierownicze i różna chęć kierowania, a z drugiej strony różny poziom
oportunizmu poszczególnych menedżerów są przyczyną tego, że controller
zawsze musi się dokładnie dostosować do „swojego” menedżera (Weber, 2000).
Przyjrzymy się zatem najpierw cechom menedżerów, a następnie spróbujemy
określić, jakimi cechami powinien się odznaczać sam controller.
Menedżer pełniący funkcje kierownicze w organizacji powinien z jednej
strony wyróżniać się inteligencją, sukcesami w nauce, niezawodnością przy
przejmowaniu

odpowiedzialności

i

zdolności

do

społecznej

integracji,

a z drugiej strony posiadać cechy przywódcze. Zharmonizowanie różnych
indywidualnych cech osób zarządzających i cech każdorazowo wynikających
z kontekstu kierowania wpływa bezpośrednio na przyjęcie przez menedżera
całkowicie odmiennych form zachowań kierowniczych, czyli określonego stylu
zarządzania. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele propozycji
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w delegującym stylu kierowania controller posiada największą swobodę przy
podejmowaniu decyzji, przy czym jego rola sprowadza się głównie do pełnienia
funkcji doradcy w zakresie gospodarki. Controller służy i wspiera swoją
specjalistyczną wiedzą przede wszystkim pracę zespołową w podejmowaniu
racjonalnych decyzji, w przeciwieństwie do doradzającego stylu kierowania,
gdzie jego zadaniem jest odpowiednie przygotowanie wyłącznie samego
kierownika.
Warto zwrócić uwagę, że kolejnym ważnym aspektem mającym
wpływ

na

menedżera,

pożądane

cechy

szczególnie

przedsiębiorstwa.

W

controllera

mają

jego

kompetencje

zależności

bowiem

w
od

zawodowe
dziedzinie
sposobu

kwalifikacje
ekonomiki

rozwiązywania

pojawiających się problemów controller musi oddziaływać ma kierownika
powstrzymująco bądź wspierająco.
Sprostanie zadaniom stawianym (delegowanym) przez menedżera oraz
wywiązanie się z obowiązków wymaga od controllera osobistych uzdolnień
i odpowiednich kwalifikacji. Jeśli controller będzie musiał współpracować
z menedżerem o bardzo odmiennym charakterze, to również z tego względu
należy oczekiwać dużej różnorodności, jeśli chodzi o jego umiejętności i cechy
osobowe. Spróbujmy zatem przyjrzeć się bliżej jakie wymagania zarówno
w zakresie kwalifikacji, jak i dotyczące zachowania powinien posiadać
controller, aby mógł być uznany i rzetelnie wypełniać swoją rolę w organizacji.
Przekonywujący katalog metodyczno-fachowych i behawioralnych
wymagań jakie powinien spełniać controller sporządził A. Deyhle. Zestawienie
tych wymagań zostało prezentuje tabela 2.
Tab. 2. Katalog wymagań stawianych controllerowi według A. Deyhle’a.
Tab. 2. Catalog of requirements for the controller according to A. Deyhle.
Wymagania metodyczno-specjalistyczne
 zapanowanie nad systemem sprawozdawczości
 umiejętność myślenia w sposób całościowosystematyczny
 zdolność abstrahowania
 znajomość elektronicznego opracowania

Wymagania wobec zachowania
 cierpliwość do interpretowania ciągle
od nowa tych samych stanów rzeczy
 życzliwe rozpoznanie
 obrazowy sposób wypowiadania
się (wizualizacja)

danych, pozwalająca udostępniać rozwiązania

 wyczucie odbioru/nastawienia słuchaczy

systemowe

 odwaga, aby nie przy każdej sposobności

 zdolność objaśniania
 uzdolnienia trenerskie

natychmiast uderzać w wielki dzwon
 maniery błazna, nieprzyjemne fakty

 znajomość metod komunikowania się

przedstawiać tak, aby można było się

 umiejętność uczenia się

z samego siebie śmiać

 wszechstronne uzdolnienia

 brak poczucia ważności

 ciekawość analityczna

 wytrzymałość w pracy
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 opanowanie metodyki i technik rozwiązywania
problemów
 umiejętność posługiwania się narzędziami
komunikowania się (tablice, mazaki, rzutniki,
oprzyrządowanie konferencyjne)

Źródło/Source: A. Deyhle, Controller-Handbuch, Suplement A, wyd. 2, Gauting 1980.

Wśród niezbędnych kompetencji controllera wymienia się również
[Duda-Piechaczek, 2007]:


łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność i posiadanie
umiejętności przekonywania do swoich racji,



nienaganną

opinię,

która

sprzyja

zapobieganiu

ewentualnym

konfliktom między pracownikami,


intuicję, która jest niezbędna w pełnieniu funkcji doradcy i analityka
rynku,



kreatywność, która pomaga w twórczym (abstrakcyjnym) myśleniu
w kategoriach alternatyw i skutków przyjęcia określonych rozwiązań
oraz w kontekście nadrzędnych celów przedsiębiorstwa,



intelekt, który ma duże znaczenie szczególnie w takich dziedzinach, jak
badanie rynku, projektowanie nowych produktów, logistyka czy
marketing, wpływający na sukces organizacji,



chęć uczenia się i systematycznego poszerzania wiedzy oraz stosowania
nowych narzędzi zarządzania, co wpływa na podnoszenie zdolności
konkurencyjnej organizacji,



posiadanie dogłębnej wiedzy warsztatowej w wymaganej dziedzinie
oraz związkach przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy
określonymi zdarzeniami czy procesami.



umiejętność zastosowania wyuczonej wiedzy, którą nabywa się przez
zdobywanie

wykształcenia,

szkolenia

zawodowe,

udział

w konferencjach i kongresach controllerów, procesach certyfikacji,
w praktycznych działaniach,


pomysłowość

i

zdolność

uczenia

się

i

wprowadzanie

zmian

w środowisku pracy oraz umiejętność rozwiązywania złożonych
problemów dotyczących poszczególnych obszarów działalności danej
organizacji.
Z kolei wymagania, odnośnie do osobistych uzdolnień controllera, od
których ściśle uzależniony jest sukces controllingu w organizacji, H. Vollmuth
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podzielił na wymagania dotyczące osoby controllera i jego przygotowania
zawodowego. Wśród wymagań dotyczących osoby wymienia [Vollmuth, 2007]:


nieposzlakowaną opinię,



łatwość w nawiązywaniu kontaktów,



umiejętność przekonywania,



abstrakcyjność myślenia,



umiejętne wyczuwanie sytuacji,



empatię,



kwalifikacje sprzedawcy,



umiejętność kierowania współpracownikami.
Do

wymagań

dotyczących

przygotowania

zawodowego

zalicza

natomiast (Vollmuth, 2007):


wiadomości z zakresu koncepcji, instrumentów i technik ekonomiki
przedsiębiorstwa,



umiejętności metodyczno-koncepcyjnego postępowania.
Kompetencje controllera można również rozpatrywać w ujęciu trzech

wymiarów wyznaczanych przez następujące dziedziny [Jędralska i WoźniakSobczyk, 2000]:


intelektualną – umiejętności posługiwania się narzędziami i technologią
w dziedzinie controllingu oraz pozyskiwania, wartościowania i oceny
informacji będącej podstawą podejmowania decyzji;



osobowościową – zdolności do komunikowania się i współdziałania
z ludźmi, negocjowania oraz motywacyjnego oddziaływania na
pracowników organizacji;



formalną – poziom i rodzaj wykształcenia oraz doświadczenie
zawodowe, a także skłonności do działania (chęci controllera).
Uzupełnieniem powyższych rodzajów umiejętności i cech controllera

może być zestaw wymagań wobec osób pretendujących na to stanowisko
według ogłoszeń prasowych i zamieszczonych na portalach internetowych.
Wśród oczekiwanych wymagań wobec controller wymienia się najczęściej:


wykształcenie

wyższe

ekonomiczne

(mile

widziane

również

informatyczne),


kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie ekonomii, finansów,
księgowości,



znajomość zagadnień i instrumentów rachunkowości finansowej,
zarządczej, controllingu,



znajomość

międzynarodowych

i sprawozdawczości finansowej,

standardów

rachunkowości
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znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego,



znajomość przynajmniej jednego języka obcego,



zdolności analitycznego myślenia,



umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego, tabel przestawnych,



umiejętność obsługi dedykowanych systemów (np. ERP, SAP itp.),



umiejętność pracy w zespole,



umiejętność pracy pod presją czasu (w stresie – deadline),



samodzielność,



kreatywność i inicjatywa,



komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,



zdolności organizacyjne,



zdolności przywódcze,



silna motywacja,



dyspozycyjność.
Przedstawiony

szeroki

zestaw

pożądanych

cech

osobowych

i umiejętności potwierdza, że controllerem może zostać tylko osoba z wysokimi
kwalifikacjami, charakteryzująca się zdolnością do analitycznego myślenia, ale
również myślenia w sposób całościowo-systematyczny czy abstrahowania. Od
controllera wymaga się również wyższego wykształcenie ekonomicznego
i znajomości przynajmniej jednego języka obcego, kilkuletniego doświadczenia
zawodowego oraz umiejętności obsługi komputera i znajomości dedykowanego
oprogramowania (np. MS Excel’a, SAP, ERP). Wymagana jest również znajomość
zagadnień rachunkowości (finansowej i zarządczej), a także przepisów mających
na celu jej standaryzację (MSR, MSSF). Stanowisko controllera wymaga również
dużej samodzielności, zachęcającej do podejmowania trudnych wyzwań,
a jednocześnie umiejętność pracy w grupie. Pojawia się tutaj pewna sprzeczność
interesów, która jednakże jest tylko pozorna. Specyfika zawodu controllera,
pełniącego rolę doradcy ekonomicznego przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu
pojawiających się problemów, wymaga bowiem zarówno szerokiego kontaktu ze
średnią kadrą zarządzającą, która stanowi źródło pozyskania niezbędnych
informacji, jak i samodzielnego analizowania danych, ich przetwarzania
i przygotowania najlepszych rozwiązań, które po akceptacji zarządu zostaną
wdrożone w organizacji. Pojawia się także coraz częściej tendencja do
zatrudniania na stanowisku controllera informatyków ze znajomością zagadnień
ekonomiki przedsiębiorstwa, co wynika z konieczności wsparcia systemu
controllingu

i procesów

biznesowych,

zintegrowanym

systemem

informatycznym, lub dedykowanymi modułami controllingu. Pełnienie funkcji
controllera w organizacji wymaga również umiejętności dzielenia się zdobytą
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wiedzą, informacjami i doświadczeniem, które przyczynia się do sukcesu
organizacji. Controller powinien zatem posiadać także cechy znakomitego
organizatora pracy własnej, pracy zespołowej oraz pozytywnego oddziaływania
i motywowania innych w taki sposób, aby identyfikowali się z celami
przedsiębiorstwa.

Kierowanie

i

wspieranie

inicjatyw

poszczególnych

pracowników wymaga jednak gruntownej znajomości nowoczesnych metod
zarządzania oraz umiejętności nawiązywania kontaktów, komunikatywności
i przekonywania. Te cechy wyróżniają controllera jako moderatora w procesie
działalności organizacji.
Kompetencje controllerów w erze digitalizacji przedstawił również
T.M. Zieliński, który twierdzi, iż controller może w różny sposób wnosić istotny
wkład do rozwoju i wdrożenia cyfrowych innowacji modeli biznesowych.
Wymaga to jednak od niego wcześniejszego przygotowania i zdobycia
odpowiednich kompetencji, m.in. wiedzy z zakresu modeli biznesowych,
zarządzania strategicznego czy dotyczących wdrażania innowacji. Controller
musi także w pełni rozumieć jakie są rodzaje cyfrowych innowacji modeli
biznesowych i wiedzieć, które z nich są ważne dla ich organizacji. Kompetencje
jakie jego zdaniem potrzebuje współcześnie controller w erze digitalizacji to6.
przywództwo:









proaktywne inspirowanie innych,



zdolność podejmowania decyzji,



normatywne podejście do etyki,



kreowanie z myślą o celu/delegowanie,



zdolność integrowania,

orientacja na klienta:


wiarygodność,



umiejętności współpracy,



umiejętności konsultingowe,



zdolności rozwiązywania konfliktów,



umiejętności komunikacyjne,

wiedza i jej wykorzystanie:


odpowiednia profesjonalna wiedza,



umiejętność oceny,



zrozumienie rynku,



umiejętności analityczne,



zarządzanie projektami,

6 https://www.linkedin.com/pulse/jakich-kompetencji-potrzebuj%C4%85-controllerzy-w-erzezieli%C5%84ski; dostęp: 20.04.2020 r.
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efektywność:


niezawodność,



systematyczność i metodyczność w działaniu,



odporność na stres



wytrwałość,



umiejętności organizacyjne,

kształtowanie przyszłości:


otwartość na zmiany,



zdolność do próbkowania nowych rzeczy,



myślenie holistyczne,



kreatywność,



siła koncepcyjna.

Zdaniem T. M. Zielińskiego, poza standardową wiedzą controllerów,
w controllingu cyfrowych modeli biznesowych bardzo ważna jest znajomość
również takich aspektów jak7:


wiedza specjalistyczna dotycząca cyfrowych technologii,



wiedza na temat rynku, konkurencji, technologii i biznesu,



rozwój strategiczny,



nowe modele biznesowe i ich czynniki kreowania wartości,



zarządzanie projektami,



proces wdrażania innowacji.

Pewnym dopełnieniem pożądanego wizerunku controllera przez
przedsiębiorców, mogą być różnice cech controllerów i menedżerów, które są
przedstawiane w literaturze z zakresu controllingu8. Controller określany jest
często jako powściągliwy, trzeźwo myślący, obiektywny, który działa raczej
w sposób hamujący i jest dobrze zorientowany w liczbach określających efekty
prowadzonej działalności. Menedżer natomiast przedstawiany jest jako
emocjonalny, powierzchowny, skłonny do podejmowania ryzyka, ofensywny
i dążący do celu, ze szczególnym upodobaniem do intuicyjnej oceny
zachodzących zależności. Postrzeganie w ten sposób controllera i menedżera
zostało

potwierdzone

także

w

empirycznymi

badaniu

dwójkowym,

przeprowadzonym przez J. Webera, U. Schäffera i M. Bauera (2000). W badaniu
tym controller i menedżer, każdorazowo z jednego przedsiębiorstwa, zapytani
zostali o ich wzajemne spostrzeżenia. Stanowiące ich podstawę zestawione
7 https://www.linkedin.com/pulse/jakich-kompetencji-potrzebuj%C4%85-controllerzy-w-erzezieli%C5%84ski; dostęp: 20.04.2020 r.
8 Zestawienie różnic między cechami controllera, a menedżera przedstawia również A. Deyhle,
Controller-Praxix. Fuhrung durch Ziele – Planung – Controlling, tom II, Sol-Ist-Vergleich und
Einführungs-Stil, wyd. 10, Gauting 1994, s. 37 i nast.
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w pary przeciwstawne cechy zostały zaczerpnięte z literatury i poddane
ponownemu badaniu we wstępnym teście. Dzięki temu stało się możliwe
odkrycie jednoznacznych i statystycznie istotnych różnic w profilu menedżera
i controllera. Różnice profili controllera i menedżera we wzajemnym
postrzeganiu zostały przedstawione na rycinie 2.

Ryc. 2. Wzajemne oceny cech przeprowadzone przez controllerów i menedżerów.
Fig. 2. Mutual assessment of features carried out by controllers and managers.
Źródło/Source: J. Weber, U. Schäffer, M. Bauer, 2000

Przedstawione wyniki badań wskazują na wyraźną odmienność profili
we wzajemnym postrzeganiu controllerów i menedżerów. Spośród 12
przeciwstawnych par cech osobowych, poddanej wzajemnej obserwacji, 7 cech
stanowi istotne różnice, pozostałe natomiast nie wykazują takich znaczących
rozbieżności.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że badane wartości

w przeprowadzonym

badaniu

nie

są

wielkościami

absolutnymi,

ich

zróżnicowanie wynika zawsze z relacji do oceny odnoszącej się do strony
przeciwnej, będącej wynikiem postrzegania przez drugą osobę.
MIEJSCE CONTROLLERA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
Sprawny system controllingu w organizacji i skuteczne wykonywanie
zadań przez controllera zależy również w dużej mierze od usytuowania
stanowiska controllera (działu controllingu) na określonym szczeblu hierarchii
organizacji. Jak potwierdza praktyka, im wyżej w hierarchii zarządzania
zajmuje miejsce controller, tym większa jest efektywność realizowanych zadań
(czasami – możliwa, wykonalna). Controller powinien więc zajmować wysoką
(nadrzędną) pozycję w organizacji i podlegać bezpośrednio naczelnemu
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kierownictwu, co gwarantuje koordynację i synchronizację poszczególnych
obszarów działań organizacji. Należy jednak pamiętać, że pomimo wysokiego
usytuowania na szczeblu organizacyjnym, controller posiada tylko więzy
funkcjonalne, bez możliwości wydawania poleceń kierownikom niższych
szczebli zarządzania oraz podejmowania samodzielnych decyzji w kluczowych
kwestiach

dla

organizacji.

Ponadto

zawsze

o

charakterze

i

zakresie

delegowanych zadań i obowiązków oraz jego pozycji decyduje zarząd.
W literaturze przedmiotu najczęściej prezentuje się dwa rozwiązania
dotyczące strukturalnego umiejscowienia controllera w organizacji. Jest to
usytuowanie controllera na pozycji sztabowej lub na pozycji liniowej.
W pierwszym rozwiązaniu, czyli pozycja sztabowa, oznacza, że controller zajmuje
wysokie stanowisko w hierarchii organizacyjnej jednostki, a podporządkowany
jest jedynie naczelnemu kierownictwu organizacji (ryc. 3). Controller w tej
pozycji pełni przede wszystkim funkcję doradczą i wspiera kadrę zarządzającą
w

podejmowaniu

decyzji,

przygotowując

odpowiednio

przetworzone

informacje. Nie posiada jednak kompetencji do podejmowania decyzji
i wydawania zarządzeń, które są zarezerwowane wyłącznie dla zarządzających
(managerów). Wadą tego rozwiązania jest jednak to, że może pojawić się
niebezpieczeństwo

oderwania

controllera

od

rzeczywistych

procesów

zachodzących w organizacji oraz stać się przyczyną pojawiających się trudności
z wypełnianiem funkcji regulacji, sterowania i kontroli (Pietrzak, 2002). Dlatego
też w średnich i mniejszych organizacjach, aby controlling mógł skutecznie
funkcjonować, sugeruje się, aby controller zajmował jednak pozycji liniową.

Dyrektor naczelny
Controller

Dyrektor ds.
zaopatrzenia

Dyrektor ds.
produkcji

Dyrektor ds.
sprzedaży

Ryc. 3. Controller na pozycji sztabowej. Źródło: opracowanie własne.
Fig. 3. Controller in the staff position. Source: own elaboration

Dyrektor ds.
finansowych
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Drugim rozwiązaniem jest umiejscowienie cotrollera w strukturze
organizacyjnej na pozycji liniowej. W tym modelu controller co prawda nadal
zajmuje nadrzędne stanowisko, jednakże jest to już poziom zarządzania
odpowiadający kierownikom innych pionów czy działów (ryc 4). Dzięku temu
możliwe staje się właściwe i efektywne wykonywanie zadań przez controllera,
który posiada odpowiednie kompetencje i uprawniania do wydawania poleceń.
Zaletą tego rozwiązania jest również to, że zalecenia, opinie, konsultacje,
procedury i instrukcje wydawane przez controllera utożsamiane są z wyższym
szczeblem zarządzania, a co za tym idzie, posiadają większe uznanie wśród
kierowników (managerów) poszczególnych pionów czy działów. Controllerowi
łatwiej jest z pozycji liniowej pozyskać różne niezbędne informacje, a także
przeforsować własne zdanie w trakcie narad i spotkań budżetowych czy
przekonać kierowników różnych pionów do swoich racji.

Dyrektor naczelny

Dyrektor ds.
zaopatrzenia

Dyrektor ds.
produkcji

Controller

Dyrektor ds.
sprzedaży

Dyrektor ds.
finansowych

Ryc. 4. Controller na pozycji liniowej. Źródło: opracowanie własne.
Fig. 4. Controller in a linear position. Source: own elaboration

Warto jednak wspomnieć, że w praktyce funkcjonują również inne
sposoby usytuowania stanowiska controllera w organizacji. Można się bowiem
spotkać z takim rozwiązaniem, że controller umieszczony zostaje w jednym
z

pionów

organizacji,

który

nie

podległa

bezpośrednio

dyrektorowi

naczelnemu. W tym modelu controller podlega najczęściej bezpośrednio
dyrektorowi ds. finansów, ekonomicznych, handlowych lub innych (Major,
1998). Należy jednak pamiętać, ze takie rozwiązanie zmniejsza znaczenie zadań
controllera realizowanych przy współpracy z pracownikami innych działów, jak
również jego pozycję w hierarchii struktury organizacyjnej. Mogą pojawić się
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również trudności z prawidłową komunikacją, a to wpływa negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie całego systemu controllingu.
Odmiennym rozwiązaniem jest z kolei umieszczenie controllera
w dziale finansowo-księgowym czy dziale analiz i planowania ekonomicznego,
bezpośrednio podlegającym głównemu księgowemu. W tym modelu zawężeniu
ulega jednak zakres funkcji i zadań controllera oraz jego udział i znaczenie
w proces planowania, sterowania i kontroli. Pomimo bliskości danych
finansowo-księgowych i przygotowywaniu określonych informacji nie jest on
bowiem wstanie wpływać na ich wielkość i strukturę, o której najczęściej
decyduje jego przełożony, czyli główny księgowy.

Ryc. 5. Struktura działu controllingu. Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Kes, 2003
Fig. 5. Structure of the controlling department. Source: own elaboration based on Z. Kes, 2003

Z kolei w dużych organizacjach, które realizują złożone procesy
produkcyjne czy usługowe, funkcje i zadania controllingowe realizowane są
z reguły przez kilka osób. W tym celu tworzy się wówczas dział controllingu na
cele którego stoi główny controller. Controller pełni wówczas jednocześnie rolę
kierownika, który ponosi odpowiedzialność za pracę swoich podwładnych.
Zastosowanie tego rozwiązania wymaga oczywiście zwiększenia zakresu
decentralizacji, w tym w szczególności dotyczy to decentralizacji służb
controllingowych. Najczęściej polega to na umiejscowieniu pracowników
podległych funkcjonalnie controllerowi oraz służbowo kierownikowi ośrodka
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odpowiedzialności w taki sposób, jak prezentuje to rycina 5. Przyjęcie takiego
rozwiązania sprzyja właściwemu pełnieniu wszystkich funkcji i zadań
controllingu. Umiejscowienie specjalistów ds. controllingu na poziomie
poszczególnych ośrodków odpowiedzialności pozwala na szybkie reagowanie
na

zachodzące

zmiany

oraz

bliskie

współdziałanie

z

kierownikami

podejmującymi decyzje na różnych poziomach zarządzania.
Czasami controller zajmuje miejsce w strukturze powstałej z połączenia
controllingu z działem informatyki (EPD). Takie rozwiązania można spotkać
w organizacjach, w których controller posiada wykształcenie i/lub umiejętności
informatyczne, szczególnie w zakresie tworzenia, wdrażania jednolitych
systemów informacji i sprawozdawczości (zintegrowane systemy zarządzania).
W mniejszych i średnich przedsiębiorstwa funkcje, zadania i obowiązki
controllera przejmuje najczęściej kierownik (kierownik ds. finansów lub główny
księgowy, ewentualnie sam przedsiębiorca). Decydują o tym przede wszystkim
względy ekonomiczne, gdyż taniej jest doszkolić takiego kierownika niż
wprowadzić samodzielne stanowisko controllera w organizacji. Należy jednak
podkreślić, że łączenie zakresów tych obowiązków może okazać się
niewłaściwe, gdyż czasami trudno jest pogodzić bieżące funkcje kierownicze
z zadaniami powierzonymi controllerowi. Warto więc wówczas zastanowić się
nad zatrudnieniem controllera z zewnątrz, który wprowadzi i rozwinie
controlling, w fazie wdrożeniowej przeszkoli kadrę kierowniczą i zarząd
organizacji, aż do momentu, kiedy będą mogli sami przejąć zadania controllera.
Przedstawione możliwości usytuowania controllera/działu controllingu
w strukturze organizacji wskazują na to, że controller powinien zajmować
wysoką pozycję w hierarchii organizacyjnej, by ściśle współpracować
z naczelnym kierownictwem i realizować swoje zadania jak najskuteczniej.
Natomiast struktura działu (komórki) controllingu będzie w znacznej mierze
uzależniona od indywidualnych warunków i możliwości organizacyjnokadrowych konkretnej organizacji.
PODSUMOWANIE
Podsumowując,

warto

zauważyć,

że

istnieje

duża

rozpiętość

i różnorodność zadań składających się na funkcję controllera. W praktyce
controllerzy podejmują bardzo różniące się role (od rejestratora, po doradcę
i konsultanta kadry kierowniczej), mają bardzo rozłożone punkty ciężkości,
odnośnie do wypełnianych zadań (od przygotowania informacji o zaszłych już
zdarzeniach,

po

rozległe

zadania

wspierające

i

koordynacyjne)

oraz
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współpracują z tą samą kadrą kierowniczą, podejmując jednak często odmienne
role (od dostarczania niezbędnych analiz i raportów po krytyczną ocenę
inicjatyw kierowniczych).
Podstawowym

zadaniem controllera jest

oczywiście

wspieranie,

koordynacja i doradzanie menedżerowi w procesie zarządzania organizacją.
Należy jednak podkreślić, że w zależności od tego jakie zadania w zakresie
kierowania wybijają się na pierwszy plan i w zależności od tego jakie osobiste
cechy charakteryzują menedżera, controllerowi przypadają różne zadania
i oczekuje się od niego różnych, wspierających ich realizację zachowań i cech
osobowych. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo jest na etapie wdrażania
systemu controllingu w organizacji, controller musi przede wszystkim dobrać
i

dostosować

(ewentualnie

stworzyć)

odpowiednie

instrumentarium

controllingu, oraz pozyskać zaufanie pracowników i kadry zarządzającej do
nowych procesów i instrumentów controllingu. Z kolei przy dużym
doświadczeniu controller może bardziej ukierunkować się na strategiczne
kształtowanie wyników w przyszłości, a aspekty rachunkowości pozostawić
księgowym.
Warto również podkreślić, że zakres zadań, jakie powinien realizować
controller zależy także od warunków w jakich funkcjonuje organizacja. To co
w okresie kryzysu umożliwia przeżycie, nie jest właściwe, gdy troską staje się
stworzenie strategicznej przewagi konkurencyjnej. W związku z tym,
w ostatnim
w najbliższej

czasie

obserwuje

przyszłości

się

kilka

prawdopodobnie

dodatkowych
uzyskają

wymagań,

centralne

które

znaczenie

w pracy controllera. Chodzi tutaj przede wszystkim o połączenie wiedzy
wewnętrznej z wiedzą o rynku, orientację na procesy oraz współdziałanie
pomiędzy kluczowymi czynnikami decydującymi o sukcesie. Trudno zatem
mówić o typowych zadaniach controllera. Controller musi bowiem dopasować
się do konkretnej sytuacji, gdy chodzi o pełnione funkcje i realizowane zadania
i do współpracujących przy nich osób. Musi też stale dotrzymywać kroku
dokonującym się zmianom w zarządzaniu organizacją.
Trudno również jednoznacznie określić, jakie wymagania zarówno
fachowe, jak i dotyczące cech osobowych i zachowania powinien rzeczywiście
spełniać controller. Pożądane cechy osobowe controllera, podobnie jak i jego
kwalifikacje i kompetencje, są bowiem wyraźnie uzależnione od cech samego
menedżera, z którym musi współpracować, i do którego musi się dostosować
oraz od sposobu rozwiązywania pojawiających się problemów.
Sprawne i skuteczne wykonywanie zadań przez controllera zależy także
od usytuowania stanowiska controllera (działu controllingu) na określonym
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szczeblu hierarchii organizacji. W praktyce, im wyżej w hierarchii zarządzania
zajmuje miejsce controller, tym większa jest efektywność realizowanych zadań.
Controller powinien zatem zajmować nadrzędną pozycję w organizacji
i podlegać bezpośrednio naczelnemu kierownictwu, co gwarantuje koordynację
i synchronizację poszczególnych obszarów działalności organizacji.
LITERATURA
Anthony R. N., 1965: Planning and Control Systems, Boston.
Deyhle A., 1980: Controller-Handbuch, Suplement A, wyd. 2, Gauting.
Deyhle A., 1994: Controller-Praxix. Fuhrung durch Ziele – Planung – Controlling,
tom II, Sol-Ist-Vergleich und Einführungs-Stil, wyd. 10, Gauting.
Deyhle

A.,

Olech

S.,

2004:

Controlling

w

przedsiębiorstwie,

Akademia

Controllingu, ODiTK, Gdańsk.
Dobija M., 1997: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1997.
Duda-Piechaczek E., 2007: Controlling – wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Goliszewski J., 2002: Rozwój controllingu w Polsce na podstawie ogłoszeń o pracę.
Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 6/2002.
Heintz J.A., Parry R.W., 1996: College Accounting, South-Western College
Publishing, wyd. 15, Cincinnati, Ohio.
Jędralska K., Woźniak-Sobczyk B., 2000: System wdrażania controllingu
w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice.
Kawczyńska M., Wnuk-Pel T., 2016: The role and functions of controllers in
organization management, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Kes Z., 2003: Controlling w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, W:
Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowaka,
ODDK, Gdańsk.
Major A., 1998: System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków
zastosowań w warunkach polskich, Wydawnictwo Naukowe Sempter,
Warszawa.
Nowak E., (red.) Podstawy controllingu, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
Pietrzak G., 2002: Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
W: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, nr 947.

80

Bogusław Jędrzejas

Sierpińska M., Niedbała B, 2003: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Staehle W.H., 1991: Management. Eine Verhalten swissenschaftliche Einführung,
wyd. 6, Munchen.
Weber J., Schäffer U., Bauer M., 2000: Controller und Manager. im Team, seria
Advanced Controlling, Vallendar.
Weber J., 2000: Zadania i sukces controllera: rozważania zasadnicze i doświadczenia
praktyczne, materiały VI Kongresu Controllingu, Oficyna Controllingu
Profit.
Weber J., 2002: Jakie zadania powinien podejmować controller i dlaczego? – Zasadnicze
przemyślenia dotyczące znanego problemu. W: Controlling. Doświadczenie
krajowe i zagraniczne. Problemy, projekty, instrumenty, perspektywy,
Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
Vollmuth H., 2007: Controlling. Planowanie, Kontrola, Kierowanie, Placet,
Warszawa.
Związek Controllerów w Niemczech (www.controllerverein.de).
https://www.icv-controlling.com/pl/o-controllingu/jakie-zadania-wykonujacontrollerzy.html.
https://www.linkedin.com/pulse/jakich-kompetencji-potrzebuj%C4%85controllerzy-w-erze-zieli%C5%84ski.

Katarzyna Kocoń
Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Katowice, Polska
e-mail k.kocon@wp.pl

ROLA CEN TRANSFEROWYCH W OPTYMALIZACJI
PODATKOWEJ
THE ROLE OF TRANSFER PRICES IN TAX OPTIMIZATION

Słowa kluczowe: ceny transferowe, optymalizacja podatkowa
Keywords: transfer prices, tax optimization
Streszczenie
Ceny transferowe stanowią istotną rolę wewnątrz związków finansowych w rozbudowanych
strukturach kapitałowych. Stanowią one jeden z elementów zarządzania grupą kapitałową,
wskutek czego możliwy jest m.in. transfer zysków i dochodów do wybranych grup interesariuszy.
Celem artykułu jest analiza i ocena możliwości optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem
stosowania określonej polityki kształtowania cen transferowych w podmiotach powiązanych.
Wykazano, że polityka cen transferowych prowadzi do maksymalizacji efektów prowadzonej
działalności, może być także wykorzystywana do ukrytego transferowania zysków
z podejmowanych w innych krajach inwestycji oraz tuszowania rzeczywiście osiągniętej
rentowności w filiach zagranicznych.
Summary

Transfer prices constitute an important role within financial unions in complex capital structures.
They are one of the elements of capital group management, as a result of which it is possible, among others
profit and income transfer to selected groups of stakeholders. The aim of the article is to analyze and evaluate
the possibilities of tax optimization using the specific policy of transfer pricing in related entities. It has been
shown that transfer pricing policy maximizes the effects of operations, it can also be used to covertly transfer
profits from investments made in other countries and to cover up actually achieved profitability in foreign
branches.
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WPROWADZENIE
Pojęcie cen transferowych pojawiło się w literaturze naukowej w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdzie termin ten wykorzystano do potrzeb
analiz ekonometrycznych [Hirshleifer, 1956]. Za twórcę terminu uważa się
J. Hirshleifera, który zbudował model, mający wskazać punkt równowagi
między marginalnym kosztem krańcowym sprzedaży oddziału i marginalnym
zyskiem brutto nabycia oddziału [Wołosz, 2013].
Termin ceny transferowe jest polskim odpowiednikiem anglosaskiego
terminu transfer pricing [Szymański i Pietrasik, 2003]. W latach 70-tych ubiegłego
wieku ukształtowały się trzy podejścia naukowych dociekań w zakresie cen
transferowych:

podejście

strategiczne,

rachunkowości

zarządczej

oraz

behawioralne. Termin „ceny transferowe” jest używany w rachunkowości
zarządczej

na

określenie

specyficznego

rodzaju

wewnętrznych

cen

rozliczeniowych w ramach różnych konglomeratów gospodarczych.
Zagadnienie cen transferowych jest pojęciem interdyscyplinarnym
i podstawą zainteresowania wielu różnych specjalności naukowych. Istnieje
wiele

pojęć

cen

transferowych.

Jednakże

we

współczesnej

literaturze

przedmiotu pod pojęciem cen transferowych rozumie się dwie grupy definicji:


ceny towarów, usług, wartości niematerialnych oraz honorariów
stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi i różniące
się od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, zawartych w warunkach
porównywalnych przez podmioty niebędące podmiotami powiązanymi
[Wiśniewski, 2006; Szumielewicz, 2009; Nykiel i Strzelec 2014];



cenę ustaloną przez zakład sprzedający, wydział bądź spółkę córkę
przedsiębiorstwa wielonarodowego na produkt lub usługę dostarczaną
do zakładu, wydziału bądź spółki córki tego samego przedsiębiorstwa,
jak również ceny wewnętrzne [Sojak i Baćkowski, 2003; Sikacz, 2011].
Współcześnie zainteresowanie problematyką cen transferowych rośnie,

ponieważ: 70% światowego handlu odbywa się w ramach światowych,
globalnych grup kapitałowych, ponad 50% światowego handlu odbywa się
wewnątrz globalnych grup kapitałowych będących własnością inwestorów
z USA, a blisko 70% obrotów między państwami tworzącymi Unię Europejską
dokonuje się w ramach wewnętrznych obrotów w grupie kapitałowej
[Szymański i Pietrasik, 2003].
Bardzo istotną rolę wewnątrz związków finansowych w rozbudowanych
strukturach kapitałowych pełnią ceny transferowe. Stanowią one jeden
z elementów zarządzania grupą kapitałową, wskutek czego możliwy jest m.in.
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transfer zysków i dochodów do wybranych grup interesariuszy [Helin
i Szymański, 2005]. Wykorzystanie ich w wymiarze międzynarodowym
sprowadza się zazwyczaj do koncentracji kosztów w państwach o wysokiej
koncentracji zysków oraz wysokich podatkach, a także w krajach o niskich
podatkach [Mioduchowska-Jaroszewicz, 2013]. Organizacje wchodzące w skład
rozbudowanych struktur kapitałowych zazwyczaj zawierają transakcje, których
raczej nie zawarłyby przedsiębiorstwa niezależne. Podstawowym ich celem jest
minimalizacja obciążeń podatkowych w wymiarze całej grupy kapitałowej
[Kozłowska-Makóś, 2017].
Podstawową zasadą do celów podatkowych jest to, że warunki takich
transferów nie powinny się różnić od warunków ustanawianych między
przedsiębiorstwami, które nie są powiązane. Zasada ta, określana jako zasada
ceny rynkowej, jest uznawana na forum międzynarodowym, aczkolwiek nie jest
powszechnie stosowana.
ISTOTA CEN TRANSFEROWYCH
Istotę cen transferowych określają przepisy podatkowe, jest to Ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF)
oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(UPDOP). Przyjęto, że cena transferowa to rezultat finansowy warunków
ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę,
wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy (art. 23m 1, ust.1,
pkt 1 UPDOF i art. 11a, ust. 1, pkt. 1 UPDOP). Kluczowym zagadnieniem
wskazującym na zastosowanie tej konstrukcji prawnej jest powiązanie
podmiotów. Dotyczyć to może różnych konfiguracji w zakresie takich
organizacji jak osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład (art. 23m 1, ust.1, pkt 2
UPDOF i art. 11a, ust. 1, pkt. 1 UPDOP). Podmioty powiązane to:
1.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co
najmniej jeden inny podmiot, lub

2.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:


ten sam inny podmiot lub



małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby
fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden
podmiot, lub

3.

spółka niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
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4.

podatnik i jego zagraniczny zakład (art. 23m 1, ust.1, pkt 4 UPDOF i art.
11a, ust. 1, pkt. 4 UPDOP).
Powiązaniami są powyższe relacje, występujące pomiędzy podmiotami

powiązanymi (art. 23m 1, ust.1, pkt 5 UPDOF i art. 11a, ust. 1, pkt. 5 UPDOP).
Występują zatem duże różnice co do zakresu podmiotowego stosowania cen
transferowych. Łączy je system ustalania ceny transferowej, która jest
rezultatem decyzji podmiotów zależnych od siebie. Zależność ta powoduje, iż
ceny transferowe mogą, ale nie muszą różnić się od cen rynkowych, czyli takich,
które występowałyby, gdyby podmioty nie były ze sobą powiązane. Fakt ten
stanowi wyróżnik, który prowadzi do ustalania odpowiedniej polityki
formowania cen transferowych w grupach kapitałowych [MioduchowskaJaroszewicz, 2013]. Kolejna cecha stosowania cen transferowych to wywieranie
znaczącego wpływu, przez którą rozumie się:
1.

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:


udziałów w kapitale lub



praw

głosu

w

organach

kontrolnych,

stanowiących

lub

zarządzających, lub


udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich
ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów
inwestycyjnych, lub

2.

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie
kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3.

pozostawanie

w

związku

małżeńskim

albo

występowanie

pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia (art. 23m, ust. 2
UPDOFi art. 11a, ust. 2 UPDOP).
Posiadanie pośrednio udziału lub prawa oznacza sytuację, w której
jeden

podmiot

posiada

w

drugim

podmiocie

udział

lub

prawo

za

pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym
wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:


wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty
spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu
posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku, gdy wszystkie
wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;



najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy
którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest
ustalana - w przypadku, gdy wielkości udziałów lub praw łączących te
podmioty są różne;
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sumie



-

w

wielkości
przypadku,

posiadanych
gdy
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pośrednio

podmioty,

udziałów

pomiędzy

lub

którymi

praw

wielkość

posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż
jeden posiadany pośrednio udział lub prawo (art. 23m 1, ust. 3 UPDOF
i art. 11a, ust. 3 UPDOP)).
Za podmioty powiązane uznaje się również
którymi

podmioty, pomiędzy

występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane

z uzasadnionych

przyczyn

ekonomicznych,

w

tym

mające

na

celu

manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur
właścicielskich (art. 23m 1, ust. 4 UPDOF i art. 11a, ust. 5 UPDOP).
Warunki ustalenia cen transferowych
Przepisy prawa podatkowego szczegółowo określają warunki ustalenia
cen transferowych.
transferowe

na

Podmioty powiązane

warunkach,

które

są

ustaliłyby

obowiązane
między

ustalać

sobą

ceny

podmioty

niepowiązane. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub
narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą
podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy
(stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione
powiązania nie istniały, organ podatkowy może określić dochód (stratę)
podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. W tym
przypadku organ podatkowy określając wysokość dochodu (straty) podatnika,
bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji
transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji. W przypadku gdy
organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty
niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej
transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej
czynności, organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia
transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa
dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji
kontrolowanej (art. 23o, ust. 1-4 UPDOF i (art. 11c UPDOP).
Możliwa jest korekta cen transferowych. Podatnik może dokonać
korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów
lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie
następujące warunki:


w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika
w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które
ustaliłyby podmioty niepowiązane;
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nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na
ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są
faktycznie poniesione koszty, lub uzyskane przychody będące
podstawą

obliczenia

ceny

transferowej,

a

zapewnienie

ich

zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,
wymaga dokonania korekty cen transferowych;


w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie
podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen
transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;



podmiot powiązany, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na
terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę
o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa
prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;



podatnik

potwierdzi

dokonanie

korekty

cen

transferowych

w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego
dotyczy ta korekta (art. 23q UPDOF i art. 11e UPDOP).
W ramach badania porównywalności uwzględnia się w szczególności
następujące kryteria porównywalności:


cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,



przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie pełnią podmioty
w porównywanych transakcjach, angażowane przez nie aktywa
oraz ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność stron transakcji do
pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka,



warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu lub innym
dowodzie dokumentującym te warunki,



warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których
dokonano transakcji,



strategię gospodarczą.

W zakresie, w jakim kryteria te mają lub mogą mieć istotny wpływ na
warunki

ustalone

lub narzucone

między

podmiotami

powiązanymi

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen
transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, § 3;
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen
transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, § 3).
W odniesieniu do transakcji kontrolowanych obejmujących wartości
niematerialne badanie porównywalności uwzględnia również ocenę zdolności
stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka
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w zakresie: posiadania tytułu prawnego do wartości niematerialnych, jego
ochrony i utrzymania; tworzenia wartości niematerialnych, w

tym ich

opracowywania; rozwijania wartości niematerialnych, w tym ich ulepszania;
wykorzystania wartości niematerialnych (Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych, § 3; Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych, § 3).
Cena transferowa stanowi problem w międzynarodowych transakcjach
(Maulana i wsp., 2018), gdzie przedsiębiorstwa w krajach o wysokich stopach
podatkowych próbują dokonywać transferu zysków do powiązanych firm
w krajach o niższych stopach podatkowych. Działalność taka jest prowadzona
przez wielonarodowe przedsiębiorstwa lub

spółki z udziałem kapitału

zagranicznego (PMA). Motywacja do takich działań wynika z nałożonej presji
na menedżerów w zakresie maksymalizacji wydajności i zysków. Ponadto
stosowanie technik różnicowania cen może poprawić sytuację finansową spółek,
w efekcie wartość firmy pozostaje wysoka, a firma nadal jest opłacalna dla
inwestorów [Irawan i in., 2020].
W skali globalnej różnice prawne i rygory dotyczące cen transferowych
powodują dywersyfikację ryzyk ponoszonych kosztów dla międzynarodowych
korporacji. W przypadku korporacji międzynarodowych zysk z transakcji
wewnętrznych musi być dla celów podatkowych przypisany do lokalizacji
geograficznej. To tworzy niepewność, która naraża

przedsiębiorstwa na

agresywne podatkowe oceny przez władze lokalne. Ponadto, korporacje muszą
stale monitorować zmiany przepisów, ponieważ zasady i egzekwowanie cen
transferowych różnią się znacznie pod względem rygoru i surowości
w poszczególnych krajach i na przestrzeni czasu. Zaostrzone przepisy zawierają
ograniczenia dotyczące metod ustalania cen transferowych, kary i zakazanie
niektórych strategii podatkowych [Mescall i Klassen, 2018]. W badaniach Mooij,
Liu [2020] analizowano wpływ stosowania regulacji w

zakresie cen

transferowych na zmiany inwestycji korporacji międzynarodowych. Badania
prowadzono w okresie 2006-2014 w 27 krajach. Wyniki wskazują, że
wprowadzenie

regulacji

w

zakresie

cen

transferowych

powodowało

zmniejszenie skali inwestycji o ok. 11% w oddziałach międzynarodowych.
Zmniejszenie inwestycji się zwiększało, gdy regulacje były bardziej restrykcyjne
[Mooij i Liu, 2020].
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Metody określania cen transferowych
Istotną rolę pełni proces weryfikacji cen transferowych. Ceny
transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych
warunkach. Metody szacowania cen transferowych determinowane są przyjętą
przez podatnika metodą kalkulacji ceny. W zależności od określonego typu
transakcji/zdarzenia metody te można podzielić na:
1.

2.

tradycyjne:


metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,



metoda ceny odprzedaży,



metoda „koszt plus” (rozsądnej marży);

zysku transakcyjnego:


metoda podziału zysku,



metoda marży transakcyjnej [Rodzaje metod…, 2018].

W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie powyższych metod,
stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią
w danych okolicznościach (art. 23p, ust. 1-2 UPDOF i art. 11d UPDOP).
Organ kontrolujący może wybrać również inne metody szacowania cen
transferowych niż wskazane wyżej, ale pod pewnymi warunkami, tj., gdy:


umożliwiają one ustalenie ceny transakcji na poziomie bardziej
zbliżonym do wartości rynkowej niż wskazane wyżej metody, których
zasadność wynikałaby z prowadzonej dokumentacji podatkowej,



w wyniku zastosowania innej metody ustalony dochód powinien być
jak najbardziej zbliżony do dochodu, jaki strony mogłyby uzyskać,
gdyby powiązania nie istniały,



zastosowana metoda szacowania powinna uwzględniać specyfikę
badanej transakcji [Rodzaje metod…, 2018].
Ciężar dowodu, iż zastosowana cena w transakcjach/zdarzeniach jest

rynkowa, ciąży na podatniku. W praktyce podatnik powinien stosować metodę
porównywalnej ceny niekontrolowanej (z ang. Comparable Uncontrolled Price CUP). Polega ona na porównaniu (zestawieniu) ceny w transakcji powiązanej
z cenami

tożsamymi

niepowiązanych

lub

podmiotów

wysoce
od

porównywalnymi
siebie

niezależnych

w

transakcjach

w

podobnych

okolicznościach. Stosuje się ją jako:


wewnętrzne porównanie cen – porównuje się ceny stosowane przez
dany podmiot z podmiotami niezależnymi, dzięki temu można mieć
pełny dostęp do danych posiadanych przez podmiot, a więc możliwie
największą

porównywalność,

z

uwzględnieniem ryzyk,

zaangażowanych aktywów, kosztów itp.,

funkcji,
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zewnętrzne porównanie cen – na podstawie cen stosowanych przez
podmioty niezależne [Rodzaje metod…, 2018].
Metoda CUP pozwala na określenie wartości rynkowej przedmiotu

transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Metoda ceny odprzedaży polega na obniżeniu ceny określonej
w transakcji danego podmiotu z podmiotem niezależnym o marżę ceny
odprzedaży. Tak ustalona cena (uważana za „rynkową”) stanowi cenę
w transakcji z podmiotem powiązanym. Jest to typowe w sytuacji, gdy trzecim
podmiotem w transakcji jest podmiot niezależny. Metodę ceny odprzedaży
stosuje się jako wewnętrzne porównanie marż bądź jako zewnętrzne
porównanie marż [Rodzaje metod…, 2018].
Zasada stosowania metody „koszt plus” polega na ustaleniu ceny
sprzedaży w transakcji z podmiotem powiązanym na poziomie odpowiadającym
sumie kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem/nabyciem przedmiotu
i kosztów pośrednich z wyłączeniem kosztów ogólnych zarządu oraz
odpowiedniego zysku, wynikającego z warunków rynkowych i pełnionych
funkcji, przy uwzględnieniu porównywalnych funkcji, porównywalnego ryzyka
i wielkości angażowanego kapitału. Powyższą bazę kosztową powiększa się
o narzut (marżę). Stosuje się ją jako:


wewnętrzne porównanie marż - w sytuacji, gdy podmiot dokonuje
porównywalnych transakcji z podmiotami niezależnymi, bądź jako



zewnętrzne porównanie marż, gdy ma się dostęp do danych z bazy
zewnętrznej podmiotów niezależnych, np. zawartych w rachunku
zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym [Rodzaje metod…, 2018].
Metoda transakcyjna, rozsądnej marży „koszt plus”, stosowana jest

często przez producentów kontraktowych, przetwórców, przy sprzedaży
półproduktów, transakcjach zaopatrzenia i dostaw, wspólnego eksploatowania
środków trwałych i w transakcjach długoterminowych. Metoda znajduje
zastosowanie

tam,

gdzie

działalność

ma

charakter

wystandaryzowany

(rutynowy), a transakcje charakteryzują się brakiem znaczącego ryzyka,
zaangażowania

istotnych

aktywów

w

postaci

know-how,

znaków

produkcyjnych czy też technologii produkcji [Żurkowska-Mróz, 2018].
Metoda podziału zysku polega na określeniu łącznych zysków, jakie
w związku z daną transakcją osiągnęły powiązane ze sobą podmioty biorące
udział w transakcji. Następnie zysk ten należy podzielić w proporcjach, w jakich
dokonałyby tego podziału podmioty niezależne. Podziału tego dokonuje się
przez określenie przychodów uzyskanych przez każdy z podmiotów
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powiązanych oraz poniesionych kosztów związanych z daną transakcją.
W metodzie tej podział zysku dokonuje się w wyniku:
I. Analizy rezydualnej, w której wyróżnia się dwa etapy:
1) etap: przypisanie minimalnego zysku,
2) etap: pozostałe zyski dzielone na zasadach stosowanych przez podmioty
niepowiązane
II. Analizy udziału dokonanej w oparciu o analizę funkcjonalną [Rodzaje
metod…, 2018].
Metoda marży transakcyjnej netto polega na badaniu marży zysku
netto, jaką dany podmiot uzyskuje z transakcji zawartej ze swoim podmiotem
powiązanym. Następnie marżę tę należy odnieść do poziomu marży, jaką
uzyskuje ten sam podmiot w transakcjach z podmiotami niezależnymi lub do
marży

uzyskiwanej

w

porównywalnych

transakcjach

przez

podmioty

niezależne względem siebie. Marżę transakcyjną netto określa się przez
odliczenie

od

przychodu

osiągniętego

w

wyniku

transakcji

kosztów

poniesionych w celu osiągnięcia tego przychodu – w tym także kosztów
ogólnych zarządu. Etapy określenia ceny przy zastosowaniu metody marży
transakcyjnej netto:
I. Ustalenie jednego (raczej niewskazane) lub kilku mierników rentowności;
II. Identyfikacja transakcji niepowiązanej;
III. Określenie rentowności transakcji niepowiązanej;
IV. Ustalenie godziwej ceny transferowej [Rodzaje metod…, 2018].
MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM
CEN TRANSFEROWYCH
Struktura cen pomiędzy uczestnikami wewnętrznych transakcji może
być kształtowana wskutek obiektywnych czynników, takich jak obustronne
oddziaływanie na siebie popytu i podaży. Ceny mogą być także kształtowane
przez subiektywne elementy, jak – np. warunki ustalone lub narzucone
w kontaktach handlowych pomiędzy spółką zależną a spółką dominującą.
Efektem tego może być okoliczność, w której to jedna ze spółek nie
wykazywałaby dochodów albo wykazywałaby niższe od tych, jakich należałoby
się

spodziewać,

gdyby

transakcja

była

zawarta

między

podmiotami

niepowiązanymi kapitałowo [Helin i Szymański, 2005].
Ceny transferowe mają znaczenie zarówno dla podatników, ponieważ
określają one przychody i koszty, a tym samym mają wpływ na zyski
podlegające

opodatkowaniu

przedsiębiorstw

powiązanych,

które

mogą
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podlegać odrębnym organom podatkowym w różnych regionach czy krajach
[Wyciślok, 2014].
Pojedyncze przedsiębiorstwa, tak jak i grupy kapitałowe, mogą
stosować powszechnie przyjęte (teoretyczne) metody ustalania cen [SulikGórecka, 2010]. Ceny transferowe w oparciu o to kryterium można podzielić na
ceny:


oparte na cenach rynkowych – mogą to być ceny, które jednostka osiąga
wskutek zewnętrznej sprzedaży swoich produktów lub ceny rynkowe,
które są stosowane przez inne przedsiębiorstwa;



oparte na kosztach – mogą to być planowane, rzeczywiste lub
normatywne koszty wytworzenia na poziomie zmiennych kosztów
produkcji, kosztów pełnych lub ceny typu „koszt ... plus marża”;



umowne (wynegocjowane) – formują się one w efekcie negocjacji
pomiędzy samodzielnymi jednostkami;



podwójne

–

ustalane

na

różnych

poziomach

dla

kupującego

i sprzedającego; nie można ich zastosować wobec dwóch samodzielnych
podmiotów powiązanych kapitałowo [Sojak, 2001].
Wybór reguł ustalania ceny uzależniony jest m.in. od jej wpływu na
osiągnięcie zgodności celów ośrodków odpowiedzialności oraz maksymalizację
zysków całej grupy kapitałowej, jak również wpływu na kryteria oceny
działalności poszczególnych podmiotów powiązanych [Sojak, 2003].
Ceny nieustannie ulegają zmianom, w efekcie czego nie można na
sztywno określić cen transferowych i również nie mogą być ustalone w dowolnej
wysokości. Ceny transferowe powinny bowiem spełniać następujące warunki:


maksymalna cena transferowa nie powinna być wyższa od najniższej
ceny rynkowej, za jaką jednostka kupująca może nabywać produkty lub
usługi na rynku zewnętrznym;



minimalna cena transferowa nie powinna być niższa niż suma kosztów
krańcowych produkcji jednostki sprzedającej, powiększonych o koszty
utraconych korzyści [Sojak, 2003].
Podczas ustalania cen transferowych przez podmioty powiązane ma

miejsce pewien margines swobody decyzyjnej, który pozwala na planowanie
podatkowe, ukierunkowane na minimalizację obciążeń podatkowych. Ustalone
ceny decydują bowiem o przychodach i kosztach poszczególnych podmiotów
powiązanych, a w rezultacie o poziomie dochodu, który będzie opodatkowany.
W praktyce jednak pełna dowolność struktury cen transferowych jest
niemożliwa. W świetle oczekiwań zarządu oraz innych niż organy podatkowe
użytkowników

zewnętrznych

ceny

wewnętrzne

powinny

skłaniać

do
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podejmowania decyzji korzystnych dla całej grupy kapitałowej. Struktura ceny
transferowej powinna być też niesprzeczna z przepisami prawa podatkowego,
aby zaspokoić oczekiwania organów podatkowych [Sojak, 2003]. Stosowanie cen
transferowych wymaga zatem sprawnego poruszania się pomiędzy celami
jednostki a wymogami przepisów prawa. W przedsiębiorstwie zjawisko cen
transferowych

może

zostać

wykorzystane

do

minimalizacji

obciążeń

podatkowych poprzez transfer zysków do podmiotów powiązanych, które
podlegają innej (łagodniejszej) jurysdykcji podatkowej.
Podstawą takiej optymalizacji podatkowej jest polityka kształtowania cen
transferowych. Jest ona kluczowa na wskazania, jaki jest wpływ cen
transferowych

na

transakcje

wewnątrz

grupy

kapitałowej.

Przyjmując

odpowiednio skonstruowaną politykę cen transferowych, można w pewnych
granicach wpływać na pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
a przez to na obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek powiązanych oraz
obraz

całej

grupy

kapitałowej.

Odzwierciedlona

w

skonsolidowanym

sprawozdaniu finansowym polityka cen transferowych skierowana będzie na
kształtowanie zachowań adresatów zewnętrznych i tworzenia wizerunku grupy
kapitałowej zgodnego z jej oczekiwaniami. Polityka ta będzie również związana
z narzucaniem

określonych

warunków

transakcji

podmiotom

podporządkowanym w celu wpływania na jednostkowy oraz skonsolidowany
wynik finansowy. Wyodrębnienie centrów odpowiedzialności jest wynikiem
polityki kształtowania cen transferowych na takim poziomie, aby zapewnić
korzyści (zysk) wszystkim członkom grupy. Zatem zasadniczym celem
kształtowania polityki cen transferowych, z punktu widzenia optymalizacji
podatkowej, jest:


minimalizacja płatności podatkowych,



maksymalizacja zysku.
Kształtowanie cen transferowych jest możliwe dzięki transferowi

zysków pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu uniknięcia nadmiernego
opodatkowania. Proces ten odbywa się poprzez przesuwanie dochodów
(zysków)

do

krajów o

niższych obciążeniach

podatkowych.

Sztuczne

alokowanie przy pomocy cen transferowych zysków w krajach o niskich
obciążeniach

podatkowych

określa

się

mianem

przesuwania

dochodu

[Mioduchowska-Jaroszewicz, 2013]. Wymienić można dwa główne działania
w tym obszarze:


transfer zysków (dochodów) zgodny z transferem dóbr: dokonuje się
poprzez

zaniżenie

cen

transferowych.

W

celu

ucieczki

przed

opodatkowaniem dochodów wykorzystuje się zróżnicowanie stawek
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podatkowych w różnych krajach. Przykładowo, spółka dominująca
A posiada spółkę zależną B w raju podatkowym 1. Spółka dominująca
(dostawca) dokonuje sprzedaży dóbr spółce zależnej (odbiorcy) po
obniżonej cenie. Konsekwencją obniżenia ceny będzie niższy przychód,
a tym samym niższy zysk brutto i podatek dochodowy. Odbiorca
osiągnie z kolei niższe koszty, a tym samym wyższy zysk brutto
i podatek dochodowy. Transfer zysków jest zatem zgodny z transferem
dóbr;


transfer zysków (dochodów) przeciwnych do transferów dóbr:
dokonuje się poprzez zawyżenie cen transferowych. W tej sytuacji
dostawca, zawyżając cenę, osiąga wyższy przychód, a tym samym
wyższy zysk brutto i podatek, zaś odbiorca ponosi wyższe koszty, a tym
samym niski zysk brutto i podatek. Zatem w tej sytuacji transfer zysków
jest przeciwny w stosunku do kierunku transferu dóbr [Wojtunik, 1997].
Chcąc określić charakterystyczne warunki, w których ma miejsce

zjawisko przerzucania dochodów między podmiotami powiązanymi, można
wymienić sytuacje:


jeden z podmiotów grupy kapitałowej korzysta z przyznanych ulg lub
zwolnień podatkowych i na ten podmiot przerzucany jest dochód
innych podmiotów powiązanych poprzez zaniżanie cen produktów;



spółka zawyża ceny dóbr w celu transferu zysku ze spółki-odbiorcy;



spółka przesuwa dochód osiągnięty na terytorium Polski do krajów
stosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatkową, czyli gdzie
opodatkowanie dochodu ze wskazanego źródła jest znacznie niższe lub
przyznane są w przedmiotowym zakresie zwolnienia podatkowe – tzw.
raje podatkowe;



fikcyjne ustalenie kosztów związanych z usługami i dobrami
niematerialnymi (m.in.: usługi finansowe, menedżerskie, szkoleniowe)
świadczonymi

między

podmiotami

powiązanymi;

proces

ten

charakteryzuje się ukrytym transferem zysków dotyczących usług,
które częściowo były wykonane lub nie były nigdy wykonane, oraz
ustaleniem poziomu cen tych usług na poziomie innym niż ustaliłyby to
podmioty niezależne;


jeden z podmiotów powiązanych ponosi znaczne nakłady finansowe
związane z inwestycją, której celem jest uzyskanie korzyści przez

1 Raj podatkowy – kraj lub terytorium, dające osobom fizycznym i prawnym możliwość uniknięcia
opodatkowania w kraju ich pochodzenia lub posłużenia się korzystniejszym systemem
podatkowym.
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wszystkie jednostki należące do grupy kapitałowej; pozostałe podmioty
podejmują decyzję o dofinansowaniu spółki opłacającej inwestycję
poprzez ustalenie zawyżonych opłat za dobra/usługi nabywane od tego
podmiotu [Dmowski, 2006].
Jeżeli

w

transakcjach

dokonywanych

pomiędzy

podmiotami

powiązanymi dojdzie do zaniżenia dochodu, organ podatkowy może ustalić
dochód na takich zasadach, jakie byłyby stosowane, gdyby dane powiązania
między podmiotami nie istniały.
Posługiwanie się cenami transferowymi w obrębie jednego państwa jest
korzystne wówczas, kiedy przerzucanie dochodu (zysku) następuje między
dwoma powiązanymi podmiotami krajowymi, z których jeden korzysta ze
specjalnych ulg podatkowych. Natomiast w obrotach międzynarodowych
transfer jest korzystny, kiedy następuje pomiędzy dwoma podmiotami
mającymi siedzibę w państwach o różnych stawkach podatkowych [Baćkowski,
2002].
W Europie często stosowaną techniką optymalizacji podatkowej jest tak
zwana „Double Irish with a Dutch Sandwich”. Operacja ta bazuje na przepisach,
które umożliwiają unikanie podwójnego opodatkowania. Wykorzystywana jest
ona w przypadku opłat za użytkowanie wartości niematerialnych takich jak:
patenty, licencje, znaki towarowe. Środki pieniężne wpływające na konta spółek
z ich zagranicznych oddziałów za licencje, patenty, znaki towarowe można
przekazać do innego państwa bez podatku. Z tej techniki korzysta wiele
amerykańskich korporacji, takich jak: Apple, Google, Dell i inne. Firma Google
w

celu

optymalizacji

podatkowej

posiada

dwie

spółki-córki,

które

zarejestrowane są w Irlandii. Pierwsza generuje zyski, a druga kontroluje prawa
do własności intelektualnej. Jednakże zarząd tej drugiej ma swoją siedzibę
w jednym z rajów podatkowych. Oprócz tych dwóch spółek, Google ma także
trzecią spółkę, w Holandii, do której płyną zyski z drugiej irlandzkiej spółki.
Dzięki temu, wykorzystując przepisy holenderskie dotyczące nieopodatkowania
zysków z własności intelektualnej, są one transferowane na Bermudy
i pozostają nieopodatkowane. Taka praktyka jest legalna [Podstawka, 2019].
Podsumowując, wynikające ze zróżnicowania cen transferowych
korzyści są uzależnione od czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Do tych
pierwszych należy zaliczyć maksymalizację zysków operacyjnych danej spółki,
umacnianie jej samodzielności czy postępowanie umożliwiające rzetelne
i właściwe ustalenie wyników realizowanych przez każdą ze stron transakcji.
Do czynników zewnętrznych zalicza się zróżnicowanie wysokości stóp
podatkowych (lub kwot podatkowych), taryf celnych, kursów walutowych,
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poziomu inflacji oraz polityki rządów wobec inwestorów zagranicznych
[Mioduchowska-Jaroszewicz, 2013].
PODSUMOWANIE
Podsumowując, można stwierdzić, że korzyści podatkowe wynikające
z zastosowania

cen

transferowych

w

przypadku

przedsiębiorstw

wielonarodowych zależą od takich warunków oferowanych przez kraje
o liberalnej jurysdykcji podatkowej, jak: wysokość stóp podatkowych, taryfy
celne, kursy walutowe, poziom inflacji czy polityka rządowa wobec inwestorów
zagranicznych.
Przedsiębiorstwa ponadnarodowe dążą do takiego kształtowania
swoich działań, aby zminimalizować zobowiązania podatkowe i celne,
zredukować ryzyko z tytułu inflacji i wahań kursów walutowych i w efekcie
doprowadzić do maksymalizacji zysku spółek zależnych oraz przedsiębiorstwa
wielonarodowego jako całości. Polityka cen transferowych prowadzi zatem do
zgodności dążeń zarówno poszczególnych spółek, jak i całego przedsiębiorstwa
wielonarodowego. Ponadto, polityka cen transferowych powinna motywować
do

właściwego

podejmowania

decyzji,

nieograniczającego

autonomii

poszczególnych spółek, oraz służyć jako kryterium oceny działalności kadry
zarządzającej tych spółek. Polityka taka może być także wykorzystywana do
ukrytego transferowania zysków z podejmowanych w innych krajach inwestycji
oraz zatajania rzeczywiście osiągniętej rentowności w filiach zagranicznych.
Zjawisko przerzucania i unikania opodatkowania występuje wśród
podmiotów powiązanych ze sobą w różny sposób. Chodzi o związki
o charakterze kapitałowym, rodzinnym i organizacyjno-kontrolnym. Mogą one
sprzyjać zmniejszaniu opodatkowania, jednak sam fakt istnienia takich
powiązań

nie

stanowi

jeszcze

dostatecznej

przesłanki

do

wszczęcia

postępowania przeciw danej spółce. Dopiero gdy wykorzystują one istniejące
wzajemne powiązania w celu zmniejszania zobowiązań podatkowych, mogą
stać się obiektem zainteresowania aparatu skarbowego.
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WYKORZYSTANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DO
OCENY JAKOŚCI WYNIKU FINANSOWEGO JEDNOSTEK MIKRO
USE OF THE CASH FLOW STATEMENT TO ASSESS THE QUALITY OF THE
FINANCIAL RESULT OF MICRO UNITS

Słowa kluczowe: rachunkowość, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów
pieniężnych, jednostki mikro
Keywords: accounting, balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement, micro-entities

Streszczenie
Wprowadzone uproszczenia w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro mają na celu
obniżenie kosztów administracyjnych związanych z bieżącym prowadzeniem rachunkowości oraz
sporządzaniem sprawozdania finansowego. Zasygnalizowano, iż może to powodować
w szczególności problemy dla odbiorców (zewnętrznych) w zakresie interpretacji i oceny jakości
wyniku finansowego jednostki mikro w oparciu o przygotowane dane sprawozdawcze.
Opracowanie zawiera prezentację możliwości sporządzania sprawozdania z przepływów
pieniężnych, co wpływa jednak na wzrost kosztów prowadzenia rachunkowości, ale daje możliwość
dostarczenia dodatkowych informacji o jakości osiąganego wyniku finansowego, w aspekcie
możliwości regulowania bieżących zobowiązań.
Zwrócono również uwagę na ocenę wyniku finansowego w aspekcie przepływów pieniężnych
netto z działalności operacyjnej wraz z uwzględnieniem strumieni przepływów netto
z poszczególnych rodzajów działalności tj. operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, nie rozwijając
tych zagadnień. Uznano, że mogą one stanowić przedmiot odrębnego opracowania.
Abstarct
The simplifications introduced in the Accounting Act for micro entities are intended to reduce the
administrative costs associated with ongoing accounting and preparation of financial statements. It was
signaled that this may cause, in particular, problems for (external) recipients in the interpretation and
assessment of the quality of the micro entity's financial result based on prepared reporting data.
The study contains a presentation of the possibility of preparing a cash flow statement, which however
increases the cost of accounting, but gives the opportunity to provide additional information on the quality of
the financial result achieved, in terms of the ability to settle current liabilities.
Attention was also paid to assessing the financial result in terms of net cash flows from operating
activities, including net flows from individual types of activities, i.e. operating, investing and financing
activities, without developing these issues. It was considered that they could be the subject of a separate study.
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WPROWADZENIE
Rachunkowość

jako

system

ciągłego

ujmowania,

grupowania,

prezentowania i interpretowania danych liczbowych wyrażonych w pieniądzu
o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej, stanowi główny moduł
ogólnego systemu informacji ekonomicznej [Pfaff, 2017, s. 27]. Niezależnie od
rodzaju jednostki czy przyjętej formy prawnej, stosowne dane przekazywane są
przez sprawozdania kierowane do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.
Wynik finansowy jako jeden z rezultatów prowadzonej działalności
gospodarczej przedsiębiorstwa jest efektem ryzyka, czyli zaistnienia możliwych
choć niechcianych konsekwencji czy strat oraz niepewności w występowaniu
tych konsekwencji, wyrażonej w postaci prawdopodobieństwa [Kałużny, 2009,
s. 11]. Poziom wyniku finansowego (zysk/strata) nie zawsze poprawnie
odzwierciedla sytuację finansową podmiotu, w aspekcie możliwości bieżącej
obsługi zobowiązań, co w szczególności dotyczy jednostek mikro ze względu na
zastosowane

ustawowe

uproszczenia

w

sporządzaniu

sprawozdania

finansowego. Uproszczona forma sporządzanego sprawozdania przez jednostki
mikro, skutecznie ogranicza wartość informacyjną w zakresie osiąganego
wyniku finansowego oraz jego jakości.
Na przykładzie bieżącej sytuacji gospodarczej, można zauważyć, iż od
I kwartału 2020 r. banki dokonały zaostrzenia polityki kredytowej we
wszystkich segmentach rynku w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla
aktywności gospodarczej1. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw skala
zacieśnienia polityki kredytowej była największa od połowy 2009 r. Z uwagi na
występujące problemy płatnicze, Banki zaoferowały obecnym kredytobiorcom
czasowe zawieszenie spłat rat kredytów. Zaostrzanie polityki kredytowej ma
być kontynuowane w kolejnych miesiącach, a skala tego zaostrzenia będzie
znaczna, co dodatkowo może wpływać negatywnie na możliwość pozyskiwania
finansowania zewnętrznego przez jednostki gospodarcze2.
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwość
wykorzystania3 rachunku przepływów pieniężnych do oceny jakości wyniku
Por. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych
ws. finansowania przez banki mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców z dnia 8 kwietnia 2020
r.,
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_finansowania_przez_
banki_mikro_oraz_malych_i_srednich_przedsiebiorcow_69470.pdf (dostęp: 2020-05-28)
2 Por. Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów
kredytowych II kwartał 2020 r., NBP, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, kwiecień
2020 r. oraz Szybki Monitoring NBP Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, NBP, Departament
Analiz Ekonomicznych, Warszawa, 2020 r.
3 Por. ustawa o rachunkowości art. 45 ust. 3 i 64 ust. 1
1
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finansowego w jednostkach mikro w oparciu o zakres informacyjny wynikający
z uproszczonej formy sprawozdania finansowego.
Do realizacji tematu zastosowano metodę studiów literaturowych oraz
analizę uregulowań prawnych.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK MIKRO JAKO ŹRÓDŁO
INFORMACJI DLA ODBIORCÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
Zgodnie z zapisami art. 3 pkt 1a ustawy o rachunkowości 4, jednostkami
mikro są m.in. spółki, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców
zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie
finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły co
najmniej dwóch z następujących trzech wielkości tj. 1 500 000 zł – w przypadku
sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 000 000 zł – w przypadku
przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób
– w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
Zalicza się tutaj również jednostki, które w roku obrotowym, za który
sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok
obrotowy przekroczyły dwie z trzech wyżej wymienionych wielkości.
Do jednostek mikro ustawodawca zalicza również osoby fizyczne,
spółki

cywilne

osób

fizycznych,

spółki

cywilne

osób

fizycznych

i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie
oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli przychody netto tych jednostek ze
sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość
w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za
poprzedni rok obrotowy.
Grupa

ta

obejmuje

również

pracodawców,

izby

gospodarcze,

zagranicznych,

społeczno-zawodowe

związki

zawodowe,

przedstawicielstwa
organizacje

organizacje

przedsiębiorców

rolników,

organizacje

samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła
i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku jeżeli nie
prowadzą działalności gospodarczej [Strojek-Filus i Sulik-Górecka, 2019, s. 100110].
Cechą charakterystyczną dla wymienionych podmiotów jest fakt, iż są
to podmioty w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję
w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem zapisów
ustawy dotyczących zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu
4

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1, Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22
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finansowym, zawartych w załączniku 4 5. Podmioty gospodarcze, mogą wybrać
taki model funkcjonowania, co wpłynie pozytywnie w zakresie usprawniania
procesów zarządzania jednostką, w tym obniżenia kosztów sporządzania
sprawozdania finansowego, zmniejszenie obciążeń administracyjnych, oraz
kosztów prowadzenia rachunkowości. Wiąże się to jednak z ograniczoną,
w porównaniu
w załączniku

z
nr

modelem
1

do

sprawozdawczości

ustawy,

informacją

finansowej
dla

obowiązującej

odbiorców,

zarówno

wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych 6, jakie przewidział
ustawodawca dla jednostek mikro, dotyczą zatem zakresu informacyjnego
prezentowanych pozycji ogólnych w bilansie, informacji uzupełniającej do
bilansu oraz rachunku zysków i strat [Walińska, 2016, s. 169].
Tab. 1. Bilans
Tab.1. Balance sheet
Bilans
Aktywa

Pasywa

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:

B. Aktywa obrotowe, w tym:

- kapitał (fundusz) podstawowy

- zapasy
- należności krótkoterminowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
Aktywa razem

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,
w tym:
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4)
Source: own study based on the Accounting Act (Appendix 4)

W bilansie jednostek mikro prezentowane są zagregowane pozycje
aktywów i pasywów o ograniczonym zakresie informacyjnym. W ramach
aktywów wykazano cztery grupy główne oznaczone literami z podziałem na
aktywa trwałe (w tym środki trwałe), aktywa obrotowe (z wyszczególnieniem
informacji o zapasach i należnościach krótkoterminowych), należne wpłaty na
Por. ustawa o rachunkowości, art. 46, pkt 5, ust. 4 i art. 47, pkt. 4, ust. 4
Por. art 36 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych
i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013L0034-20141211 (dostęp: 2020-0411)
5
6
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kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziały (akcje) własne. Po stronie pasywów
zaprezentowano
z

dwie

wyszczególnieniem

główne

grupy

informacji

tylko

tj.
o

kapitał
kapitale

(fundusz)

własny

podstawowym

oraz

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w tym rezerwy na zobowiązania
i zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek). Zakres informacji prezentowanej
w bilansie przedstawiono w zamieszczonej powyżej tabeli 1.
Jednostki mikro mogą również zrezygnować ze sporządzania informacji
dodatkowej, a w ramach informacji uzupełniających do bilansu podają takie
pozycje jak:
1.

kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych
instrumentów

finansowych,

gwarancji

i

poręczeń

lub

zobowiązań

warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru
i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania
dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są
ujawniane odrębnie,
2.

kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych
warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych,
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

3.

informacje o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyny nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku
obrotowym,
b) liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym
udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość
księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje)
reprezentują,
c)

w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych
udziałów (akcji),

d) liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej,
wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych,
jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje)
reprezentują.
W rachunku zysków i strat jednostki mikro, w segmencie działalności
podstawowej,

wykazano

łącznie

przychody

podstawowej

działalności

operacyjnej (w tym zmianę stanu produktów) a po stronie kosztów dokonano
podziału na koszty w układzie rodzajowym (w tym amortyzacja, zużycie
materiałów i

energii,

wynagrodzenia,

ubezpieczenia

społeczne

i

inne
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świadczenia oraz pozostałe koszty). W ramach segmentu dotyczącego pozostałej
działalności

operacyjnej

wykazywane

są

łącznie

pozycje

pozostałych

przychodów i zysków oraz pozostałych kosztów i strat (w tym aktualizacja
wartości aktywów). Zakres informacji prezentowanej w rachunku zysków i strat
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 2. Rachunek zysków i strat
Tab. 2. Profit and loss account
Rachunek zysków i strat
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) lub
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy).

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4)
Source: own study based on the Accounting Act (Appendix 4)

Zastosowanie uproszczonej wersji bilansu oraz rachunku zysków i strat,
ogranicza możliwość interpretacji sytuacji finansowej jednostki.
W aktywach nie wykazuje się odrębnie informacji w zakresie wartości
niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych
(w tym środków pieniężnych) czy rozliczeń międzyokresowych7. Brak informacji
o środkach pieniężnych w ramach aktywów obrotowych, znacząco utrudnia
możliwość określenia płynności finansowej, czyli zdolności jednostki do spłaty
zaciągniętych zobowiązań.

7

Por. ustawa o rachunkowości, art. 39 i 41
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W grupie kapitałów własnych nie znalazły się informacje o pozostałych
kapitałach jednostki (np. kapitale zapasowym8) oraz o rezultatach prowadzonej
działalności gospodarczej czyli wyniku finansowym. Również w zobowiązaniach
zrezygnowano z podziału na zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
oraz nie wykazano informacji o zobowiązaniach bieżących (w tym z tytułu
dostaw i usług, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz

innych tytułów publicznoprawnych,

z tytułu wynagrodzeń).

Tak

syntetyczna informacja znacząco ogranicza przydatność danych dla odbiorców,
i stanowi utrudnienie w zakresie oceny poziomu zadłużenia jednostki mikro.
W rachunku zysków i strat wykazano tylko dwa segmenty prowadzonej
działalności (działalność podstawową i pozostałą), jak również zastosowano
możliwość

sporządzenia

tego

sprawozdania

wyłącznie

w

wariancie

porównawczym [Pomykalska i Pomykalski, 2017, s. 79]. Nie wyszczególniono
w ramach działalności podstawowej informacji o sprzedaży w podziale na
produkty gotowe, towary czy materiały, a informację o kosztach ograniczono do
czterech pozycji kosztów rodzajowych. W pozostałej działalności operacyjnej
wskazano łącznie przychody i koszty z uwzględnieniem aktualizacji wartości
aktywów. Nie wykazuje się również przychodów i kosztów z działalności
finansowej, co może utrudnić ocenę możliwości pozyskania ewentualnych
zewnętrznych źródeł finansowania. Pominięty został również wynik brutto
jednostki

(wykorzystywany

w analizach

finansowych)

[Pomykalska

i Pomykalski, 2017, s. 158].
Pomimo wykazania ogólnych, syntetycznych zapisów w bilansie
i rachunku zysków i strat, jak również w informacji uzupełniających do bilansu,
zgodnie z zapisami zawartymi w art. 49a., przyjmuje się, że sprawozdanie
finansowe sporządzone przez jednostkę mikro z zastosowaniem zapisów
zawartych w ustawie9, przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową
i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki10.

Por. art. 396 Kodeksu spółek handlowych
Por. ustawa o rachunkowości, art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art.
48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4
10 Por. Department for Business Innovation and Skills. (2013). Simpler financial reporting for microentities; the UK’s proposal to implement the micro directive, https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/237045/bis-13-1124-simpler-financialreporting-for-micro-entities.pdf, s.9 i nast. (dostęp : 2020-04-11)
8
9
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PRÓBA OCENY JAKOŚCI WYNIKU FINANSOWEGO JEDNOSTKI MIKRO
NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Stosowanie wykazanych w ustawie uproszczeń nie jest obowiązkowe,
więc organ zatwierdzający jednostki spełniającej warunki jednostki mikro
powinien podjąć decyzję, czy przyjmuje wszystkie uproszczenia przewidziane
przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, czy tylko niektóre z nich. Należy
mieć na uwadze to, iż zmiana obowiązującego modelu sprawozdawczości niesie
ograniczenie informacyjne. Zastosowanie uproszczonej wersji bilansu oraz
rachunku zysków i strat, może powodować w szczególności problemy dla
odbiorców (zewnętrznych) w zakresie możliwości oceny jakości wyniku
finansowego jednostki mikro w oparciu o dane sprawozdawcze.
Ustawodawca dopuszczając do sporządzania sprawozdania w wersji
uproszczonej zgodnej z załącznikiem 4 do ustawy, wskazuje również, iż
jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
własnym11 oraz rachunku przepływów pieniężnych12. Nie oznacza to jednak
zakazu sporządzania tych sprawozdań. W szczególności zwracając uwagę na
rachunek przepływów pieniężnych, zasadne jest rozważenie możliwości
sporządzenia tego sprawozdania, które ma na celu ukazanie zmian stanu
środków

pieniężnych

oraz

wskazanie

kierunków

ich

pozyskiwania

i wydatkowania [Pomykalska i Pomykalski, 2017, s. 87], co może stanowić
dodatkowe wsparcie w zakresie próby oceny jakości wyniku finansowego
jednostki mikro.
Informacja o zdarzeniach, które spowodowały w jednostce w ciągu
okresu sprawozdawczego zmiany stanu środków pieniężnych, pozwala
użytkownikom sprawozdań finansowych na ocenę źródeł pochodzenia oraz
wielkości uzyskanych przez jednostkę środków pieniężnych oraz kierunków
i wielkości ich wykorzystania w toku działalności jednostki 13. Należy jednak
zwrócić uwagę na fakt, iż rachunek przepływów pieniężnych sporządzony
metodą bezpośrednią albo pośrednią14, zależnie od wyboru dokonanego przez
kierownika jednostki, wykazuje dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
obejmując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy,
w zakresie znacznie szerszym od zakresu informacyjnego wynikającego
z załącznika nr 4. W szczególności kierownik jednostki powinien kierować się
specyfiką działalności jednostki, oczekiwaniami użytkowników informacji
Por. ustawa o rachunkowości, art. 48a pkt 3
Por. ustawa o rachunkowości, art. 48b. ust. 4 pkt 4
13 Por. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych, pkt 1.1
14 Por. ustawa o rachunkowości, art. 48b
11
12
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finansowych (w szczególności podmioty sektora finansowego w zakresie
możliwości finansowania działalności jednostki), stopniem zaawansowania
technologii

komputerowej

oraz

możliwością

rozbudowy

analizy

kont

księgowych [Śnieżek i Wiatr, 2011b, s. 61].
W rachunku przepływów pieniężnych uwzględniane są wpływy
i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki,
z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży
środków pieniężnych [Śnieżek i Wiatr, 2015, s. 179-182]. Dla właściwego
określenia wartości przepływów pieniężnych przez działalność operacyjną
rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki, przez działalność
inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie składników
aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych a przez
działalność

finansową

rozumie

się

pozyskiwanie

lub

utratę

źródeł

finansowania .
15

Zakres informacji prezentowanej w rachunku przepływów pieniężnych
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 3. Rachunek przepływów pieniężnych
Tab. 3. Cash flow account
Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda bezpośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej

(metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej

I. Wpływy

I. Zysk (strata) netto

1. Sprzedaż

II. Korekty razem

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

1. Amortyzacja

II. Wydatki

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

1. Dostawy i usługi

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze
publicznoprawnym

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Inne wydatki operacyjne

7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów

5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
W ramach działalności inwestycyjnej i finansowej uwzględniane są również wszystkie z nimi
związane pieniężne koszty i korzyści.
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II)

III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I±II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat
do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
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7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rachunkowości (załącznik nr 1)
Source: own study based on the Accounting Act (Appendix 1)

Podany zakres nie jest możliwy do uzupełnienia w pełni na podstawie
danych z bilansu oraz rachunku zysków i strat, co w szczególności będzie
dotyczyło przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej [PielochBabiarz i Sajnóg, 2016, s. 69]. Brak wykazania w bilansie informacji o środkach
pieniężnych oraz wyniku finansowym, wpływa negatywnie na bezpośrednie
wskazanie

powiązań

i zależności

między

elementami

sprawozdania

finansowego [Śnieżek i Wiatr, 2011b, s. 32].
Wybierając

model

działania

jako

jednostka

mikro,

optymalnie

dostosowano procesy w zakresie zarządzania jednostką, dążąc do ogólnego
zmniejszenia kosztów prowadzenia rachunkowości, i w większości przypadków
jednostki

te

rezygnują

ze

sporządzenia

sprawozdania

z

przepływów

pieniężnych.
Z uwagi na fakt, iż odbiorcy zewnętrzni [Szyguła, 2012, s. 49] informacji
generowanej przez jednostkę mikro w ramach systemu sprawozdawczości
otrzymują efekt finalny w postaci sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat)
[Bień, 2018, s. 91], weryfikacja wyników w przypadku zastosowania metody
bezpośredniej może nie być możliwa, z uwagi na brak dodatkowych bardziej
szczegółowych informacji (np. z ewidencji księgowej). Pośrednie powiązania
pozycji rachunku przepływów pieniężnych z pozycjami bilansu oraz rachunku
zysków i strat przemawia na korzyść metody pośredniej, w której można
wykorzystać dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, jednak na tak
ogólnym poziomie szczegółowości nie będzie możliwe odniesienie się do każdej
pozycji sprawozdania z przepływów [Bławat i in., 2018, s. 249].
Podział przepływów pieniężnych według rodzajów działalności może
być pomocny przy ocenie sytuacji finansowej jednostki. Rozpatrując relacje
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zachodzące między wynikiem finansowym a przepływami pieniężnymi netto
z działalności podstawowej jednostki, można wyróżnić cztery warianty,
przedstawione w poniższej tabeli.
Tab. 4. Relacje między wynikiem finansowym a przepływami pieniężnymi netto z
działalności operacyjnej jednostki
Tab. 4. Optymalna cena transferowa dla ośrodków odpowiedzialności i całej grupy kapitałowej
warianty

Wielkość
Wynik finansowy netto
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej

I

II

III

IV

zysk

zysk

strata

strata

nadwyżka
wpływów (+)

nadwyżka
wydatków (-)

nadwyżka
wpływów (+)

nadwyżka
wydatków (-)

Źródło/Source: E. Śnieżek, M. Wiatr, 2011a: Interpretacja i analiza przepływów
pieniężnych, Wolters Kluwer, Warszawa,

Dokonując oceny jakości wyniku finansowego w oparciu o przepływy
pieniężne

netto

(z działalności

operacyjnej)

najlepszym

wariantem

jest

oczywiście wariant I (zysk i nadwyżka wpływów na wydatkami). Pozytywnie
należy również ocenić wariant III, w którym jednostka wykazuje stratę w ujęciu
memoriałowym ale w ujęciu kasowym ma nadwyżkę wpływów, co pozwala na
bieżące

regulowanie

zobowiązań.

Pozostałe

warianty

mają

wydźwięk

negatywny, z uwagi na generowanie wyższych wydatków niż wpływów
w ramach podstawowej działalności, co negatywnie może wpływać zarówno na
bieżące jak i przyszłe regulowanie zobowiązań jednostki. W kolejnych krokach
analizy rozpatruje się strumienie przepływów netto z poszczególnych rodzajów
działalności

(operacyjnej,

inwestycyjnej

i finansowej),

co

prowadzi

do

wykazania ośmiu przypadków podlegających ocenie [Śnieżek i Wiatr, 2011,
s. 77-80] (a dodatkowo, uwzględniając zmianę stanu środków pieniężnych
można wyróżnić czternaście przypadków). Z uwagi na ograniczony zakres
danych w bilansie oraz rachunku zysków i strat, zagadnienie to nie będzie
poruszane w niniejszej publikacji.
ZAKOŃCZENIE
W celu zapewnienia optymalnej jakości danych generowanych przez
system rachunkowości, dane pochodzące z ewidencji księgowej mogą być
agregowane w ramach systemu informatycznego, co pozwala na minimalizację
kosztów pozyskania danych oraz usprawnia proces sporządzania sprawozdań
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finansowych przez jednostkę gospodarczą. Dodatkowo, uwarunkowania
prawne umożliwiają jednostkom mikro na przygotowanie uproszczonej wersji
sprawozdania finansowego oraz na rezygnację ze sporządzania dodatkowych
sprawozdań w celu obniżenia kosztów prowadzenia rachunkowości.
Uproszczenia te mogą jednak powodować znaczące utrudnienia
(w szczególności dla odbiorców zewnętrznych) w zakresie możliwości
interpretacji oceny jakości wyniku finansowego jednostki mikro w oparciu
o dane sprawozdawcze. Brak danych lub niepełne dane w znaczący sposób
mogą powodować zniekształcenie informacji przekazywanych przez jednostkę,
co może negatywnie wpłynąć np. na pozyskanie dodatkowych źródeł
finansowania.
Rachunek przepływów pieniężnych ma charakter komplementarny
w stosunku do pozostałych elementów sprawozdania finansowego [Śnieżek
i Wiatr, 2015, s. 38] i w połączeniu z tymi elementami może dostarczyć
informacji

w

zakresie

zdolności

jednostki

do

uzyskiwania

wpływów

i racjonalnego ich wydatkowania, okresu, w którym te przepływy nastąpią, oraz
stopnia pewności ich wystąpienia. Informacje te są również przydatne do
analizy relacji między zyskownością i przepływami pieniężnymi netto jednostki,
umożliwiają one użytkownikom sprawozdania ocenę zmian w aktywach netto
jednostki, jej struktury finansowej (łącznie z płynnością i wypłacalnością) oraz
zdolności jednostki do oddziaływania na wysokość i okres wystąpienia
przepływów pieniężnych, w celu przystosowania do zmieniających się
warunków rynkowych i możliwości.
Decyzja

o

zastosowaniu

uproszczeń

wynikających

z

ustawy

o rachunkowości lub rezygnacji z ich wykorzystywania, jest indywidualnym
wyborem kierownictwa każdej jednostki gospodarczej. Należy jednak pamiętać,
iż informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze
szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika
to z potrzeb lub specyfiki jednostki.
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NOWOCZESNE FORMY OBLIGACJI JAKO ŹRÓDŁA
GROMADZENIA KAPITAŁU PRZEZ POLSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWA
MODERN FORMS OF BONDS AS A SOURCE OF CAPITAL
ACCUMULATION BY POLISH COMPANIES

Słowa kluczowe: euroobligacje, finanse, obligacje zielone, proces emisji, rynek obligacji
Keywords: eurobonds, finance, green bonds, issue process, bond market
Streszczenie
Artykuł
prezentuje
tematykę
obligacji
korporacyjnych,
które
umożliwiają
przedsiębiorstwom gromadzenie znacznych kapitałów. Współczesne, rozwinięte rynki finansowe
oferują nowoczesne formy obligacji, które są odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowania ze strony
firm jak i odzwierciedlają nowe tendencje w finansach, jak np. zielone finanse. Polskie firmy
korzystają z nowych form obligacji, którymi są np. euroobligacje czy obligacje zielone, jednakże
użycie tych walorów nie jest zbyt duże. Rozwijający się polski rynek obligacji, Catalyst, jest
zdominowany przez obligacje skarbowe, w niewielkim stopniu przedsiębiorstwa wykorzystują jego
możliwości. Należy oczekiwać, że w przyszłości znaczenie Catalyst w gromadzeniu kapitału
dłużnego będzie rosło. W artykule przybliżono istotę nowoczesnych form obligacji, wskazując na ich
potencjał dla przedsiębiorstw poszukujących kapitału oraz przedstawiono doświadczenia polskich
firm
w pozyskiwaniu środków poprzez emisje nowoczesnych form obligacji.
Abstract:
The article presents the subject of corporate bonds, which enable companies to accumulate
significant capital. Contemporary, developed financial markets offer modern forms of bonds, which are a
response to the demand from companies and reflect new trends in finance, such as green finance. Polish
companies use new forms of bonds, which are e.g. eurobonds or green bonds, however, the use of these assets is
not very large. The developing Polish bond market, Catalyst, is dominated by treasury bonds, and companies
use its possibilities to a small extent. It is expected that in the future the importance of Catalyst in collecting
debt capital will increase. The article presents the essence of modern forms of bonds, indicating their potential
for companies seeking capital, and presents the experience of Polish companies in obtaining funds through the
issue of modern forms of bonds.
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WPROWADZENIE

Pozyskiwanie

kapitału

przez

przedsiębiorstwa

na

prowadzoną

działalność gospodarczą jest niezwykle ważnym procesem decyzyjnym,
wymagającym od zarządzających znajomości procesów finansowych firmy jak
i śledzenia innowacyjnych instrumentów na rynku finansowym. Możliwości
w postaci innowacyjnych instrumentów finansowych, które oferuje rynek
krajowy, a w szczególności rynek globalny, wpływają na poszerzenie sposobów
gromadzenia kapitału, w tym kapitału dłużnego. Na uwagę zasługuje
zweryfikowanie czy rzeczywiście przedsiębiorstwa wykorzystują możliwości,
które stawia przed nimi innowacyjny rynek finansowy.
Proces globalizacji1 rynków finansowych przyczynił się do zwiększenia
zainteresowania przedsiębiorców emisjami właścicielskich jak i dłużnych
papierów wartościowych plasowanych na rynkach światowych. Teoria
i praktyka nie wykształciła jednego, ogólnie przyjętego podziału światowego
rynku obligacji, co wymaga szerszej analizy używanych w tym zakresie pojęć.
Polski rynek papierów dłużnych, będący segmentem szeroko rozumianego
rynku finansowego, czerpie innowacyjne instrumenty z rynków gospodarek
wysoko rozwiniętych, ponieważ sam ze względu na swoją krótką historię jak
i wielkość nie tworzy jeszcze uznanych instrumentów na globalnym rynku
finansowym. Miejscem obrotu papierami dłużnymi w Polsce jest rynek
Catalyst2, który od jego utworzenia w 2009 roku stara się podążać za
tendencjami światowymi, chociaż nie jest jeszcze rynkiem płynnym oraz w pełni
wykorzystywanym przez polskie jak i zagraniczne firmy3. Gdy rozważamy
zagadnienia dotyczące światowego rynku obligacji to mówimy o dwóch
rodzajach rynku obligacji: rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Rynek
wewnętrzny nazwany został rynkiem krajowym, który dzieli się na rynek
obligacji krajowych i rynek obligacji zagranicznych. Emitentami na krajowym
rynku obligacji są podmioty, które mają swoją siedzibę na terenie kraju emisji
1 Pojęcie globalizacji w stosunku do rynków finansowych oznacza „(...) zjawisko, w którym systemy
finansowe poszczególnych krajów podlegają daleko idącej integracji tworząc wspólny światowy rynek” za
Opacka U., Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości
inwestycyjnej, w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. naukowy
E. Najlepszy, AE Poznań 2005r., s. 164-165
2 Catalyst to rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce. Swoją działalność rozpoczął
30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie i BondSpot, na każdej z nich dwie platformy w formule rynku
regulowanego i ASO. Por. materiały Catalyst publikowane na stronach https://gpwcatalyst.pl/
pobrane 22.05.2020 r.
3 Postawiona teza będzie rozwinięta w dalszej części artykułu.
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(plasowania walorów). Rynek zewnętrzny nosi nazwę rynku międzynarodowego
(off shore). Przedstawione nazewnictwo nie jest bezwzględnie akceptowane i może
się zdarzyć, że pod pojęciem rynku zewnętrznego będzie rozumiany rynek
obligacji zagranicznych, euroobligacji i obligacji globalnych.
Warto zastanowić się, czy mimo dużej różnorodności form obligacji są
one chętnie wykorzystywane do pozyskiwania kapitału przez polskie
przedsiębiorstwa.
NOWOCZESNE FORMY OBLIGACJI
W związku ze zwiększeniem aktywności przedsiębiorstw na rynku
globalnym, na rynkach finansowych pojawiły się nowe typy obligacji. Polskie
przedsiębiorstwa mogą korzystać z szerokiej gamy rodzajów obligacji, które
z dużym zainteresowaniem są wykorzystywane przez firmy na rozwiniętych
rynkach finansowych. Warto zwrócić uwagę na następujące rodzaje obligacji,
które potencjalnie mogą być wykorzystywane z dużym powodzeniem przez
polskie przedsiębiorstwa. Tymi obligacjami są: obligacje dwu i wielowalutowe,
hybrydowe, obligacje PERLS, euroobligacje i obligacje zielone.
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Liczba emitentów

Liczba debiutów
Liczba debiutów
250
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Liczba nowych emitetntów
Liczba nowych emitetntów
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0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ryc. 1. Wielkości rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie emitentów
i debiutów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w raportach rocznych
Catalyst i danych statystycznych Catalyst.
Fig. 1. The size of the corporate bond market in Poland on the example of issuers and debuts
Source: own elaboration based on the data contained in the Catalyst annual reports and Catalyst
statistical data
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Na polskim rynku finansowym funkcjonuje rynek instrumentów
dłużnych dopiero od dekady, zainteresowanie możliwością pozyskiwania
kapitałów za jego pomocą ze strony przedsiębiorców jest raczej niewielkie.
Ilustruje to powyższa rycina 1.
Polskie przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawa4 mogą korzystać
z plasowania obligacji na rynku zagranicznym. Wykorzystanie międzynarodowego
rynku finansowego do pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w formie
obligacji stało się możliwe dzięki większemu zrozumieniu przez inwestorów
procesów

zachodzących

na

innych

rynkach

finansowych.

Dotyczy

to

w szczególności problemów związanych z ryzykiem kursowym i opodatkowaniem
dochodów kapitałowych [Radabaugh i in., 2007, s. 95]
Światowe rynki ﬁnansowe

Rynek zewnętrzny

Rynek wewnętrzny krajowy rynek obligacji

Rynek obligacji
wyemitowanych przez
podmiopty krajowe

Rynek obligacji
zagranicznych

Rynek euroobligacji

Ryc. 2. Klasyfikacja światowych rynków obligacji przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne
Fig. 2. Classification of global corporate bond markets
Source: own elaboration

Podziału obligacji poza rynkiem krajowym, czyli rynkiem – off shore,
dokonał E. Najlepszy. Podział rynku papierów dłużnych jest także przedmiotem
opracowań D. Dziawgo. Autorka zaproponowała podział rynku, który jest
przedstawiony poniżej. Zawiera on także informację o przyjętej terminologii.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi i Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
4
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Rynek globalny
Obligacje międzynarodowe

Obligacje krajowe

Emitent nie jest rezydentem kraju,
w którym emisja jest lokowana

Euroobligacje

Obligacje zagraniczne

Nominowane w innej walucie niż
waluta kraju lokowania, rozprowadzane
przez międzynarodowe konsorcja

Obligacje podmiotów zagranicznych
na rynku krajowym, rozprowadzane
przez konsorcja banków krajowych

Ryc. 3. Podział rynku globalnego papierów dłużnych
Fig. 3. Division of the global debt securities market
Źródło/Source: D. Dziawgo, 1998

Obligacje plasowane poza rynkiem krajowym, czyli na tzw. rynku off
shore posiadają następujące cechy charakterystyczne [Najlepszy, 2000, s. 400]:
1.

gwarantowane są przez konsorcjum międzynarodowe,

2.

oferta emisyjna kierowana jest jednocześnie do inwestorów w kilku
krajach,

3.
4.

emitowanie odbywa się poza jurysdykcją jakiegokolwiek państwa,
nie są zarejestrowane.
Euroobligacje5

od

pozostałych

rodzajów

obligacji

wyróżnia:

gwarantowanie przez międzynarodowe konsorcjum, rozprowadzanie w kilku
krajach jednocześnie, poza jurysdykcją jakiegokolwiek państwa, brak rejestracji.
Definicyjnie określa się je jako: „Euroobligacje są niezabezpieczonymi
instrumentami dłużnymi, najczęściej na okaziciela, emitowane przez rządy,
banki, przedsiębiorstwa i organizacje ponadnarodowe poza rynkiem waluty,
w której są nominowane”.6
Z kolei obligacje globalne określa się przez cechy, które powinien
spełnić podmiot je emitujący. Zalicza się do nich: logicznie uzasadnione
Informacje na temat cech charakterystycznych euroobligacji zaczerpnięto z Frank J. Fabozzi, Rynki
obligacji, Analiza i strategie, WIG-Press, s.243-244,
Dodatkowe cechy charakterystyczne wymienione zostały w schemacie, za autorem Puszer B., Polska
na międzynarodowym rynku obligacji, s. 439 i dalsze, w pracach naukowych AE Katowice, Współczesne
problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod redakcją
K.Znanieckiej, Katowice 2006r.,
6 Opis euroobligacji pochodzi z opublikowanych materiałów Reuters’a
Rynek obligacji –
wprowadzenie, Reuters, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 59. Euroobligacje są „papierem
wartościowym wystawionym na okaziciela, rodzajem obligacji, emitowanym w innej walucie niż
waluta krajowa emitenta oraz zbywalna na tzw. rynku eurowalutowym, różnią się od zwykłych
obligacji, tym że konsorcjum bankowe rozprowadzające euroobligacje denominowane w różnych
tzw. eurowalutach ma zasięg międzynarodowy.”
5
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zapotrzebowanie na kapitał, którego wartość wynosi około 1 mld dolarów oraz
emitent powinien charakteryzować się wysoką oceną inwestycyjną.
Obligacje przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym

euroobligacje

zagraniczne

globalne

- zwykłe (euro straights),
- dwuwalutowe,
- zamienne i z warrantami,
- indeksowane obligacje
średnioterminowe (FRN),
- inne

- emitowane przez nierezydentów
na innym rynku niż rynek emitenta,
- w walutach lokalnych
- regulacje prawne - prawo lokalne

- odmiana euroobligacji
- wielkie emisje lokalne, które
jednocześnie są plasowane i obrót
nimi ma miejsce na najważniejszych
rynkach kapitałowych świata

Ryc. 4. Obligacje przedsiębiorstw na rynku off shore, poza rynkiem krajowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie, E. Najlepszy, 2000.
Fig. 4. Corporate bonds on the offshore market, outside the domestic market
Source: own elaboration based on E. Najlepszy, 2000

EUROOBLIGACJE – NOWOCZESNA FORMA OBLIGACJI
Z POTENCJAŁEM NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
Przy emisji euroobligacji warto zwrócić uwagę na fakt, że są one często
emitowane w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych (Euro
Medium Term Notes, „EMTN”). W programie jest ustalana łączna kwota
zadłużenia oraz terminy zapadalności poszczególnych transz, najczęściej
przyjmują one wartości od 5 do 10 lat.7 Program jest rejestrowany na jednej
z międzynarodowych, wiodących giełd papierów wartościowych w Europie
czyli na giełdzie londyńskiej London Stock Exchange oraz na giełdzie
w Luksemburgu – Luksemburg Stock Exchange.
Polskie przedsiębiorstwa w procesie plasowania korzystają z jednej,
z poniżej wymienionych struktur emisji:
1.

emisje bezpośrednie – zwolnione z podatku lub adresowane do
wyselekcjonowanej grupy inwestorów,

2.

emisje pośrednie – dokonywane przez SPV,

3.

emisje pośrednie, z zastosowaniem gwarancji,

4.

emisje pośrednie, z zastosowaniem kaucji,

5.

emisje pośrednie, z ograniczonym regresem do Beneficjenta. 8

7 Na podstawie publikacji Mazurek J., Euroobligacje - solidny zastrzyk kapitału, pobrane 22.05.2020 r.
z https://www.cxo.pl/news/Euroobligacje-solidny-zastrzyk-kapitalu,405878.html
8 Podane za Clifford Chance – Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka
komandytowa, 2013r.
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Powyższa tabela 1 przedstawia zrealizowane przez polskie podmioty
korporacyjne emisje euroobligacji.

Podane za Clifford Chance – Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka
Euroobligacje
są to obligacje emitowane w walucie krajowej
komandytowa,
2013r.
8

na wielu

różnych rynkach zagranicznych jednocześnie. Przykładowo, firma z siedzibą
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w USA emituje obligacje denominowane w dolarach w USA i w Europie, w tym
samym czasie. W zależności od waluty, w której obligacje są denominowane
noszą one różne nazwy np. obligacje eurodolarowe denominowane są
w dolarach, z kolei obligacje denominowane w jenach to eurojenowe
[Damodaran, 2007, s. 765].
Różnorodność wewnętrzna rynku euorobligacji jest dużą zaletą
zarówno dla emitentów jak i dla potencjalnych inwestorów. W obrocie znajdują
się instrumenty o cechach bardzo odmiennych. Dlatego z punktu widzenia
inwestora niezbędne jest zapoznanie się z opisem poszczególnych parametrów
wybranej euroobligacji, tak aby wybrać walor, który będzie odpowiadał jego
oczekiwaniom. Dla emitenta taka różnorodność jest dużym atutem, ponieważ
umożliwia pozyskanie kapitału na warunkach emitenta, odpowiadających jego
aktualnej sytuacji finansowej.
OBLIGACJE
DWUWALUTOWE,
SZCZEGÓLNE FORMY OBLIGACJI

PERLS

LUB

HYBRYDOWE

–

Nowoczesną formą obligacji wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa
ze względu na dogodności kursowe są obligacje dwuwalutowe. Obligacje
dwuwalutowe są spłacane w jednej i częściowo w drugiej walucie.
Przykładowo, taka spłata może wyglądać następująco: odsetki są spłacane
w walucie krajowej, a kapitał jest spłacany w walucie obcej [Błach, 2011, s. 142].
Kolejną formą innowacyjnych obligacji są PERLS (ang. Principal exchange linked
bonds). Są to obligacje, których odsetki i wartość wykupu są wypłacane
w walucie krajowej, lecz kwoty są uzależnione od wahań kursu waluty krajowej
w stosunku do waluty obcej [Błach, 2018, s. 124]. Jeżeli emitentem jest
przedsiębiorstwo z siedzibą w USA, to w przypadku aprecjacji dolara
w stosunku do np. jena to może on wypłacać wyższe płatności kuponowe, niż
w przypadku gdy będzie miała miejsce deprecjacja dolara w stosunku do jena.
Opisane obligacje tego typu to proste PERLS. Przedsiębiorstwa mogą
wykorzystać instrument reverse PERLS, który daje prawo do otrzymania
wyższej wartości nominalnej w terminie wykupu, w sytuacji, gdy waluta
zagraniczna straci na wartości w stosunku do waluty, w której dokonywana jest
płatność.
Obligacje hybrydowe, czyli nie takie całkiem proste w konstrukcji
papiery wartościowe, są nimi obligacje zamienne. Takie obligacje mogą być
zamienione na żądanie obligatariusza, na określoną liczbę akcji zwykłych.
W chwili wyemitowania obligacji zamiana na akcje zwykłe jest nieopłacalna,
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lecz gdy cena akcji rośnie szybciej, niż zakładał to emitent obligacji, to po
pewnym czasie opcja zamiany może nabrać dużej wartości. Stosowanie przez
firmy w konstrukcji obligacji opcji zamiany jest wykorzystywane po to, aby
obniżyć oprocentowanie tego waloru [Damodaran, 2007, s. 775].
OBLIGACJE ZIELONE, CZYLI NAJNOWSZA FORMA OBLIGACJI NA
RYNKU FINANSOWYM
Wśród innowacyjnych instrumentów na rynku finansowym należy
zwrócić uwagę na odmianę obligacji noszącą nazwę obligacji zielonych. Ich
nazwa związana jest z celem, na który będą przeznaczone środki pozyskiwane
przez przedsiębiorstwo. Są one wykorzystywane do realizacji przedsięwzięć
ekologicznych. Zielone obligacje – green bonds (GB) są częścią szybko
rozwijających się Green Finance.9
Na ryku finansowym nie ukształtowała się jeszcze jednolita definicja
zielonych obligacji. W prawie polskim, czyli obowiązującym porządku
prawnym, nie zostały jeszcze uwzględnione, jako odrębny rodzaj obligacji
zielonych. Na międzynawowym rynku finansowym za certyfikację zielonych
obligacji odpowiada ICMA International Capital Market Association. Wydaje
wytyczne dotyczące procesu emisji zielonych obligacji. Mają one na celu
zapewnienie

przejrzystości,

jawności

i

sprawozdawczości,

które

służą

promowaniu spójności rynku Zielonych Obligacji. ICMA wskazuje, że celem
„GBP jest poprawa dostępu do informacji dla uczestników rynku oraz zachęcanie do
finansowania zielonych projektów poprzez emisję Zielonych Obligacji”. Publikowane
zasady służą i pomagają „emitentom w procesie przekształcania modeli biznesowych
na bardziej zrównoważone ekologicznie poprzez realizację konkretnych projektów”10. Na
rynku finansowym podlegają analizie instrumenty finansowe, które są
wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć ekologicznych [Więckowska,
2013, s. 455].

Powołując się na definicję w brzmieniu: „zielone finanse – działania związane z rynkiem finansowym,
gdzie alokacja środków dokonywana jest w celu bezpośredniego rozwijania inwestycji i inicjatyw
prośrodowiskowych,zmierzających do poprawy klimatu i ochrony środowiska” M. Pawłowski, Zielone
obligacje rządowe, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, nr 9, s. 219–227
10 Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds, czyli Green Bond
Principles (GBP) Niewiążące wytyczne dotyczące procesu emisji Zielonych Obligacji, czerwiec 2018r.
Regulacja została opublikowana przez ICMA. Przytoczone definicje, rodzaje, cechy
charakterystyczne i inne opisy dotyczące zielonych obligacji pochodzą z przytoczonego dokumentu
lub regulacji publikowanych prze ICMA na stronach internetowych. Pobrane 28.05.2020 r.
z https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/
9
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W związku z faktem, że ICMA jest instytucją międzynarodową
o uznanej renomie, wydającej wytyczne, które są akceptowane przez podmioty
na rynku dlatego słuszne wydaje się przyjęcie ich jako obowiązującej definicji
obligacji zielonych [Grabowski, 2019]. Definicja brzmi następująco: „Zielone
obligacje to obligacje spełniające cztery podstawowe kryteria GBP i z których wpływy
wykorzystywane są wyłącznie do pełnego lub częściowego finansowania bądź
refinansowania nowych i/lub istniejących projektów, które zaliczają się do projektów
zielonych.” W definicji wspomina się o komponentach, są to:
1.

Wykorzystanie Środków na jeden z określonych sektorów,

2.

Proces Oceny i Selekcji Projektów,

3.

Zarządzanie Środkami,

4.

Raportowanie.11
Zaliczenie obligacji do grupy obligacji zielonych ma miejsce na

podstawie alokacji, wykorzystania kapitału gromadzonego przez ich emisję.
Katalog alokacji kapitału obejmuje następujące dziedziny projektów, które
podlegają kwalifikacji jako zielone. Poniżej zamieszczony jest ich katalog
w układzie alfabetycznym:


energia odnawialna,



czysty transport,



dostosowanie do zmian klimatu,



efektywność energetyczna,



ochrona bioróżnorodności lądowej i wodnej,



produkty, technologie produkcji oraz procesy wydajne ekologicznie
i/lub dostosowane do gospodarki o obiegu zamkniętym,



zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i ich kontrola,



zielone budynki spełniające standardy i wymogi certyfikacji ustanowione
na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,



zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i ściekami,



zrównoważone zarządzanie żywymi zasobami naturalnymi oraz
wykorzystaniem gruntu.
Przedsiębiorstwa, które korzystają z obligacji zielonych mają możliwość

wybrania dogodnej dla siebie formy obligacji spośród następujących rodzajów
obligacji

takich

jak:

standardowa,

przychodowa,

projektowa

oraz

sekurytyzowana. W dalszej części są przedstawione ich podstawowe cechy.
11 ICMA rekomenduje aby emitenci stosowali się do wytycznych podanych przez tą organizację,
umożliwi to ograniczenie asymetrii informacji pomiędzy podmiotami na rynku obligacji zielonych.
Podkreślane jest często znaczenie przejrzystości, rzetelności i kompletności ujawnianych informacji,
a ocena potencjalnych inwestycji możliwa jest dzięki ujednoliconemu raportowaniu. Forma i układ
komponentów został podany za polskim tłumaczeniem angielskiej wersji dokumentu ICMA, s.3
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Standardowa Zielona Obligacja (ang. Standard Green Use of Proceeds
Bond) to obligacja standardowa, która jest zgodna z zasadami GBP,
z prawem regresu wobec emitenta.



Zielona Obligacja Przychodowa (ang. Green Revenue Bond) to obligacja
emitowana zgodnie z zasadami GBP bez prawa regresu wobec emitenta.
Występujące ryzyko kredytowe dotyczy zadeklarowanych przepływów
pieniężnych, opłat, podatków oraz innych. Środki trafiają do projektów
ekologicznych, które są powiązane lub nie.



Zielona Obligacja Projektowa (ang. Green Project Bond) to obligacja
projektowa (z regresem lub bez), która jest zgodna z zasadami GBP.
Takie obligacje są emitowane w celu sfinansowania jednego lub kilku
projektów ekologicznych. Przy tej emisji inwestor ponosi ryzyko
związane z projektem.



Zielona Obligacja Sekurytyzowana (ang. Green Securitised Bond) to
obligacja, która jest zgodna z zasadami GBP. Charakteryzuje ją
zabezpieczenie przez jeden lub kilka projektów ekologicznych, mogą to
być listy zastawne, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
(ABS), hipoteczne listy zastawne (MBS) i inne struktury.
Na polskim rynku miała miejsce tylko jedna12 emisja obligacji zielonych,

zrealizowana przez Cyfrowy Polsat. Spółka wyemitowała siedmioletnie
niezabezpieczone

obligacje.13

Celem

emisji

obligacji

zielonych

jest

refinansowanie poniesionych przez emitenta i spółki zależne emitenta w latach
2017-2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej
i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych. Obrany cel
ma w efekcie zredukować ślad węglowy podmiotu. Opis procesu emisji i jej
warunki są opublikowane w Green Bond Framework14 dostępne na stronie
internetowej emitenta. Cały proces otrzymał pozytywną opinię ekspercką
(Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018.
W GBF, Cyfrowy Polsat wskazał wybrane kategorie projektów, które będą
realizowane w ramach kategorii kwalifikujących jako zielone, a są to:
efektywność energetyczna, energia odnawialna, zapobieganie powstawaniu
zanieczyszczeń i ich kontrola, zielone budynki i produkty, technologie produkcji

Dane na maj 2020 r. z dokumentów źródłowych przedsiębiorstw, publikowanych na stronach
internetowych w sekcji Relacje inwestorskie.
13 Cyfrowy Polsat zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 1,65 pkt proc. Green Bond Framework,
Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group
14 Green Bond Framework (GBF) Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group, dokumenty publikowane na
stronach internetowych https://grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie https://grupapolsat.pl/
pl/relacje-inwestorskie/obligacje i kolejne, pobrane dnia 28.05.2020 r.
12
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oraz procesy wydajne ekologicznie i/lub dostosowane do gospodarki o obiegu
zamkniętym.15
Analiza innowacyjnego instrumentu, jakim są zielone obligacje
wskazuje na następujące kwestie:


zielone

obligacje

to

instrument

specjalistyczny,

możliwy

do

wykorzystania przez rozwinięte firmy,


brak doświadczenia, które jest pomocne w realizacji przedsięwzięć
finansowych na tak dużą skalę i o tak dużych wartościach,



brak danych rynkowych,



niepewność regulacyjna,



nieprzewidywalność polityczna,



brak wsparcia ze strony państw.
ICMA zwraca uwagę, że na rynku mogą pojawić się kolejne rodzaje

obligacji zielonych w miarę rozwoju tego rynku. Zostaną one wtedy dodane do
zasad GBP w ramach corocznej aktualizacji.16
Na polskim rynku finansowym pojawiła się idea wprowadzenia
obligacji rozwojowych.17 Cechami charakterystycznymi tego instrumentu są:
posiadany

rating

na

poziomie

inwestycyjnym,

stałe

oprocentowanie

i zapadalność co najmniej pięcioletnia. Zaletą obligacji rozwojowych ma być
zwolnienie inwestorów z podatku od zysków kapitałowych. Jednakże, aby taki
instrument pojawił się na polskim rynku finansowym konieczne jest
wprowadzenie stosownych zapisów w obowiązujących przepisach prawnych.
WARTOŚĆ RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W POLSCE
Polskie przedsiębiorstwa w finansowaniu kapitałami obcymi cały czas
chętniej wykorzystują kredyty niż inne formy kapitału dłużnego. Wartość emisji
obligacji korporacyjnych w Polsce dynamicznie rośnie. Jednakże w 2014 r.
udział obligacji korporacyjnych w Polsce stanowił ponad 12% zobowiązań
finansowych przedsiębiorstw, w stosunku do 19,5% w strefie euro, a w Stanach

15 Środki pochodzące z emisji obligacji zielonych przyczynią się do realizacji projektów, które będzie
można zaklasyfikować do kategorii GBP. Emitent, Grupa Cyfrowy Polsat S.A wskazuje, że mogą
wystąpić odchylenia od zakładanych w GBF wartościach wpływu efektów realizowanych
projektów.
16 ICMA International Cepital Market Association, Załącznik 1, s.10 i dalsze
17 Parkiet, Ciekawe obligacje, gwarantowane emisje akcji już niekoniecznie, https://www.parkiet.com
/Finanse/305219998-Prezes-gieldy-kresli-plan-pomocy-gospodarce.html Propozycje Prezesa GPW
M. Dietla, pobrane 22.05.2020 r.
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będzie zadowalająca.19 Analizie powinno poddać się niewielką skłonność
polskich przedsiębiorstw do korzystania z obligacji. Informacje wewnętrzne
jednego z banków, w którego strukturze organizacyjnej znajduje się
Departament Emisji Papierów Dłużnych, wskazują na fakt, że „w 2014 roku
obecna wartość rynku obligacji korporacyjnych wyniosła w 2014 ok. 2,6% PKB, podczas
gdy w USA wielkość tego segmentu rynku wynosi ok. 55%”. Praktycy rynku
bankowego zwracają uwagę na korzyści płynące z wykorzystania obligacji dla
przedsiębiorców względem kredytów. Wskazują na obligację, jako formę
dywersyfikacji źródeł finansowania, np. uniezależnienie się od finansowania
w jednym banku.20
Polskie przedsiębiorstwa nie doceniają potencjału, jaki posiada w sobie
obligacja. Jako instrument o bardzo różnorodnym charakterze w swojej
konstrukcji, umożliwia pozyskanie kapitału przez firmy w kwocie i na
warunkach,

jakie

będą

dogodne

dla

firmy.

Możliwości

kapitałowe

międzynarodowego rynku czy mówiąc jeszcze szerzej rynku globalnego są
nieograniczone. Również nowe formy obligacji poczynając od globalnych przez
euroobligacje czy obligacje zielone oferują przedsiębiorstwom wielkość kapitału
jak i formę w pełni dostosowaną do ich potrzeb.
Brak zainteresowania polskich przedsiębiorstw obligacjami znajduje
również potwierdzenie na rynku Catalyst. W ostatnich latach, czyli po ponad
dekadzie

od

rozpoczęcia

działalności,

występuje

niepokojące

zjawisko

19 W 2014 roku pozyskano środki pieniężne przy wykorzystaniu obligacji o łącznej wartości 480.506
mln złotych, z czego korporacje zgromadziły zaledwie 60.867 mln zł. Dostępne dane statystyczne są
podawane z opóźnieniem, stąd wskazanie na okres 2014 roku.
20 Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych, op. cit. s. 3. Analiza rynku obligacji korporacyjnych
zawierała również wskazanie na korzyści z pozyskiwania kapitału z obligacji w stosunku do
kredytów. Warto przytoczyć te korzyści z racji tego, że wymieniają te korzyści analitycy bankowi
znający bardzo dobrze rynek kredytów jak i rynek pierwotny obligacji. Oto wskazane korzyści
z obligacji: Niższy niż przy kredytach poziom restrykcji umownych. Możliwość finansowania pomimo
koncentracji zaangażowania banków na grupę emitenta. Ryzyko finansowe oparte na zdolności
kredytowej/ratingu ocenianej przez inwestorów instytucjonalnych. Elastyczność finansowania (brak
harmonogramu ciągnień i spłat, brak konieczności szczegółowego planowania cash-flow) uzależniona od
sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość dokonania płatności bulletem (spłata kapitału w dniu wykupu
obligacji a nie spłata w ratach). Możliwość finansowania dla branż trudno finansowanych w bankach, np.
spółki medyczne, windykacyjne, spółki deweloperskie. Możliwość emisji w przypadku niesatysfakcjonujących
banki zabezpieczeń albo braku zabezpieczeń. Możliwość sfinansowania akwizycji, których nie można
sfinansować w bankach. Możliwość pozyskania środków na realizację intensywnego programu inwestycyjnego,
gdy CF nie pozwalają na liniową amortyzację kredytu inwestycyjnego. Efekt marketingowy dla obligacji
notowanych na Catalyst, pojawienie się spółki na rynku kapitałowym przed planowanym „wejściem” spółki na
rynek publiczny i emisją akcji. Wyższy koszt finansowania w stosunku do kredytu bankowego. Krótszy okres
finansowania 5-7 lat dla spółek tzw. Blue Chipów, dla pozostałych spółek przeciętnie okres finansowania
wynosi 2-3 lata. Przytoczone wnioski pochodzą z cytowanego dokumentu mBank.
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stopniowego, z okresu na okres, zmniejszania się liczby emitentów.21 Liczba
debiutów emisji obligacji, z kolei nie wykazuje stałej tendencji, po okresie
wzrostowym w latach 2015 – 2017, wartość liczby debiutów w 2018 była
najniższa od 2012 roku. Z kolei liczba emitentów w 2019 roku była najniższa
w badanym okresie – 145 emitentów, przy 196 w 2014 roku (zob. rysunek 1).
W liczbie debiutów trudno znaleźć prawidłowość względem przedsiębiorstw
skłonnych pozyskiwać kapitał z wykorzystaniem obligacji. Rok 2015 rozpoczął
tendencję wzrostową, zakończoną niestety załamaniem w 2018 roku (zob.
rycina 6).

250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0

Liczba debiutów
Liczba debiutów

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Ryc. 6. Liczba debiutów polskich przedsiębiorstw na Catalyst
Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych przez Catalyst
Fig. 6. Number of debuts of Polish companies on Catalyst
Source: own elaboration based on data provided by Catalyst

Rysunek wyświetla informacje o liczbie debiutów na rynku Catalyst od
początku jego funkcjonowania, czyli od roku 2009. Ze względu na brak danych
za pierwsze lata funkcjonowania rynku inne analizy rozpoczynają się od 2012
roku (patrz rycina 1).
Optymistycznym sygnałem płynącym z rynku Catalyst w zakresie
zainteresowania przedsiębiorców obligacjami jest wartość emisji obligacji.
Obserwujemy systematyczny wzrost wartości od 2014 roku (rycina poniżej).

21 Parkiet, 6.05.2020r. Pierwotny rynek obligacji nie istnieje, rozmowa z Zarządzającym Zespołem
Rynków Dłużnych w Haitong Bank, Oddział w Polsce. Wcześniej, wskazywano na możliwe zyski
osiągane przez inwestorów na rynku papierów dłużnych, informacje publikowano na stronach
Haitong Bank - Haitong Bank: Which bonds are worth investing in? Pobrane 22.05.2020 r.
z https://www.haitongib.com/en/news/warsaw/haitong-bank-which-bonds-are-worth-investing-in
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Ryc. 7. Wartość emisji obligacji w mln zł na rynku Catalyst
Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych przez Catalyst
Fig. 7. The value of the bond issue in PLN million in the Catalyst market
Source: own elaboration based on data provided by Catalyst

Rycina powyższa wyświetla informacje o wartości emisji na rynku
Catalyst od początku jego funkcjonowania, czyli od roku 2009. Ze względu na
brak danych za pierwsze lata funkcjonowania rynku inne analizy rozpoczynają
się od 2012 roku (patrz rycina 1).
Brak zainteresowania krajowym rynkiem obligacji korporacyjnych
przekłada

się

na

znikome

wykorzystanie

nowych

form

obligacji

konstruowanych
i wykorzystywanych na międzynarodowych rynkach finansowych. Oznaki
nadziei przejawiają się w pojedynczych przedsięwzięciach, które podążają za
nowinkami rynku finansowego również tego green finance. Jak przedstawiono w
artykule, polskie firmy rzadko korzystają z dłużnych papierów wartościowych,
spotka się jednak pojedyncze emisje nowoczesnych form obligacji, które
wytyczają

kierunek

dla

przedsiębiorstw,

skłaniając

je

do

korzystania

z nowoczesnych instrumentów rynku finansowego.
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FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
W WARUNKACH ZMIAN NA RYNKU KAPITAŁOWYM
(WYBRANE PROBLEMY)
FINANANCING OF COMPANY’S DEVELOPMENT IN ACHANGING
CAPITAL MARKET (SELECTED PROBLEMS)

Słowa kluczowe: rozwój, rynek kapitałowy, relacje inwestorskie, ryzyko, akcje, obligacje
Keywords: development, capital market, investor relations, risk, stocks, bonds
Streszczenie
Zmiana zasad i reguł funkcjonowania rynku kapitałowego wymaga nowego spojrzenia na
wybory współczesnych przedsiębiorstw głównie w obszarach pozyskiwania i alokacji kapitału.
W artykule uwzględniono problemy związane z wyborem struktury kapitału w zmiennych
warunkach otoczenia przedsiębiorstwa, z wyróżnieniem ich wpływu na wartość, efektywność,
relacje inwestorskie oraz szanse i zagrożenia wykorzystania różnych instrumentów pozyskania
kapitału.
Abstract

The rules of capital market operation are constantly changing, which requires a new approach to the
financial decisions of a modern corporation, mainly in the areas of capital acquisition and capital allocation.
The paper is focused on the issues related to the choice of corporate capital structure in the volatile business
environment. In this context, the impact of the changing business conditions on the corporate value, efficiency,
investor relations, as well as opportunities and threats related to the application of various financing
instruments is discussed.
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WPROWADZENIE
Głównym problemem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
w zmieniającym się otoczeniu jest zapewnienie mu zrównoważonego rozwoju
pozwalającego na osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Warunkiem
rozwoju jest dostęp do kapitału umożliwiającego finansowanie przedsięwzięć
i projektów inwestycyjnych z właściwym wykorzystaniem wewnętrznych źródeł
finansowania. Główne cechy rozwoju, takie jak: dynamiczne zmiany jakościowe,
zwiększone

ryzyko,

podejmowanie

innowacji

wskazują,

że

tradycyjne

finansowanie oparte głównie o produkty sektora bankowego są niewystarczające
i nie zabezpieczają pełnej realizacji zmieniających się potrzeb kapitału i budżetu
kapitałowego. Realizacja procesów rozwojowych każdego przedsiębiorstwa
zawsze wiąże się z większym ryzykiem, różnie rozłożonym w poszczególnych
etapach cyklu rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy to głównie wstępnych etapów
rozwoju oraz przedsiębiorstw nowych, z dużą „luką kapitałową” i niedostateczną
wiedzą o dotychczasowej działalności a tym samym niską wiarygodnością.
Celem artykułu jest ocena wpływu zmian na rynku kapitałowym na
dostępność i sposób doboru źródeł finasowania, z uwzględnieniem głównych
obszarów decyzyjnych, wykorzystywanych instrumentów finansowych i relacji
inwestorskich.
KIERUNKI ZMIAN NA RYNKU KAPITAŁOWYM I ICH WPŁYW NA
WYBORY PRZEDSIĘBIORSTWA
Zmiana zasad i reguł funkcjonowania rynku kapitałowego wymaga
nowego spojrzenia na wybory współczesnych przedsiębiorstw. Uczestnicy rynku
kapitałowego stawiają przedsiębiorstwom nowe oczekiwania, cele i wymagania,
co decyduje o zmianie zasad i warunków ich działania (stwarza nowe problemy
decyzyjne) co wiąże się często ze zmianą koncepcji działania. Z jednej strony
można uznać, że zmiana jest niezbędnym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa,
z drugiej należy zwrócić uwagę, że zmiana jest głównym wyznacznikiem
przedsiębiorczości i skuteczności procesu zarządzania, jako reakcji na zewnętrzne
i wewnętrzne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych [OsbertPociecha, 2011]. Zmiany pozwalają nie tylko na bieżące funkcjonowanie
i kreowanie nowych uwarunkowań, mechanizmów, procedur i rozwiązań, które
umożliwiają trwanie i rozwój w przyszłości, ale i w konsekwencji pozwalają na
wzrost wartości przedsiębiorstwa. Zarządzanie zmianą staje się niezbędną
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umiejętnością menedżerów i stanowi ważny wątek ogólnej teorii zarządzania
[Strużycki, 2014].
Faktyczny rozwój dokonuje się w sytuacji, gdy zmiany jakościowe
i ryzyko realizowane w dłuższej perspektywie powodują wzrost strumienia
dochodów generowanych przez przedsiębiorstwo, przy założeniu [Łukasik, 2010]:


wzrostu stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału przez korzystne
zmiany efektywności, efekty synergii i obniżenie ryzyka,



zabezpieczenia

oczekiwanej

stopy

zwrotu

dla

wszystkich

kapitałodawców, z uwzględnieniem akceptowanego ryzyka,


dostosowania wysokości zaangażowanego kapitału do prawidłowo
ocenianych potrzeb przedsiębiorstwa,



korzystnych zmian w wysokości wartości ekonomicznej i rynkowej.
Wartość

ekonomiczna

określa

rzeczywistą

siłę

ekonomiczną

przedsiębiorstwa będąc miarą oceny skuteczności podejmowanych decyzji jako
reakcji na zmiany na rynkach kapitałowych, a wartość rynkowa uwzględnia
rynkowe (zbiorowe) oceny inwestorów o różnych oczekiwaniach, preferencjach
i motywacjach.
Związek między zmianami na rynku kapitałowym a wartością rynkową
i ekonomiczną prezentuje rycina 1.

Ryc. 1 Wartość rynkowa i ekonomiczna w powiązaniu ze zmianami na rynku kapitałowym
Źródło: opracowanie własne
Fig. 1. Market and economic value in connection with changes in the capital market
Source: own elaboration

Problem rozwoju wymaga również odniesienia do współczesnej
koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozpatrywanego jako rozwój gospodarczy
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rozumiany w aspekcie realizacji stosunków ekonomicznych, ekologicznych
i społecznych, zapewniających zachowanie zasad sprawiedliwości wewnątrz
i międzypokoleniowej.
Problem zrównoważonego rozwoju jako element nowego podejścia do
problemów finansów z wprowadzeniem nowych paradygmatów, wykraczających
poza wyłącznie ekonomiczne podejście do procesu finansowania, musi pozostać
w centrum zainteresowania zarówno teoretyków jak i praktyków, wymuszając
interdyscyplinarne podejście, z uwzględnieniem elementów psychologii, ekologii
środowiskowej, problemów etycznych i kulturowych [Borys, 2012].
Zmiany na rynku kapitałowym wymagają ich oceny w różnych
płaszczyznach, z różnym wpływem na problemy decyzyjne i wybory
przedsiębiorstwa. W szczególności mogą one wiązać się ze zmianami w sferze:
społecznej, normatywnej, techniczno-technologicznej, w strukturze podmiotowej
i przedmiotowej rynku. W szczególności, zwrócić należy uwagę na zmiany
w relacjach inwestorskich, odpowiedzialności społecznej biznesu, ochrony
interesów inwestorów, stopnia zabezpieczenia i odpowiedzialności za ryzyko,
struktury inwestorów, z wyróżnieniem nowych segmentów rynku i nowych
instrumentów finansowych.
Ważnym elementem oceny zmian na rynku kapitałowym są rozwiązania
normatywne (prawne), które w różnym stopniu mogą zmieniać zachowania
podmiotów rynku, z różną świadomością negatywnych i pozytywnych
konsekwencji z tym związanych i z różną ich akceptacją.
Głównym obszarem zmian normatywnych, istotnych dla funkcjonowania
rynku kapitałowego, są regulacje prawne obejmujące treść i zakres informacji
przekazywanych różnym grupom interesariuszy, co pozwala ograniczyć
asymetrię informacji i zwiększyć efektywność informacyjną rynku kapitałowego.
Jest to szerszy problem polityki informacyjnej przedsiębiorstwa, uwzględniającej
zarówno obowiązki informacyjne określające minimalny zakres informacji, jak
i dobrowolne ujawnianie danych o działalności i dokonaniach podmiotów
gospodarczych.
Przedsiębiorstwo zamierzające pozyskać kapitał na rynku kapitałowym
powinno być świadome znaczenia otwartości informacyjnej w kształtowaniu
długoterminowych relacji z interesariuszami, co pozwala na budowę kapitału
zaufania [Żądło, 2010].
Szczególną rolę w kształtowaniu właściwego wizerunku na rynku
odgrywa przestrzeganie zasad odpowiedzialności społecznej, jako istotnego
elementu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającego związki
i zależności pomiędzy wymiarami: ekonomicznymi, społecznymi, etycznymi
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i ekologicznymi przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj obowiązek
raportowania odpowiedzialności społecznej w praktyce przedsiębiorstw, którego
znaczenie systematycznie rośnie, co stanowi kluczowy element wysokiej jakości
relacji inwestorskich [Łukasik red., 2013]. Cenne jest w tym obszarze opracowanie
syntetycznych

mierników

społecznej

odpowiedzialności.

Przygotowane

interesujące miary przez G. Borys dla banków mogą znaleźć również
wykorzystanie dla podmiotów gospodarczych, co pozwala stworzyć ranking
przedsiębiorstw, ułatwiający dostęp do źródeł finansowania rozwoju [Borys,
2011]. Szczególnego znaczenia w tych warunkach nabierają rozwiązania
normatywne związane z prawidłowym kształtowaniem relacji inwestorskich
i ładu

korporacyjnego.

Istotne

są

zmiany

w

zakresie

rynku

kontroli

nad przedsiębiorstwem w aspekcie kontroli relacji między właścicielami
i menedżerami, co traktuje się jako nowy paradygmat w naukach o finansach
[Borys, 2010a].
Z punktu widzenia związku zmian na rynku kapitałowym z obszarami
decyzyjnymi przedsiębiorstw ważne jest wyróżnienie zmian w trzech obszarach:
pozyskiwania kapitału, kierunków ich alokacji i zarządzania ryzykiem.
W obszarze pozyskiwania kapitału i związanym z tym wyborem struktury
źródeł finansowania rozwoju, istotne jest wyróżnienie:


zmian zakresu i struktury instrumentów finansowych w obszarze
pozyskiwania kapitału pożyczkowego i rynkowego pozyskiwania
kapitału własnego,



wzrostu stopnia złożoności wykorzystywanych instrumentów rynku



zmian warunków dostępu do kapitału, ceny kapitału i związanego z tym

kapitałowego,
kosztu kapitału,


zmian w preferencjach dla możliwości samofinansowania działalności
gospodarczej, związanych między innymi z realizowaną polityką
dywidendy.
Zmiany sytuacji rynkowej i parametrów rynku finansowego, decydujące

o warunkach pozyskiwania kapitału, wymuszają równocześnie zmiany kierunku
alokacji środków finansowych w powiązaniu z oceną atrakcyjności inwestycji
finansowych, poziomu oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego ryzyka
inwestycyjnego, z wyróżnieniem roli inwestycji społecznie odpowiedzialnych.
W obszarze zarządzania ryzykiem związanym z procesami rozwojowymi
zmiany należy rozpatrywać w różnym układzie i zakresie, z uwzględnieniem
instrumentów ograniczania ryzyka, logiki i zakresu sterowania ryzykiem, nowych
procedur oceny ryzyka i zmian w metodach i źródłach finansowania ryzyka, ze
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szczególną rolą kapitału ryzyka. Problem ten interesuje teoretyków i praktyków
już od dawna. Początkowo w szerszym zakresie rozpatrywano ryzyko
w odniesieniu do instytucji banku. Przegląd metod i etapów sterowania ryzykiem
stanowił przedmiot rozważań G. Borys we wczesnych pracach związanych
z oceną głównie ryzyka kredytowego [Borys, 1996].
Konsekwencje zmian z tym związanych mogą decydować o:


możliwości dywersyfikacji ryzyka pomiędzy różnych uczestników rynku,



zmianie postawy wobec ryzyka różnych grup interesów z akceptacją
bardziej agresywnych form działania,



podejmowaniu (lub rezygnacji) z realizacji ryzykownych przedsięwzięć
wynikających z szans pozyskiwania kapitału w sytuacjach trudnych.
Postawić należy w tym miejscu pytanie, czy aktualne zmiany na rynku

kapitałowym pozwalają na lepsze zarządzanie ryzykiem tj. ograniczenie
negatywnych skutków ryzyka (kursowego, stóp procentowych, zdarzeń
losowych) z ochroną wartości przedsiębiorstw. Szczególną rolę w tym zakresie
może odgrywać koncepcja zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem
zarówno w obszarze analizy ryzyka jak i metod ich finasowania [Dorfman, 2009;
Tarczyński i Mojsiewicz, 2001; Rose, 2009). Zwraca się również uwagę na
konwergencję rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego czy też koncepcje
(modele) tzw. kapitału warunkowego. Kapitał warunkowy stanowi umowę
pozwalającą emitentom papierów wartościowych na emisję instrumentów
finansowych związanych z występowaniem określonego ryzyka i z obowiązkiem
ich nabycia przez inwestorów.
Jest to ważny problem związany m.in. z wprowadzeniem innowacji
finansowych rozumianych zarówno, jako źródło zmian na rynku kapitałowym jak
też będących odpowiedzią na zmiany zachodzące w różnych obszarach działania
przedsiębiorstw. Zastosowanie innowacji finansowych wiąże się zarówno
z decyzjami związanymi z finansowaniem, inwestowaniem jak i zarządzaniem
ryzykiem. W obszarze pozyskiwania kapitału na finansowanie procesów
rozwojowych innowacje finansowe pozwalają na zwiększenie dostępności
zewnętrznych źródeł finansowania, obniżenie kosztu kapitału czy też zwiększenie
elastyczności struktury kapitału. Dodatkowo innowacje finansowe mogą być
stosowane w celu dopasowania strumieni pieniężnych oczekiwanych przez
inwestorów (płatności odsetkowe, płatności dywidend) do strumieni pieniężnych
generowanych przez działalność operacyjną przedsiębiorstwa, obniżając w ten
sposób ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa [Łukasik i Błach 2016].
Wykorzystanie innowacyjnych metod i instrumentów pozyskiwania
źródeł finansowania rozwoju na współczesnych rynkach dotyczy głównie:
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 finansowania typu mezzanine, private equity i venture capital,
 innowacji w instrumentach dłużnych i udziałowych,
 emisji

instrumentów

hybrydowych

(obligacje

zamienne)

i ustrukturyzowanych,
 zastosowania instrumentów będących efektem konwergencji rynku
kapitałowego i ubezpieczeniowego, umożliwiających połączenie procesu
pozyskiwania źródeł finansowania z zarządzaniem ryzykiem (np.
obligacje katastroficzne, kapitał warunkowy).
Szczególną innowacją na rynku finansowym mogą być również
instrumenty związane z prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, pozwalające na racjonalne
sterowanie zmianami klimatycznymi, z wyróżnieniem ekologicznych aspektów
działalności gospodarczej przedsiębiorstw. [Borys, 2010b].
WPŁYW ZMIAN NA RYNKU KAPITAŁOWYM NA STRUKTURĘ ŹRÓDEŁ
FINANSOWANIA ROZWOJU
Wybór struktury kapitału jest jednym z głównych problemów
decyzyjnych współczesnego przedsiębiorstwa, decydujących o relacji kapitału
pożyczkowego

do

długoterminowego

kapitału
w

źródłach

własnego

oraz

finansowania.

udziału

Każde

zadłużenia

przedsiębiorstwo

indywidualnie kształtuje relacje kapitałowe, różnie reagując na zmiany
rynkowe, z różną akceptacją stopnia ryzyka finansowego.
Można postawić pytanie czy zmieniło się podejście przedsiębiorstw do
struktury kapitału w rozumieniu preferencji pomiędzy wewnętrznymi
i zewnętrznymi źródłami kapitału oraz relacji kapitału własnego do kapitału
pożyczkowego.
To pierwsze zależy nie tylko od poziomu wygospodarowanej nadwyżki
finansowej, ale i jej podziału pomiędzy potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa
i oczekiwania inwestorów z możliwością powstania konfliktu interesów
i związanych z tym tzw. kosztów agencji. W warunkach rozwoju problem
wyboru optymalnej polityki dywidendy to z jednej strony ocena kosztu zysków
zatrzymanych w stosunku do innych form pozyskania kapitału, z drugiej ocena
rynkowej akceptacji podejmowanych decyzji oraz szans i kosztów pozyskania
kapitału w przyszłości. Wyznaczenie okresowego wysokiego wskaźnika wypłat
dywidendy,

jako

odpowiedź

na

oczekiwania

inwestorów

ogranicza

wykorzystanie zysku jako źródła finansowania rozwoju. Słuszne wydaje się
więc stwierdzenie, że jeżeli nie ma wystarczających projektów inwestycyjnych
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Podkreślić należy, że w warunkach polskiego przedsiębiorstwa relacje
długu do kapitału własnego wskazują na dominację własnych źródeł
finansowania pomimo relatywnie niskich i stabilnych stóp procentowych. Może
to wskazywać na ciągłe obawy menedżerów do ponoszenia wyższego ryzyka,
niepewności, co do stabilności rynków i rozwiązań systemowych lub
ograniczone możliwości spełnienia oczekiwań kapitałodawców i zabezpieczenia
ich interesów.
W strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa ważną rolę
odgrywają decyzje dotyczące sposobów rozszerzenia bazy kapitałowej poprzez
emisję

akcji.

Pozwala

to

na

zwiększenie

wiarygodności

i

pozycji

przedsiębiorstwa na rynku finansowym oraz bezpieczeństwa wierzycieli
i właścicieli, z równoczesną zmianą struktury własnościowej, co może wpływać
na zmiany obszarów konfliktu interesów. Podwyższanie kapitału własnego
w drodze emisji akcji uznawane jest za najbardziej efektywny sposób
pozyskiwania kapitału, z koniecznością uwzględnienia jednak szeregu
uwarunkowań prawnych, relatywnie długiego okresu realizacji oraz kosztów
emisji, z uwzględnieniem wyboru formy emisji akcji (zamknięta, otwarta,
prywatna) w ramach oferty publicznej lub prywatnej z zapewnieniem sukcesu
emisji. Sukces emisji rozumiany jest jako sytuacja, w której wszystkie oferowane
przez emitenta akcje zostają objęte przez inwestorów po ustalonej wcześniej
cenie emisyjnej, co zapewnia zgromadzenie kapitału w wysokości oczekiwanej.
Kluczowym problemem jest ustalenie podstawowych parametrów emisji akcji,
takich jak: wielkość i forma emisji, charakter i struktura emisji, struktura
inwestorów, poziom ceny emisyjnej oraz moment rynku, w którym dokonano
emisji [Wurgler i Baker, 2007].
Zmiany na rynku akcji mają różnorodny charakter i przejawiają się
w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa jak i różnych grupach
uczestników rynku. Wiąże się to ze zmianami o charakterze regulacyjnym
związanymi z wprowadzeniem nowych aktów prawnych, mających wpływ na
funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz z zakresem praw i obowiązków jego
uczestników (inwestorów i emitentów) w rozumieniu dyrektyw i regulacji
wewnętrznych i unijnych. Większość zmian w regulacjach prawnych ma na celu
zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym poprzez m.in.
ograniczenie asymetrii informacji konfliktu i interesów.
Drugi obszar zmian dotyczy sfery społecznej, związanej ze wzrostem
znaczenia koncepcji kreacji wartości dla akcjonariuszy oraz idei społecznej
odpowiedzialności
inwestowania

przedsiębiorstw

odpowiedzialnego

(CSR),
społecznie

z

wyróżnieniem
i

problematyki

również
ładu
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korporacyjnego (kodeks dobrych praktyk, ładu korporacyjnego, indeks Respekt,
poradnik

właściwych

praktyk

komunikacji

spółek

z

inwestorami

indywidualnymi). Zmiany te wpływają na oczekiwania inwestorów, zmiany ich
postawy wobec emitenta i w konsekwencji na rynkową wycenę akcji
przedsiębiorstw z odpowiednią reakcją po stronie przedsiębiorstw-emitentów
[Łukasik i Błach, 2016]. Ponadto, zmiany w układzie przedmiotowym dają
możliwości tworzenia i zastosowania nowych instrumentów powiązanych
z rynkiem akcji, pozwalających na zwiększenie płynności tego segmentu rynku,
ograniczenia zmienności cen akcji, szerszego powiązania z zarządzaniem
ryzykiem zwiększające dostępność do kapitału oferowanego przez inwestorów
zagranicznych

(np.

prawa

do

akcji,

kwity

depozytowe,

instrumenty

strukturyzowane, instrumenty pochodne powiązane z cenami akcji). Pozytywne
zmiany na rynku akcji o charakterze infrastrukturalnym, instytucjonalnym
i przedmiotowym ułatwiają przedsiębiorstwom dostęp do kapitału, zwiększają
płynność rynku akcji, sprzyjają prawidłowej wycenie rynkowej, zwiększają
liczbę inwestorów z wprowadzeniem nowych instrumentów pozyskiwania
kapitału na rynku polskim i rynkach zagranicznych z szansą poprawy
efektywności

informacyjnej

na

rynku

kapitałowym.

Potwierdzeniem

pozytywnych tendencji jest wzrost liczby spółek notowanych na Rynku
Głównym GPW (w latach 2010-2017), liczby debiutów giełdowych i kapitalizacji
spółek krajowych.
Wprowadzenie zobowiązań do struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
prowadzi do zmian poziomu ryzyka finansowego związanego z możliwością
wystąpienia trudności w terminowym zwrocie długu oraz spłacie odsetek od
pożyczonego kapitału. Po przekroczeniu pewnego poziomu zadłużenia
(określanego jako krytyczna wartość długu) wzrasta ryzyko bankructwa
z ponoszeniem znacznych kosztów [Meyers i Majluf, 1984]. Stąd też ważna jest
ocena możliwości osiągnięcia efektu dźwigni finansowej w danych warunkach
rynkowych, ocena pojemności zadłużenia przedsiębiorstwa, poziom ryzyka
operacyjnego i możliwość zapewnienia stabilnych wpływów gotówkowych
z działalności operacyjnej. Wymaga to bieżącej oceny kierunku zmian stopy
procentowej oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o stopie zwrotu
wyższej od stopy procentowej.
Wprowadzenie zadłużenia do finasowania rozwoju redukuje jednak
koszty

agencji

związane

z

konfliktem

interesów

między

zarządem

a właścicielami. Wprowadzając obce źródła finansowania poszukuje się
równowagi między potrzebami kapitałowymi do finansowania rozwoju
a kontrolą w rozumieniu ładu korporacyjnego. Zadłużenie może więc być
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traktowane jako narzędzie redukcji kosztów agencji służące dotychczasowym
właścicielom do zachowania kontroli nad firmą, z możliwością jednak
ponoszenia kosztów transakcyjnych. Ryzyko kosztów „trudności finansowych”
może zniechęcać do zaciągania długu; nadmierne zadłużenie może również
ograniczyć zdolność firmy do wypłacania stabilnych dywidend.
Dług

może

instrumentów,

być

zaciągnięty

charakteryzujących

poprzez

się

wykorzystanie

zróżnicowanymi

różnych

własnościami

i warunkami dostępu do kapitału z różnym udziałem - jak już zaznaczonoinstytucji banku (kredytu bankowego) i instrumentów rynku kapitałowego
(obligacji). Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw już działających na rynku
i rozszerzających zakres działania lub dokonujących procesy restrukturyzacji,
ale w dużym stopniu nowych podmiotów o znacznym potencjale rozwojowym
i wyższym ryzyku inwestycyjnym, z ograniczoną możliwością majątkowego
i prawnego zabezpieczenia interesów kapitałodawcy. Ważna jest w tych
warunkach możliwość pozyskania kapitałodawców świadomie akceptujących
wyższe ryzyko dokonywanych transakcji kapitałowych i oczekujących wysokiej
stopy zwrotu. W tych warunkach szczególną rolę odgrywa pozyskiwanie
kapitału z wykorzystaniem praw i zasad rynku kapitałowego.
Rozwój rynku kapitałowego powoduje, że staje się on konkurencyjny
wobec

sektora

bankowego

zastępując

tradycyjny

kredyt

bankowy

instrumentami pożyczkowymi rynku kapitałowego. Wskazują na to dane
dotyczące rozwoju rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce, pomimo
preferowania bezpiecznej struktury kapitału (tab.1). Porównanie kredytu
bankowego i emisji obligacji można dokonać z uwzględnieniem kilku kryteriów
różnicujących sposób pozyskiwania kapitału, w tym głównie:


wymagań ekonomicznych i informacyjnych w dostępie do kapitału,
z uwzględnieniem kryteriów efektywnościowych,



możliwości indywidualnego negocjowania warunków dostępu do
kapitału,



czynników decydujących o poziomie kosztu kapitału i kosztów wejścia
na rynek oraz utrzymania na nim pozycji (koszty transakcyjne),



pozyskiwania kapitału w wielkości oczekiwanej,



możliwości zmian zasad dostępu do kapitału i ryzyka wcześniejszej
egzekucji zobowiązań (przed terminami umowy),



zakresu instrumentów pozyskiwania kapitału,



możliwości finansowania przedsięwzięć o wyższym ryzyku i sposobu
zabezpieczenia interesów kapitałodawcy (inwestora),
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Wynika to z rozróżnienia finansowania związanego z bezpośrednią
relacją kapitałodawcy i kapitałobiorcy, z dominującą rolą instytucji banku
i finansowania z wykorzystaniem transakcji rynkowych, opartych o luźne
związki przedsiębiorstwa z kapitałodawcą. Emisja obligacji wiąże się dla
przedsiębiorstw z obszarem zarówno szans i zagrożeń (tabela 2).
Tab. 2. Szanse i zagrożenia wykorzystania obligacji przedsiębiorstw w stosunku do
kredytu bankowego
Tab. 2. Opportunities and risks of using corporate bonds in relation to the bank loan
Szanse















Możliwość pozyskania kapitału
w wielkości oczekiwanej
Ograniczone ryzyko reorganizacji
warunków dostępu do kapitału
i egzekucji wierzytelności przed
okresem ich wymagalności
Możliwość wpływu emitenta na
koszt pozyskania kapitału
Zachowanie większej niezależności
i ograniczenie ingerencji
kapitałodawców w proces
wykorzystania kapitału
Możliwośc pozyskania kapitału
bez dodatkowych zabepieczeń i
ścisłego określenia celu
wykorzystania kapitału
Wzrost wiarygodnośći
przedsiębiorstwa na rynku
Możliwość wykorzystania
szerszego zakresu instrumentu
pozyskania kapitału
dostosowanego do wymagań
i oczekiwań emitentów
Szanse finansowania ryzykownych
przedsiębiorstw
i nowych innowacyjnych
podmiotów
Możliwości utrzymania płynności
finansowej poprzez dostosowanie
wydatków do efektów
realizowanych przedsięwzięć
i wykupu długu nową emisją

Zagrożenia










Ryzyko braku pełnej rynkowej akceptacji
wysokości i warunków pozyskania kapitału
Rozbieżność oczekiwań emitenta i
inwestora (konflikty interesów)
Spełnienie wymagań ekonomicznych
i informacyjnych z koniecznością akceptacji
dodatkowych kosztów transakcyjnych
Ryzyko wykorzystania kapitału niezgodne
z oczekiwaniem pożyczkodawców
Ryzyko nieefektywnych relacji
inwestorskich na rynku kapitałowym
Spadek wiarygodności rynkowej
przedsiębiorstwa poprzez przekroczenie
dopuszczalnego poziomu zadłużenia
i niewłaściwą ocenę ryzyka inwestycyjnego
Ryzyko niewypłacalności, ograniczone
możliwości renegocjonowania warunków
spłaty kredytu

Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration

Ważnymi zmianami jakościowymi na polskim rynku pożyczkowych
papierów wartościowych było utworzenie Rynku Obligacji Catalyst oraz
zmiany legislacyjne w Ustawie o obligacjach [Ustawa 2015]. Rynek obligacji
Catalyst połączył wszystkie platformy transakcji i obrotu dłużnymi papierami
wartościowymi tj. rynek regulowany giełdowy, rynek regulowany Bond Spot
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SA (rynek pozagiełdowy) i alternatywny system obrotu giełdowego. Zwrócić
należy również uwagę na wzrost zainteresowania obligacjami ze strony
inwestorów, co wiąże się głównie z niskim oprocentowaniem depozytów
bankowych i świadomym poszukiwaniem ryzykownych inwestycji o większym
ryzyku.
Szersze zainteresowanie obligacjami wynika również z nowych regulacji
prawnych związanych z Ustawą o obligacjach. Wiąże się to z zakresem
podmiotów

mogących

emitować

obligacje,

swobodą

emisji

obligacji

niezabezpieczonych, brakiem obowiązku wyznaczenia celu emisji, możliwością
ustanawiania i działania zgromadzenia obligatoriuszy.
W zdolność do emisji obligacji wyposażone są spółki kapitałowe (spółki
akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółki komandytowoakcyjne zaliczane do grupy spółek osobowych. Daje to szerszy obszar
podmiotowy emisji obligacji średnim (a nawet małym) przedsiębiorstwom.
W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością emisja obligacji wymaga
uchwały zarządu, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (Kodeks Spółek
Handlowych). Jedynie emisje obligacji o wartości przekraczającej dwukrotność
wysokości kapitału zakładowego wymagają zgody w formie uchwały
wspólników, jednakże umowa spółki może zawierać rozwiązania zmieniające
regułę ustawową. Natomiast w spółkach komandytowo – akcyjnych emisja
obligacji wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz zgody
wszystkich komplementariuszy. W tym przypadku można mówić o braku
uprzywilejowanej pozycji obligacji z punktu widzenia decyzji kapitałowych.
Możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych powoduje wprowadzenie
papierów wartościowych o szerszym znaczeniu spekulacyjnym, gdzie wyższy
koszt kapitału decyduje o zmianie preferencji inwestorów i akceptacji wyższego
ryzyka inwestycyjnego. Odpowiada to trendom zmian na globalnym rynku
kapitałowym dłużnych instrumentów, gdzie w okresie 2011-2015 wartość
transakcji o ratingu spekulacyjnym wzrosła o prawie 55% wobec 6% wzrostu na
ogólnym rynku dłużnych papierów wartościowych (Dealogic Global 2012-2015).
PODSUMOWANIE
Przeprowadzone rozważania wskazują, że przedsiębiorstwa w różnym
stopniu i zakresie reagują na zmiany na rynkach kapitałowych w doborze
struktury źródeł finansowania rozwoju. Rynek kapitałowy stwarza ciągle nowe
warunki i możliwości pozyskania kapitału ułatwiając nie tylko dostęp do szerszej
grupy kapitałodawców, ale i pozwalając wykorzystywać nowe instrumenty, które
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nie tylko umożliwiają finansowanie ryzykownych przedsięwzięć, ale i zabezpieczają
przed negatywnymi konsekwencjami ryzyka. Są to ważne problemy wymagające
dalszych prac i badań w warunkach ciągłej “luki kapitałowej”, niedostatecznego
poziomu kapitalizacji przedsiębiorstw, o niedostatecznej wiedzy o działalności
i dokonaniach podmiotów gospodarczych (w tym obszarze w społecznej
odpowiedzialności biznesu).
Poszukiwanie istoty współczesnego przedsiębiorstwa działającego
w zmieniającym się otoczeniu wymaga również nowego podejścia do finansów
z wyróżnieniem konfliktowych oczekiwań różnych uczestników rynku, wyboru
różnych strategii działania, różnych motywacji do podejmowania ryzykownych
przedsięwzięć. Zawsze w centrum uwagi pozostaje jednak konieczność rozwoju
zrównoważonego z akceptacją społecznej odpowiedzialności biznesu i myślenia
środowiskowego oraz szerszego traktowania problematyki ładu korporacyjnego
i efektywnych relacji inwestorskich. Powinno to spowodować systematyczny
wzrost znaczenia inwestorów uwzględniających odpowiedzialność społeczną
w decyzjach kapitałowych z włączeniem do nowotworzonych indeksów spółek
giełdowych odpowiedzialnych społecznie.
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