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ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W KSZTAŁTOWANIU
SPRAWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wprowadzenie
W warunkach globalizacji gospodarki i wzrastającej konkurencyjności
rynków, działania przedsiębiorstw muszą charakteryzować się efektywnością.
W rozważaniach na temat efektywności należy odnieść się do – zdefiniowanego
na gruncie prakseologii – pojęcia sprawności działania. Działania będą określane jako sprawne tylko wtedy, gdy cechować je będzie skuteczność, korzystność i ekonomiczność1. Konstrukcja pojęciowa wyznaczników sprawnego
działania opiera się na określeniu relacji między celem, efektem i nakładem.
Korzystność wyraża przewagę absolutną systemu, ekonomiczność zaś przewagę względną. Studia literatury pokazują, że efektywność dość często utożsamiana jest ze skutecznością. Na różnicę w pojmowaniu efektywności i sprawności zwraca uwagę chociażby M. M. Helms, podkreślając, iż efektywność
odnosi się do robienia rzeczy w odpowiedni sposób, natomiast skuteczność
odnosi się do robienia rzeczy właściwych2. W świetle teorii przedsiębiorstw
efektywność jest nadrzędną kategorią w stosunku do takich pojęć jak wydajność,
produktywność, rentowność, skuteczność, racjonalność, sprawność. Sprawność
jest jednym z elementów efektywności, stąd wykorzystywana jest do opisu
stanu, funkcjonowania i możliwości rozwojowych przedsiębiorstw.
Sprawność przedsiębiorstwa uzależniona jest w dużej mierze od dostrzeżenia znaczenia i wykorzystania w realizowanej działalności czynników, które
nie zużywają się w krótkim czasie. Wśród wielu elementów priorytetową rolę
przypisuje się kapitałowi ludzkiemu. Uwzględniając ten fakt, w artykule podjęto
próbę rozpoznania znaczenia kapitału ludzkiego w procesie kształtowania sprawności podmiotu gospodarczego jakim jest przedsiębiorstwo, jak również wskazania na te elementy kapitału ludzkiego, które kształtują jego wartość. Podjęty
temat wydaje się mieć szczególne znaczenie w gospodarce charakteryzującej
się złożonym i niepewnym otoczeniem, w którym funkcjonują przedsiębior

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku.
R. Walkowiak, Prakseologiczne zasady sprawnego działania, Zeszyt Naukowy Ekonomia
i Zarządzanie, 2011, nr 1, s. 29.
2 M. M.Helms, Encyclopedia of Management, Thompson Gale, Detroit 2006, s. 211.
1
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stwa. Podjęcie przez nie działań przyczyniających się do wzrostu sprawności
jest wręcz koniecznością.
1. Sprawność przedsiębiorstwa
Sprawność przedsiębiorstwa jest pojęciem wielowymiarowym. Z punktu
widzenia ekonomii przejawia się w3:
- zdolności do osiągania pozytywnych wyników finansowych, realizacji celów
rynkowych oraz dotyczących procesów występujących w przedsiębiorstwie,
a także w dążeniu do poprawy tych wyników,
- używaniu posiadanych zasobów w sposób umożliwiający uzyskiwanie możliwie najlepszych wyników,
- elastyczności przedsiębiorstwa polegającej na umiejętności dostosowania się
do zachodzących zmian. Elastyczne przedsiębiorstwo cechuje: różnorodność
kadry, zapewnienie warunków do efektywnej pracy, uwzględnianie zgłaszanych propozycji usprawnień, elastyczny czas pracy, elastyczna struktura
przedsiębiorstwa.
Uzyskanie najlepszych wyników możliwe jest przy optymalnym wykorzystaniu zasobów, które są w dyspozycji jednostki. Sprawność przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od struktury zatrudnienia, bowiem istotne – z punktu
widzenia przedsiębiorstwa – jest dysponowanie odpowiednią liczbą pracowników. Na sprawność przedsiębiorstwa oddziałuje również poziom wykształcenia pracowników. Stanowi on o posiadanej wiedzy teoretycznej będącej podstawą prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. Umożliwia uzyskanie
lepszych rezultatów przy wykorzystaniu tych samych nakładów. Równie ważne jest doświadczenie sprzyjające wdrażaniu ulepszeń i popełnianiu mniejszej
ilości błędów na stanowiskach prac4.
Sprawność warunkowana jest także zapewnieniem – adekwatnych do
wykonywanych zadań – odpowiednich warunków pracy. Kompleksowe wyposażenie w narzędzia pracy prowadzi do wzrostu efektów działalności przedsiębiorstw. Kolejnym elementem wpływającym na sprawność przedsiębiorstwa
jest dostęp do aktualnych, wiarygodnych i dokładnych informacji5.
Na sprawność przedsiębiorstwa oddziałuje także6:
- styl kierowania, określany jako sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych,
- stopień centralizacji, który wskazuje na podział władzy i autonomię w funkcjonowaniu jednostek gospodarczych,
A. Mazurkiewicz, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 23.
4
Ibidem, s. 25-26.
5 Ibidem, s. 27, 29.
6 Ibidem, s. 29- 32.
3
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- rozpiętość kierowania, czyli liczba osób bezpośrednio podległych kierownictwu,
- specjalizacja, czyli zakres, w jakim ogólne zadania zostały podzielone
na mniejsze części składowe,
- standaryzacja działań, czyli stosowanie procedur w procesach realizowanych
w przedsiębiorstwie,
- sposób finansowania działalności, który może mieć charakter wewnętrznego
lub zewnętrznego finansowania.
Jednym z czynników determinujących wzrost przychodów ze sprzedaży
i rozwój przedsiębiorstwa jest nieustanne zaspokajanie zmieniających się potrzeb
klienta. O sprawności przedsiębiorstwa decyduje także zróżnicowanie portfela
oferowanych produktów. W literaturze wskazuje się na rotację, obsadę stanowisk kluczowych oraz rozwój pracowników, jako istotne kryteria wykorzystywane do oceny sprawności przedsiębiorstwa7.
Sprawne przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa koncentrujące się na
przyszłości. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, zarówno własne,
jak i innych jednostek, posiadają one zdolność radzenia sobie ze zmianami na
rynku. Sprawność współczesnego przedsiębiorstwa uzależniona jest od nadania
szczególnej roli zasobowi, który w największym stopniu wpływa na jego wartość – kapitałowi ludzkiemu.
2. Istota i znaczenie kapitału ludzkiego
Współcześnie przedsiębiorstwa traktują ludzi jako zasób, który bez trudu
można nabyć, utrzymywać, rozwijać, oceniać czy nadzorować. Kapitał ludzki
to aktywa o charakterze rozwojowym, bowiem ludzie mają zdolność pogłębiania swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności i kompetencji. Dzięki tym zdolnościom w sposób pełniejszy niż inne zasoby przyczyniają się do tworzenia
wartości dodanej przedsiębiorstwa8. Różnice między kapitałem ludzkim a kapitałem materialnym zostały przedstawione w tabeli 1.
W literaturze przedmiotu nie ma jednej obowiązującej definicji kapitału
ludzkiego, jednak każda zawiera elementy, których odzwierciedlenie można
znaleźć w innych. Można więc wyróżnić zestawienie wspólne dla różnych ujęć
kapitału ludzkiego:
 jest powiązany z jednostką i jej cechami o podłożu fizycznym, intelektualnym czy moralnym,
7
8

Ibidem, s. 36-39.
Szerzej w: E. Szczepanik, Ł. Arendt, Inwestycje w kapitał ludzki w strategii rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach – wyniki badań empirycznych, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s. 17 oraz M.
Jagódka, Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 4, s. 26.
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 jest mniej mobilny niż kapitał materialny, jednostka ma swoje prawa,
 powiększanie kapitału ludzkiego jest związane z inwestowaniem w człowieka,
 posiada stronę ilościową (koszty zatrudnienia) i jakościową (uzależnioną
od inwestycji w niego).
Tabela 1. Kapitał ludzki a kapitał materialny
Kryterium analizy
Mierzalność

Forma nabycia

Wpływ na pozycję konkurencyjną i wyniki finansowe
przedsiębiorstwa
Łatwość odtworzenia przez
konkurentów
Możliwość obniżenia błędu
poprzez sprawdzanie i ekspertyzy
Sposób ewidencji

Kapitał ludzki

Kapitał materialny

Utrudniona z powodu jakościowego charakteru cech przynależnych do kapitału ludzkiego
Nie stanowi własności przedsiębiorstwa, jest tworzony stosunkowo długo zarówno przez
oddziaływanie przedsiębiorstwa, jak i samej osoby
Znaczący, szybko rosnący

Łatwa do wyceny w wartościach pieniężnych

Trudna do odtworzenia
Brak gwarancji

Składnik kapitału materialnego
można stosunkowo łatwo kupić,
sprzedać lub pożyczyć
Malejący. W niektórych sferach działalności gospodarczej
wpływ ten jest niewielki
Wysoka, istnieje możliwość
zakupu
Znaczna

Ewidencja rozproszona

Ewidencja zawarta w bilansie
przedsiębiorstwa ze standardami rachunkowości
Źródło: M. Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 97.

Wartość kapitału ludzkiego jest z natury zależna od jego potencjału do
tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa lub jego głównych kompetencji9, aby rosła nie należy zaniedbać kwestii związanych z rozwojem kapitału ludzkiego.
W tabeli 2 przedstawiono wybrane definicje kapitału ludzkiego.

9

A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki
ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 24.
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Tabela 2. Definicje kapitału ludzkiego
Autor definicji

Pojęcie kapitału ludzkiego

Kapitał ludzki to wiedza i umiejętności, które są nabywane w procesie
ciągłej edukacji. Kapitał jest produktem zamierzonych inwestycji.
R. S. Domański
Zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii zawartej w podmiotach
indywidualnych. Zasób jest w pewien sposób ukształtowany genetycznie,
a jego powiększenie następuje w drodze inwestycji w człowieka.
M. Rybak
Zasób możliwości, zdolności, wiedzy, umiejętności, motywacji obecnych
w społeczeństwie. Źródło przyszłej satysfakcji oraz przyszłych produktów i usług.
J. Grodziski
Zasoby wiedzy i umiejętności o określonej wartości będący źródłem
przyszłych satysfakcji. Jest stale powiększanym potencjałem ludzkim, ma
charakter odnawialny.
G. Gierszewska
Obejmuje kompetencje menedżerów i pracowników, ich wiedzę, umiejętności, motywacje, zachowania i postawy wobec pracy. Jest tworzony
w procesie ciągłego inwestowania.
N. Bontis
Kapitał ludzki jest odzwierciedleniem czynnika ludzkiego w organizacji.
Jest połączeniem inteligencji, umiejętności i fachowości stanowiących
o charakterze przedsiębiorstwa. Element ludzki ma zdolności do uczenia
się, zmiany, wprowadzania innowacji, działalności kreatywnej, a przez to
jest w stanie wpłynąć na długotrwałe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.
A. Pocztowski
Kapitał ludzki obejmuje cechy i właściwości ucieleśnione w ludziach
(wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja, wartości), które
mają określoną wartość oraz stanowią źródło przyszłych dochodów.
P. A. Samuelson
Użyteczny zasób mający określoną wartość kwalifikacji i wiedzy nagromadzonej przez ludzi w procesie ich edukacji i szkolenia zawodowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Tyrańska, Współczesne tendencje w zarządzaniu
zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2012, s. 97-98.
T. Schultz

Konieczność rozwoju kapitału ludzkiego wynika z dwóch zasadniczych
przyczyn. Z jednej strony przedsiębiorstwo dąży do elastycznego dostosowania
się do zmian otoczenia, z drugiej – sami pracownicy wykazują zainteresowanie
poprawą własnej pozycji na rynku pracy10. Wartość pracowników przekłada
się na efektywność jednostek.
3. Elementy składowe kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa
Wiele powiedziano i napisano o kapitale ludzkim. Nie pominięto również rozważań związanych z elementami składowymi kapitału ludzkiego.
W wielu definicjach tego pojęcia przewijało się określenie, że kapitał ludzki
stanowi kombinację czynników. Jakie są zatem elementy kapitału ludzkiego?
Z czego właściwie się on składa?

10

R. Oczukowska, U. Bukowska, Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa 2014,
s. 29.
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Odpowiedzi na postawione wyżej pytania dostarcza zestawienie przygotowane w formie tabeli autorstwa M. Tyrańskiej (tabela 3).
Tabela 3. Składowe kapitału ludzkiego
Autor

Elementy kapitału ludzkiego

- wiadomości (ogólne, zawodowe, specjalistyczne, inne)
- doświadczenie
- umiejętności (analityczne, decyzyjne, techniczne, społeczne)
- zdolności (temperament, cechy fizyczne)
- wartości (determinujące procesy psychiczne i zachowania wobec innych
osób)
- postawa (szczególne przekonania jednostki i jej gotowość do reagowania)
T. Kraśnicka
- kwalifikacje i umiejętności (posiadanie know-how, wiedza związana z wykonywaną pracą)
- atrybuty intelektualne pracowników (kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość)
- motywacja do działania, zaangażowanie, etyka zachowań, przywództwo oraz
inne predyspozycje psychospołeczne do określonych zachowań organizacyjnych
M. Bratnicki
- kompetentność (umiejętności praktyczne: biegłość, fachowość, wiedza teoreJ. Strużyna
tyczna, talenty)
- zręczność intelektualna (innowacyjność ludzi, zdolność do naśladowania, do
zmian, przedsiębiorczość)
- motywacja (chęć działania, predyspozycje osobowościowe do określonych
zachowań, zaangażowanie w procesy organizacyjne, skłonność do etycznych
zachowań, władza organizacyjna, przywództwo menedżerskie)
H. Król
- zestaw elementów: wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja,
postawy, wartości
A. Baron
- zestaw elementów: wiedza, umiejętności możliwości, potencjał do rozwoju
M. Armstrong
i wprowadzania innowacji
Źródło: M. Tyrańska, Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa
2012, s. 98.
R. Jurkowski

Przedstawione zestawienie pokazuje różne spojrzenie, mniej lub bardziej
szczegółowo, zgłębiające pojęcie. Kapitał ludzki definiowany jest jako: wiedza,
kompetencje, zdolności, umiejętności, know-how, kultura organizacyjna, wartości, relacje, motywacja, postawy, zręczność intelektualna, przywództwo11.
Analiza kapitału ludzkiego na poziomie przedsiębiorstwa uwzględnia przede
wszystkim kompetencje, motywację oraz tak zwaną kulturę organizacyjną.
Kompetencja jest zdolnością do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy zgodnie z wymaganymi na nim standardami. Kompetencję
tworzy: wiedza, umiejętności, postawy oraz uprawnienia i pełnomocnictwa.
11

K. Szopik-Depczyńska, W. Korzeniewicz, Kapital ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa,
„Gospodarka. Zarzadzanie. Środowisko”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 182.
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Kompetencje odnoszą się do różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa,
stąd wyodrębnia się12:
 kompetencje kluczowe – wspólne dla wszystkich,
 kompetencje specyficzne dla funkcji – występują tylko w określonych
obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, stanowią podstawę do planowania rozwoju zawodowego, a przede wszystkim do budowy drogi kariery
i awansów pionowych,
 kompetencje specyficzne dla roli – występują na stanowiskach na tym
samym poziomie w strukturze hierarchicznej przedsiębiorstwa, wspomagają
system awansów poziomych.
Sprawność przedsiębiorstwa zależy od poziomu kompetencji jego pracowników, dlatego można ich traktować jako podstawowy zasób jednostki.
Określone kompetencje pozwalają na odróżnienie przedsiębiorstw charakteryzujących się wysoką sprawnością działania na rynku od pozostałych.
Stopień wykorzystania posiadanych kwalifikacji, umiejętności oraz uzdolnień do realizacji obowiązków służbowych zależy od tego jak będzie wyglądał
system motywacyjny przedsiębiorstwa13. Motywacja jest elementem decydującym o efektywności każdego pracownika. Pełni funkcję stymulatora, który
uaktywnia potrzebę realizacji konkretnego zadania. Wpływa na wytrwałość
i intensywność wysiłków. Motywację można podzielić na finansową i pozafinansową. Motywacja finansowa (płacowa) – czynnikiem motywacyjnym jest
pieniądz w formie większego wynagrodzenia, premii czy dodatku. Motywacja
pozafinansowa (pozapłacowa, niematerialna) polega na nagradzaniu pracowników innymi bodźcami. Klasyfikuje się je w trzech obszarach14:
a) organizacyjnym:
 awanse,
 władza, samodzielność realizacyjna,
 dostęp do informacji,
 duża samodzielność, praca wymagająca kreatywności,
 elastyczny czas pracy,
 organizacja pracy.
b) psychologicznym:
 pochwały, wyróżnienia,
 praca w przedsiębiorstwie o wysokim prestiżu,
 praca w „dobrym” zespole,
A. Mazurkiewicz, Kapitał ludzki…, op. cit., s. 52-54.
M. Grzebyk, Motywacja a zachowanie pracowników w organizacji na przykładzie firmy Beta,
„Zeszyty Naukowe Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania” 2010, nr 2, s. 27.
14
M. Grzebyk, A. Pierścieniak, P. Filip, Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji…
W kierunku poprawy efektywności pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 107.
12
13

12
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 silne pozytywne wnioski nieformalne,
 komunikacja, samorealizacja,
 pewność zatrudnienia.
c) technicznym:
 komfort pracy,
 bezpieczeństwo pracy,
 warunki pracy.
Motywacja jest zjawiskiem silnie subiektywnym. Im większe zatrudnienie w przedsiębiorstwie, tym więcej uwagi należy poświęcić w temacie indywidualnej siły motywacji. Zbyt silna motywacja może doprowadzić do napięć
emocjonalnych, co skutkować będzie popełnianiem błędów.
Kulturę organizacyjną definiuje się jako normy społeczne i systemy wartości obowiązujące w przedsiębiorstwie i stymulujące pracowników, właściwy
klimat organizacyjny, sposób zarządzania, wymogi zachowania. Można wyróżnić trzy jej poziomy15:
 widoczny, uświadomiony – artefakty i twory kulturowe, widoczne wzory
zachowania, symbole, ceremonie,
 częściowo widoczny i uświadomiony – normy i wartości, zakazy i ideologie, wytyczne zachowań,
 niewidoczny, zwykle nieuświadomiony – stosunek do otoczenia i rzeczywistości, natura ludzka i stosunki międzyludzkie, aktywność.
Kultura organizacyjna jest zmienna w czasie; zależy od wielu czynników zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Wśród podstawowych jej determinant wymienia się typ otoczenia, typ przedsiębiorstwa i jego
cechy, cechy pracowników. Ma ona olbrzymie znaczenie dla sprawności przedsiębiorstwa, bowiem może być wykorzystywana w stymulowaniu zachowań
sprzyjających realizacji celów przedsiębiorstwa. Wpływając na zachowanie
pracowników, wpływa na kształt przedsiębiorstwa16, istotnie kształtując jego
sprawność.
4. Kapitał ludzki a sprawność funkcjonowania przedsiębiorstw
W dobie globalnej konkurencyjności na rynku zdobycie i utrzymanie
wartościowych pracowników jest priorytetem w funkcjonowaniu przedsiębiorstw17. Przedsiębiorstwa mają większą świadomość roli kapitału ludzkiego
w procesie ich rozwoju. Zarówno małe, jak i duże jednostki dostrzegają fakt,
Encyklopedia Zarządzania, dostęp elektroniczny:
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna [data dostępu 29.04.2016]
16
Ibidem.
17 W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Difin,
Warszawa 2008, s. 143.
15
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iż pracownicy odgrywają kluczowe znaczenie w ich działalności i w sposób
bezpośredni przyczyniają się do ich, tak zwanych sukcesów.
Przed przedsiębiorstwami szereg wyzwań, które decydują o ich konkurencyjności na rynku. Po pierwsze, wyzwania globalne – polegające na przygotowaniu pracowników do pracy na rynkach zagranicznych, czyli na ciągłym
szkoleniu oraz doskonaleniu zatrudnionych; wymaga to również organizacji
struktur przedsiębiorstwa sprzyjających innowacyjności i kreatywności pracowników. Po drugie, wyzwania o charakterze jakościowym – związane z zwiększonymi wymaganiami ze strony klientów, co prowadzi do poprawy jakości
wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Po trzecie, wyzwania techniczne i strukturalne – będące efektem postępu technicznego powodującego
zmiany w przedsiębiorstwie, między innymi wzrost znaczenia zespołów pracowników i pracy w nich, co przekłada się na pełniejsze wykorzystanie potencjału pracowników. I po czwarte, tak zwane wyzwania społeczne – spowodowane zmianami na rynku pracy i przekształcaniem się struktur zatrudnienia,
zmianami w społecznych wartościach oraz zmieniającymi się wymaganiami
o charakterze etycznym18.
W literaturze przedmiotu wyodrębnia się cztery główne czynniki determinujące wzrost znaczenia kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach19:
 wpływ zatrudnionej kadry na innowacyjność i produktywność przedsiębiorstwa, co ma wpływ na jego konkurencyjną pozycję na rynku,
 rosnące przekonanie o wykorzystaniu zdolności pracowników w celu
zwiększania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw,
 wzrost świadomości samych pracowników odnośnie ich praw oraz wrażliwości na niewłaściwe traktowanie mające bezpośrednie przełożenie na
zaangażowanie w procesy wytwórcze,
 wpływ działań w obrębie funkcji personalnej na kulturę organizacyjną
przedsiębiorstwa oraz integrację wokół jednostki.
Z perspektywy znaczenia kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie najistotniejszym elementem są kompetencje pracowników. Wiedza, kwalifikacje
i postawy pracowników decydują o różnicach między przedsiębiorstwami.
Kapitał ludzki to nie tylko liczba pracowników w danym przedsiębiorstwie,
ale posiadane przez nich zdolności, umiejętności, doświadczenia, motywacje,
kompetencje, edukacja, zdolności do rozwiązywania problemów.
Kapitał ludzki spełnia istotną rolę w przedsiębiorstwie, wpływa i wiąże
wszystkie jego elementy w sposób pozwalający na przetrwanie. Sprawność
przedsiębiorstwa zależy od wiedzy pracowników, od ich innowacyjności, umieD. Szramowski, Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa
2015, s. 27-28.
19 D. Lewicka, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa
2010, s. 24-25.
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jętności identyfikowania możliwości natychmiastowej reakcji20. Kapitał ludzki
jest zarówno źródłem, jak i kreatorem wiedzy. Współczesne przedsiębiorstwa
stają przez wyzwaniem, jak tę wiedzę generować i wspomagać dla uzyskania
wartości21.
W dynamicznie rozwijających się gospodarkach uwypuklane jest znaczenie kapitału ludzkiego będącego w dyspozycji przedsiębiorstwa. Znaczenia
nabierają elementy kształtujące pozycję przedsiębiorstw, a tkwiące w kapitale
ludzkim. Odpowiednie kreowanie oraz inwestowanie w ten specyficzny zasób
przedsiębiorstwa pozwala im przetrwać i sprawnie funkcjonować.
Podsumowanie
Pozyskiwanie i umiejętny sposób zarządzania kapitałem ludzkim to klucz
do wzrostu sprawności przedsiębiorstwa funkcjonującego na konkurencyjnym
rynku. Zmiany zachodzące nieustannie w gospodarce, związane przede wszystkim ze wzrostem konkurencyjności na rynku i zwiększonymi oczekiwaniami
ze strony klientów, zmusiły przedsiębiorstwa do zauważenia i efektywnego
wykorzystania sposobów i czynników pozwalających na wzrost efektywności
funkcjonowania. Kapitał ludzki to nie tylko źródło kosztów przedsiębiorstwa,
które należy ograniczać, to także źródło wydajności, którą należy zwiększać.
Kapitał ludzki to przede wszystkim strategiczny zasób, którego umiejętne wykorzystanie przyczynia się do wzrostu sprawności działania.
Zagadnienia związane z kapitałem ludzkim budzą ciągle żywe zainteresowanie i są obszarem badawczym, który pozwala na rozszerzanie badań
o kolejne wątki, rozwijanie już istniejących teorii i formułowanie kolejnych
wniosków. Poruszona w artykule problematyka nie wyczerpuje bogactwa i złożoności zagadnień jakie na tym tle się rysują, jest jednym z wielu głosów, które
dostrzegają rolę kapitału ludzkiego w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na rynku.
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Streszczenie
Współczesne przedsiębiorstwa, funkcjonując w zmiennym i złożonym otoczeniu, powinny
cechować się wysoką sprawnością. Wiele jest elementów, które na tę sprawność wpływają,
a wśród nich wymienić można kapitał ludzki będący niejako aktywatorem innych zasobów
przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę rozpoznania znaczenia kapitału ludzkiego w procesie
kształtowania sprawności podmiotu gospodarczego jakim jest przedsiębiorstwo, jak również
wskazania na elementy kapitału ludzkiego, które kształtują jego wartość.

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL AS A DETERMINANT OF THE EFFICIENCY
IN ENTERPRISE
Summary
High efficiency must characterized modern companies, which are forced to operate in changing
and complex environment. There are many elements that impact on companies’ efficiency.
Human capital, which is kind of an activator of other resources in an enterprise, is one of main
drivers of its efficiency as well. The article attempts to recognize the importance of human capital
in the process of shaping the efficiency in the enterprise, as well as indicate, which elements of
human capital create its value.


Sylwester Kozak

WPŁYW NISKICH STÓP PROCENTOWYCH
NA DOCHODOWOŚĆ BANKÓW
W STANACH ZJEDNOCZONYCH I W POLSCE

Wprowadzenie
Stopy procentowe w większości najbardziej rozwiniętych gospodarczo
krajach spadły do historycznie najniższych, a w wielu z nich osiągnęły nawet
ujemne wartości1. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest stosunkowo słaby
wzrost gospodarczy, a także rosnące oszczędności gospodarstw domowych,
zwiększające się ryzyko gospodarcze i niskie nakłady inwestycyjne. Globalizacja
gospodarki powoduje, że do Polski stopniowo przemieszcza się taki system prowadzenia działalności bankowej. Po serii obniżek, zapoczątkowanej w IV kwartale 2012 r., stopy procentowe doszły do najniższych historycznie wartości.
Jest to nowa sytuacja zarówno dla sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, jak również dla banków i innych instytucji finansowych. Niskie stopy
procentowe w zróżnicowany sposób wpływają na całą gospodarkę, zwłaszcza
w zakresie podziału dochodów między wierzycielami a dłużnikami. Obok korzyści, polegających na obniżeniu kosztów finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, mogą one jednak przynosić istotne negatywne skutki m.in.
dla sektora bankowego czy sektora nieruchomości.
Rozpoznanie skali wpływu otoczenia niskich stóp procentowych na wysokość oprocentowania kredytów i depozytów oraz marżę odsetkową jest istotnym, choć stosunkowo rzadko analizowanym problemem. Ze względu na fakt,
że takie zjawisko występuje w Polsce w stosunkowo krótkim okresie, to jego
ocena może bazować na doświadczeniach zarejestrowanych w gospodarkach
wysokorozwiniętych krajów świata, w których banki centralne od wielu lat
utrzymywały niskie stopy procentowe i dodatkowo prowadziły luźną politykę
monetarną.
Celem artykułu jest przedstawienie zasad funkcjonowania gospodarki
w środowisku niskich stóp procentowych, a także zmian w poziomie marży
odsetkowej i dochodowości banków jakie miały miejsce w sektorze bankowym

1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Ujemne depozytowe lub referencyjne stopy procentowe banku centralnego funkcjonują m.in.
w krajach strefy euro, a także w Danii, Szwajcarii, Szwecji; zob. strony internetowe banków
centralnych [stan na 2016.01.14].
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w Stanach Zjednoczonych w latach 2008-2015 i w Polsce w latach 2012-2015.
Badania prowadzono z wykorzystaniem danych z Systemu Rezerwy Federalnej
i Narodowego Banku Polskiego oraz wyników analizy literatury przedmiotu.
Artykuł ma następującą strukturę. W następnej części przedstawiono wnioski wyciągnięte z analizy literatury nt. uwarunkowań funkcjonowania środowiska niskich stóp procentowych przez banki centralne i ich skutków dla wyników finansowych sektora realnego i sektora bankowego. W kolejnej zaprezentowano wyniki badań oddziaływania niskich stóp na poziom marży odsetkowej
i dochodowości sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych, a w dalszej
– sektora bankowego w Polsce. Całość rozważań podsumowano we wnioskach.
1. Uwarunkowania prowadzenia polityki niskich stóp procentowych
Banki centralne większości krajów o wysokorozwiniętych gospodarkach
obniżyły stopy procentowe do wartości bliskich zera lub nawet ujemnych.
Proces ten nabrał szczególnego charakteru od momentu luzowania w tych krajach polityki monetarnej dla pobudzenia rozwoju gospodarczego po wybuchu
kryzysu finansowego lat 2007-2009 (zob. rys. 1). Niskie stopy procentowe
w tych krajach nie są jednak nowym zjawiskiem. Taką politykę monetarną
stosowały banki centralne zarówno krajów tworzących strefę euro od lat 80.
ubiegłego wieku, jak i wysokorozwiniętych krajów grupy G7 od lat 90. ubiegłego wieku. W Japonii ultra niskie stopy procentowe obowiązują już od początku
lat 90. XX wieku.
Rys. 1. Stopy procentowe banków centralnych w wybranych wysokorozwiniętych gospodarczo państwach
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Źródło: Dane z banków centralnych: Board of Governors of the Federal Reserve System in
Washington D.C.; European Central Bank; Bank of Japan - BOJ; Bank of England.
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Literatura ekonomiczna rozpatruje stopy procentowe w ujęciu nominalnym i realnym. W ujęciu realnym stopy procentowe stanowią cenę pieniądza,
a ich wysokość jest zdeterminowana równowagą między podażą oszczędności
a popytem inwestycyjnym. Ujęcie nominalne wskazuje, że stopy procentowe
są ceną pieniądza skorygowaną o wysokość oczekiwań inflacyjnych2. Uwzględniając obie te teorie, można stwierdzić, że na wysokość stóp procentowych
istotny wpływ mają następujące czynniki:
- podaż oszczędności;
- popyt inwestycyjny;
- oczekiwania inflacyjne.
Czynniki te oddziałują w zróżnicowanych kierunkach. Wzrost podaży
oszczędności przyczynia się do obniżenia stóp procentowych. W przeciwnym
kierunku na wysokość stóp procentowanych działa zwiększający się popyt
inwestycyjny, a także rosnące oczekiwania inflacyjne. Można zatem stwierdzić, że niskie stopy procentowe w krajach wyżej rozwiniętych są wynikiem
m.in. gromadzenia przez ich społeczeństwa znacznych oszczędności i utrzymywania się niskiej inflacji. Innymi ważnymi bodźcami do spadku nominalnych stóp procentowych są: starzenie się społeczeństwa, globalizacja, transfer
części produkcji do słabiej rozwiniętych gospodarek, nadmierne zadłużenie
sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz sektora publicznego,
a także mniejsza presja płacowa, która zmniejsza premię inflacyjną3.
W ostatnich latach, charakteryzujących się znaczną niepewnością co do
tempa rozwoju gospodarczego, wysoka podaż oszczędności spotyka się raczej
z ograniczonym popytem inwestycyjnym. Z tego względu punkt równowagi
między popytem i podażą pieniądza lokuje się na niskim poziomie, ustalając
niskie rynkowe stopy procentowe. Niskie stopy procentowe w zróżnicowany
sposób oddziałują na całą gospodarkę, w tym na banki, kształtując ich wyniki
finansowe. Alessandri i Nelson zauważają, że wpływ zmian rynkowych stóp
procentowych na wysokość marży odsetkowej (NIM) jest zazwyczaj asymetryczny, tj. inny w przypadku wzrostu, a inny w przypadku spadku stóp. Istnieje
również zróżnicowanie w ich oddziaływaniu w krótszym i dłuższym horyzoncie
czasowym. Jedną z prawidłowości jest dodatnia korelacja między marżą odsetkową a wartością krótkookresowych stóp procentowych4. Przy generowaniu
wyniku finansowego ważną regułą jest to, że w przypadku występowania bardzo
J-P. Danthine, Causes and consequences of low interest rates, „Swiss National Bank”, 2013,
[https://www.snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20131114_jpd/source/ref_20131114_jpd.en.pdf]
[stan na 2016.05.21].
3 A. Orr A, M. Edey, M. Kennedy, The Determinants of Real Long-Term Interest Rates, „OECD
Economics Department Working Papers”, No. 155, 1995; R. Ahrend, P. Catte, R. Price, Factors Behind Low Long-term Interest Rates, „Financial Market Trends”, No. 1/2006, s. 109-141.
4 P. Alessandri, B. Nelson, Simple banking: profitability and the yield curve. „Bank of England
Working Paper”, No. 452/2012.
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niskich stóp procentowych pojawia się bariera zerowego oprocentowania depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących. W takim przypadku obniżanie
stóp procentowych może wyłącznie przyczynić się do obniżenia oprocentowania
kredytów, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia marży odsetkowej.
Niższa marża odsetkowa w wielu wypadkach zmusza banki do poszukiwania nowych nieodsetkowych źródeł dochodów. Często angażują się one
w bardziej dochodową, choć również bardziej ryzykowną działalność bankową.
Takie zachowanie banków świadczy o pojawieniu się w ich strategii nadmiernego apetytu na ryzyko. Zjawisko to określane jest terminem „search for yield”5.
Dla realizacji agresywnej strategii inwestycyjnej banki zazwyczaj łagodzą politykę kredytową i obniżają wymogi udzielania kredytów. Dell’Ariccia i inni
uważają, że w krajach o niskich stopach procentowych oprocentowanie kredytów jest ujemnie skorelowane z poziomem restrykcyjności polityki kredytowej
banków6. Inną metodą rekompensaty spadku dochodów odsetkowych jest ograniczanie niektórych kosztów operacyjnych, w tym przede wszystkim kosztów
pracy i utrzymania sieci placówek. Realizacja takiej strategii prowadzi często
do konsolidacji banków. Motywem dla jej prowadzenia jest poprawa dochodowości w wyniku wykorzystania pozytywnych efektów skali.
Niskie koszty finansowania kredytem sprzyjają tworzeniu się baniek spekulacyjnych na rynkach niektórych aktywów finansowych. Wzrost cen na rynkach finansowych może podnieść konkurencję o depozyty. Dla inwestorów
znacznie bardziej atrakcyjnym staje się zakup szybko drożejących aktywów niż
depozytów bankowych7. Wynikiem wyższej konkurencji jest często podwyższenie oprocentowania depozytów i zawężenie marży odsetkowej w bankach8.
Innym ważnym efektem długoterminowego utrzymywania się niskich
stóp procentowych jest sztuczne poprawianie przez banki jakości ich portfeli
kredytowych, szczególnie kredytów dla przedsiębiorstw. Banki często pozwalają swoim kredytobiorcom na spłacenie dotychczasowych, często zagrożonych
lub niespłacanych, zobowiązań przy użyciu środków pochodzących z nowo
5

A. Maddaloni, J-L. Peydro, Bank risk-taking, securitization, supervision and low interest rates.
Evidence from the euro area and the US lending standards, „ECB Working Paper Series”, No.
1248, 2010; T. Paligorova, J. Jimenez, Monetary Policy and the Risk-Taking Channel: In-sights
from the Lending Behaviour of Banks, „Bank of Canada Review”, Autumn, 2012, s. 23-30;
C. Borio, H. Zhu H, Capital regulation, risk-taking and monetary policy: A missing link in the
transmission mechanism?, „Journal of Financial Stability”, vol. 8(4), 2012, s. 236-251.
6 G. Dell'Ariccia, L. Laeven, G. Suarez, Bank Leverage and Monetary Policy's Risk-Taking
Channel: Evidence from the United States, „IMF Working Paper”, No. 143/2013.
7 Rynek nieruchomości jest szczególnie narażony na pojawianie się baniek spekulacyjnych w
środowisku niskich stóp procentowych.
8 K. Forbes, Low interest rates: King Midas’ golden touch?, „Bank of England The Institute of Economic
Affairs”, 2015, [http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2015/speech798.pdf]
[2016.05.21]; D. Gerdesmeier, H. Reimers, B. Roffia, Asset price misalignments and the role of
money and credit, „ECB Working Paper Series”, No. 1068/2009.
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udzielonych kredytów. W taki sposób przedsiębiorstwa mogą uniknąć upadłości, a banki konieczności tworzenia większych rezerw na zagrożone kredyty.
Poprawia im to wyniki finansowe i wskaźniki kapitałowe. Taki mechanizm
stosowano szczególnie w gospodarce japońskiej, w której bliskie zeru stopy
procentowe utrzymują się od początku lat 90. XX wieku9.
Pozytywnym skutkiem utrzymywania się niskich stóp procentowych jest
zwiększenie się zdolności kredytowej części przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych. Pozwala to na zwiększenie zdolności tych podmiotów do obsługi
istniejących już zobowiązań, a także nabycie przez kolejne podmioty możliwości pozyskania nowych środków na konsumpcję i rozwój. Daje to możliwość
restrukturyzacji bilansu banków. Ponadto obniżenie kosztów odsetkowych
pozwala na zwiększenie potencjału kredytobiorców do obsługi ich zadłużenia
i może przyczynić się do spadku wartości i udziału zagrożonych należności
w portfelach kredytowych banków10.
2. Wpływ niskich stóp procentowych na dochody banków w Stanach
Zjednoczonych
W odpowiedzi na pogłębiające się skutki kryzysu finansowego Federalny
Komitet Otwartego Rynku (FOMC)11 radykalnie obniżył w 2008 r. główne stopy
procentowe Rezerwy Federalnej (zob. rys. 1). W I kwartale stopy procentowe
obniżono o 2 pp. do 2,25%, a w IV kwartale, po upadku banku inwestycyjnego
Lehman Brothers, podstawową stopę procentową ustalono na poziomie między
0 a 0,25%. Celem poluzowania polityki monetarnej było obniżenie kosztów
finasowania i zachęcenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do zaciągania nowych kredytów. Tak niskie stopy procentowe utrzymywały się aż do
grudnia 2015 r., gdy FOMC podniósł główne stopy procentowe o 0,25 pp. do
przedziału od 0,25% do 0,5%. Znaczne poluzowanie polityki monetarnej nie
przyspieszyło istotnie tempa wzrostu kredytów (zob. rys. 2).
W okresie od grudnia 2008 r. do września 2015 r. wartość kredytów dla
sektora niefinansowego rosła wolniej niż wartość aktywów banków. W tym
czasie ich suma bilansowa powiększyła się o 19,6%, podczas gdy kredytów
o 17,7%. Oznacza to, że banki angażowały więcej swoich funduszy w skarbowe
papiery wartościowe, które są obarczone mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.
Taka strategia inwestycyjna wypływała częściowo z potrzeby poprawy struktury
finansowania banków i ich dokapitalizowania. Przyjęte w tym okresie regula9

R. Caballero, T. Hoshi, A. Kashyap, Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan,
„NBER Working Paper Series”, No. 12129/2005.
10 J. Boeckx, N. Cordemans, M. Dossche, Causes and implications of the low level of the riskfree interest rate, „ National Bank of Belgium Economic Review”, Issue II/2013, s. 63-88.
11 Federalny Komitet Otwartego Rynku jest organem odpowiedzialnym za kształt polityki monetarnej Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.
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cje bankowe nakazywały bankom obniżenie stopnia ich dźwigni finansowej
i poprawienie współczynników wypłacalności. W rezultacie wskaźnik dźwigni
finansowej mierzonej relacją kapitałów własnych do aktywów wzrósł od grudnia 2008 r. do września 2015 r. z 9,4% do 11,3%, a łączny wskaźnik kapitałowy
z 12,7% do 14,1%.
Rys. 2. Wartość aktywów, kredytów i depozytów sektora niefinansowego
na tle podstawowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FDIC (Statistics on Depository Institutions)
i Rezerwy Federalnej (Selected Interest Rates).

Ogólna awersja do ryzyka mogła być zauważona w działalności depozytowej banków. Blisko dwukrotnie szybsze tempo wzrostu depozytów niż aktywów banków (38% w porównaniu do 19,6%) wynikało z dwóch powodów.
Z jednej strony, banki zmieniły strukturę finansowania swej działalności,
tj. zmniejszyły w niej udział dłużnych papierów własnych zabezpieczanych
kredytami i zwiększyły udział stabilnych depozytów z sektora niefinansowego.
Z drugiej, klienci indywidualni, którzy po doświadczeniach kryzysu zwiększyli
swą awersję na ryzyko, preferowali lokowanie oszczędności w mniej dochodowe, ale bezpieczne depozyty bankowe. Oba te procesy spowodowały, że relacja
kredytów do depozytów w okresie od grudnia 2008 r. do września 2015 r. spadła z 82,7% do 70,5% (zob. rys. 3). Ponadto dla wartości marży odsetkowej
i wyników finansowych istotny jest również fakt, że w tym czasie udział depozytów oprocentowanych w łącznej wartości depozytów zmniejszył się z 82%
do 73%.
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Rys. 3. Relacja depozytów i kredytów do aktywów na tle podstawowych
stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FDIC (Statistics on Depository Institutions)
i Rezerwy Federalnej (Selected Interest Rates).

Marża odsetkowa netto (NIM) nie zmieniała się istotnie w trakcie blisko
sześcioletniego okresu utrzymywania się niemal zerowych stóp procentowych
(zob. rys. 4). Z wyjątkiem lat 2010-2011, wartość wskaźnika NIM wynosiła
średnio 3,3%. W całym okresie funkcjonowania ultra niskich stóp procentowych NIM obniżył się o 0,2 pp. do poziomu 3%. Na takie kształtowanie się
marży odsetkowej istotny wpływ mógł mieć rosnący udział nieoprocentowanych depozytów w finansowaniu działalności banków. Oznaczało to, że banki
rekompensowały obniżającą się marżę odsetkową na kredytach przy pomocy
wysokiej marży odsetkowej na nisko- i nieoprocentowanych depozytach. Jednak bariera zerowego oprocentowania depozytów ogranicza możliwości zwiększania marży odsetkowej na depozytach. Fakt ten sprawia, że w dłuższej perspektywie czasowej wskaźnik NIM stopniowo się obniżał.
Zmniejszające się wartości nieodsetkowej marży netto nie mogą potwierdzić tezy stawianej przez część analityków, że w otoczeniu niskich stóp procentowych banki rekompensują straty na wyniku odsetkowym przez zwiększenie zaangażowania w działalność nieodsetkową12. Od grudnia 2008 r. do wrze12

Taką regułę zauważali w swych pracach m.in. A. Maddaloni i J-L. Peydro; T. Paligorovej
i J. Jimeneza, a także C. Borio i H. Zhu.
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śnia 2015 r. wskaźnik ten nie podniósł się istotnie, a nawet nieznacznie spadł
o 0,04 pp. do poziomu 1,6%. Jego średnia wartość wynosiła 1,78%. Stabilność
tego rodzaju dochodów może wynikać m.in. z konieczności dostosowania się
banków do zaleceń władz nadzorczych nakazujących ograniczenie prowadzenia operacji finansowych przez banki.
Rys. 4. Marża odsetkowa i nieodsetkowa netto na tle podstawowych stóp
procentowych w Stanach Zjednoczonych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FDIC (Statistics on Depository Institutions)
i Rezerwy Federalnej (Selected Interest Rates).

Marża odsetkowa nie spadła w całym okresie poniżej 2,5%, a wskaźnik
zwrotu z aktywów ROA wzrósł z -0,1% w 2009 r. do 1% w 2014 r.
Wieloletnie utrzymywanie się niskich stóp procentowych nie pogorszyło
stopnia dochodowości aktywów banków (zob. rys. 5). Od grudnia 2008 r. do
września 2015 r. wskaźnik ROA wzrósł o 0,91 pp. do 1,05%. Jego średnia wartość w tym okresie wynosiła 0,75%. Poprawa dochodowości całego sektora
wynikała głównie z lepszych wyników osiąganych przez największe amerykańskie banki. Do pozytywnego trendu w dochodowości banków przyczynił się m.in.
wzrost ich aktywności kredytowej i zwiększenie wolumenu akcji kredytowej,
co miało związek z poprawą sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych13.

13

H. Genay, What is the impact of a low interest rate environment on bank profitability?, „Economic Review of the Federal Reserve Bank of Chicago”, No. 324/2014, s. 1-4.
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Rys. 5. Dochodowość aktywów i efektywność kosztowa banków na tle podstawowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FDIC (Statistics on Depository Institutions)
i Rezerwy Federalnej (Selected Interest Rates).

Pogorszyła się jednak efektywność kosztowa banków. Wskaźnik C/I
wzrósł o 1,6 pp. do 59,9%, przy średniej wartości wynoszącej 59,1%. Może
to oznaczać, że poprawiła się jakość portfela kredytowego banków. Banki
zmniejszyły wartość odpisów na kredyty nieregularne14. W okresie od grudnia
2008 r. do września 2015 r. wskaźnik zawiązywanych rezerw na kredyty nieregularne do kredytów ogółem spadł z 1,32% do 0,41%, a udział kredytów nieregularnych w portfelu kredytowym z 2,95% do 1,59%. Pozytywnie wpłynęło
to na wyniki finansowe netto i poprawę wskaźników ROA i ROE. Nie potwierdza to zatem reguły formułowanej przez Dell`Ariccia i innych, że obniżaniu
stóp procentowych towarzyszy rozluźnienie polityki kredytowej i wzrost strat
z tytułu kredytów o utraconej wartości15.
3. Wpływ niskich stóp procentowych na dochody banków w Polsce
W Polsce proces obniżania stóp procentowych przez NBP został zapoczątkowany w IV kwartale 2012 r. w odpowiedzi na pogarszającą się w tymże
roku sytuację gospodarczą. Stymulowanie gospodarki poluzowaną polityką
Ch. Morris, K. Regehr, What Explains Low Net Interest Income at Community Banks?, „Economic Review Federal Reserve Bank of Kansas City”, 2014, s. 59-87.
15 G. Dell'Ariccia, L. Laeven, g. Suarez, Bank Leverage and Monetary Policy's Risk-Taking
Channel: Evidence from the United States, „IMF Working Paper”, No. 143/2013.
14
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monetarną było jednym z czynników umożliwiających zwiększenie dynamiki
wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych16. W okresie
od grudnia 2012 r. do września 2015 r. wartość kredytów dla sektora niefinansowego wzrosła o 17,8% (zob. rys. 6). Najbardziej wzrosły wartości kredytów
inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, a także kredytów konsumpcyjnych17.
Wzrosty te można wiązać m.in. z poprawiającymi się perspektywami gospodarczymi, lepszymi warunkami na rynku pracy, a także oczekiwaniami długoterminowego utrzymania się środowiska niskich stóp procentowych w Polsce.
Rys. 6. Wartość aktywów, kredytów i depozytów sektora niefinansowego
na tle podstawowych stóp procentowych w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NBP (Statystyka monetarna i finansowa).

Niższe stopy procentowe nie okazały się czynnikiem ograniczającym
tempo wzrostu wartości depozytów. Podobnie jak w przypadku Stanów Zjednoczonych na taką sytuację wpływały dwa procesy. Pierwszy z nich polegał
na ograniczaniu przez banki finansowania od banków matek nominowanego
w walutach obcych i jednoczesnego zwiększania finansowania stabilnymi kraW początkowym okresie procesu obniżania stóp procentowych wartości marży odsetkowej na
kredytach i depozytach zmniejszały się w zbliżonym stopniu (zob. rys. 5). Dopiero w 2014 r.
średnie oprocentowanie depozytów zmniejszało się znacznie wolniej niż oprocentowanie kredytów ze względu na fakt, że oprocentowania depozytów było już bliskie zeru. Uniemożliwiało
to bankom na równomierne obniżanie oprocentowania aktywów i pasywów.
17 NBP, Raport o stabilności system finansowego – lipiec 2015, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2015, s. 33-34.
16
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jowymi depozytami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Drugi natomiast związany był ze wzrostem awersji na ryzyko wśród klientów indywidualnych i lokowaniem oszczędności w bezpieczne depozyty bankowe. Takie
zachowanie klientów utrzymywało się mimo znacznego obniżenia stóp procentowych. Czynniki te spowodowały, że depozyty sektora niefinansowego w okresie od grudnia 2012 r. do września 2015 r. wzrosły bardziej niż kredyty,
jak również aktywa banków (23,5% w porównaniu do odpowiednio 17,8%
i 19%). Spowodowało to, że relacja kredytów do depozytów obniżyła się w
tym czasie ze 113,8% do 108,5% (zob. rys. 7).
Rys. 7. Relacja depozytów i kredytów do aktywów na tle podstawowych
stóp procentowych w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NBP (Statystyka monetarna i finansowa).

Obniżenie stóp procentowych przez NBP przyczyniło się do zauważalnego obniżenia marży odsetkowej (zob. rys. 6). W reakcji na łagodzenie polityki monetarnej banki zawężały również marżę odsetkową na kredytach. Naliczanie oprocentowania na podstawie stawek rynku międzybankowego sprawia,
że obniżenie się ogólnego poziomu stóp procentowych w krótkim czasie powoduje obniżenie przychodów odsetkowych na znacznej części kredytów dla sektora
niefinansowego, m.in. kredytów konsumpcyjnych, złotowych kredytów mieszkaniowych, czy kredytów dla przedsiębiorstw.
Spadek przychodów odsetkowych do pewnego momentu może być łagodzony spadkiem kosztów odsetkowych wynikających z depozytów. W przypadku oprocentowania depozytów zbliżającego się do 0%, jego dalsze obniża-
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nie jest niemal niemożliwe. W polskim sektorze bankowym zjawisko to zauważalne było w latach 2013-2015. W przypadku pierwszej serii obniżek stóp
procentowych obniżenie stopy referencyjnej NBP od grudnia 2012 r. do września 2013 r. z 4,25% do 2,5%, tj. o 1,75 pp., przyczyniło się do spadku NIM
o 0,24 pp. W przypadku funkcjonowania już znacznie niższych stóp procentowych obniżenie stopy referencyjnej od września 2014 r. do września 2015 r.
z 2,5% do 1,5%, tj. o 1 pp., przyczyniło się do spadku NIM o 0,38 pp. (zob.
rys. 8).
Rys. 8. Marża odsetkowa i nieodsetkowa netto na tle podstawowych stóp
procentowych w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NBP (Raport o stabilności system finansowego &#8211; luty 2016).

Obniżanie stóp procentowych nie przyniosło zauważalnego przeniesienia się aktywności banków w działalność nieodsetkową. Marża nieodsetkowa
netto w okresie od grudnia 2012 r. do września 2015 r. spadła o 0,46 pp. do
1,3%. Możliwość oceny wpływu niższych stóp procentowych na to zjawisko
zaburzają zmiany regulacji wprowadzone w tym czasie, spośród których najważniejszą jest obniżenie opłaty interchange pobieranej przez banki za realizację płatności kartowych.
Środowisko niskich stóp procentowych w Polsce w pewnym stopniu
przyczyniło się do pogorszenia się stopnia dochodowości i efektywności kosztowej banków. Wskaźnik ROA obniżył się w tym czasie z 1,2% do 0,9%,
a wskaźnik C/I wzrósł z 51,6% do 55%. Na sytuację tę istotny wpływ miało
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obniżenie się wyniku odsetkowego. Poprawienie się ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i lepsze perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej pozwalały bankom na rozwiązanie części rezerw na kredyty nieregularne. Czynności
te wpłynęły na podniesienie wyników finansowych sektora bankowego i utrzymanie wskaźnika ROA na stosunkowo stabilny m poziomie (zob. rys. 9).
Rys. 9. Dochodowość aktywów i efektywność kosztowa banków na tle podstawowych stóp procentowych w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NBP (Raport o stabilności system finansowego &#8211; luty 2016).

Wnioski
Środowisko szczególnie niskich stóp procentowych jest obecne w wysokorozwiniętych gospodarkach od momentu uaktywnienia się kryzysu finansowego. Jest ono m.in. wynikiem osłabienia się potencjału gospodarczego tych
krajów, procesu starzenia się społeczeństwa, wzrostu stopy oszczędności, globalizacji i outsourcingu znacznej części prac do krajów rozwijających się oraz
spadku dynamiki wynagrodzeń i presji inflacyjnej. Niskie stopy procentowe
oddziałują na dochody banków w sposób bezpośredni i pośredni, zazwyczaj
obniżając je w dłuższej perspektywie czasowej.
W Stanach Zjednoczonych, mimo funkcjonowania stóp procentowych
banku centralnego bliskich 0%, nastąpił znaczny przyrost depozytów, co mogło
być motywowane strategią ograniczania ryzyka inwestycyjnego zarówno przez
gospodarstwa domowe, jak i banki. Trudno jest zauważyć, aby niskie stopy pro-
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centowe przyspieszały akcję kredytową banków. Tempo wzrostu kredytów
było znacznie niższe niż ogólnej kwoty aktywów i dwukrotnie niższe niż depozytów. W dłuższym horyzoncie czasowym marża odsetkowa netto zawężała się,
a strata nie była rekompensowana dochodami z operacji nieodsetkowych. Marża
nieodsetkowa w okresie funkcjonowania niskich stóp procentowych nieznacznie spadała. Spadek marży sprzyjał spadkowi dochodowości aktywów. Z kolei
na poprawę wskaźnika ROA istotny wpływ miała poprawa jakości portfela kredytowego i obniżenie się salda rezerw zawiązywanych na kredyty nieregularne.
W Polsce zapoczątkowana w IV kwartale seria obniżek stóp procentowych doprowadziła do ich historycznie najniższego poziomu. Niższe stopy
procentowe sprzyjały przyśpieszeniu tempa wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego, szczególnie kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Jednak
awersja gospodarstw domowych do ryzyka i potrzeba banków do zwiększenia
udziału finansowania stabilnymi źródłami funduszy przyczyniły się do znacznie wyższego wzrostu depozytów.
W pierwszym etapie obniżek stóp procentowych banki tylko nieznacznie
zmniejszyły marżę odsetkową dzięki stosunkowo równomiernemu obniżaniu
oprocentowania kredytów i depozytów. W drugim etapie niski poziom stóp
procentowych sprawił, że banki były zmuszone obniżyć oprocentowanie kredytów, nie mając jednocześnie możliwości obniżenia bliskiego zera oprocentowania depozytów. W rezultacie obniżały swoją marżę odsetkową netto i dochodowość działalności. Urata dochodów odsetkowych nie wpłynęła w zauważalny
sposób na wzrost aktywności banków w działalności nieodsetkowej.
Zachowanie banków w Polsce w okresie obniżania i utrzymywania niskich
stóp procentowych było zbliżone do sposobu funkcjonowania banków w Stanach
Zjednoczonych w okresie ultra niskich stóp procentowych. W obu przypadkach w krótkiej perspektywie wyniki finansowe banków pozostawały na stabilnym poziomie, jednak w dłuższej perspektywie czasowej marże odsetkowe
i dochodowość banków nieznacznie się obniżały.
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Streszczenie
Sektor bankowy w gospodarkach wysokorozwiniętych – od blisko dekady – funkcjonuje
w środowisku niskich stóp procentowych. Zjawisko to stopniowo przenosi się do polskiego
sektora bankowego. Artykuł analizuje mechanizm determinujący banki centralne do utrzymywania
niskich stóp procentowych, a także efekty ich wpływu na dochody banków w Polsce i w Stanach
Zjednoczonych w latach 2008-2014. W badaniach posłużono się danymi z FDIC, KNF i NBP.
Wyniki badań wskazują, że globalizacja, outsourcing części prac, wysoka stopa oszczędności i niższa
presja inflacyjna to ważniejsze przyczyny utrzymywania się niskich stóp procentowych w gospodarce. Zachowanie banków w Polsce w okresie obniżania i utrzymywania niskich stóp procentowych było zbliżone do sposobu funkcjonowania banków w Stanach Zjednoczonych w okresie
ultra niskich stóp procentowych. W obu przypadkach w krótkiej perspektywie wyniki finansowe
banków pozostawały na stabilnym poziomie, jednak w dłuższej perspektywie czasowej marże
odsetkowe i dochodowość banków nieznacznie się obniżały.
THE IMPACT OF LOW INTEREST RATE ON THE BANKING SECTOR PROFITS
Summary
The banking sector in developed economies for nearly a decade operates in an environment of low
interest rates. This phenomenon is gradually transferred to the Polish banking sector. The article
analyzes the mechanism which forces the central banks to maintain low interest rates, and the
effects of their impact on the income of banks in Poland and the United States in 2008-2014.
In the study data from the FDIC, the KNF and the NBP were applied. The results show that
globalization, outsourcing part of jobs, high savings rate and lower inflationary pressures are
more important reasons for the persistence of low interest rates in the economy. The behavior of
banks in Poland during lowering and maintaining low interest rates was similar to the way how
banks in the United States were acting during the period of ultra-low interest rates. In both cases,
short-term financial results of banks remained stable, but in the long term interest margins and
banks' profitability declined slightly.


Vaclovas Lakis

THE POSSIBILITIES AND WAYS OF IMPROVING
AUDIT QUALITY

Introduction
The audit aim is to check financial statements of a legal entity and to give an
opinion whether they give true and fair view of the situation and to define the
level of distortions. Potential investors, shareholders, public institutions and
other users, make their decisions on the basis of financial statements. Therefore,
it is very important to note, that users of financial statements should be aware of
financial situation of a company’s performance results and cash flows, whether
the stated financial information complies with the data presented in financial
statements.
Principally, accounting has to present true and reliable information
about the assets of legal entity, liabilities, performance results and cash flows,
on the basis of which financial statements are produced. But in practice, data
manipulation of performance results, manipulation in asset and liability values
occurs quite often1.
Objective report made by an auditor increases the reliability of financial
statements. It must be substantiated by sufficient and proper audit evidence.
The adequacy of auditor’s opinion about totality of evidence determines the
audit quality. The problem of audit quality was and is of great importance. But
in recent decades, the bankruptcies of the companies which occur quite often,
compelled the audit companies to take more active measures in improving
audit quality, though, the financial statements, which had been audited and the
auditor’s evidence presented was affirmative. International Audit Standards
were reviewed, International Standard on Quality Control, European Parliament
and Council Directives and Regulations were adopted, and the public audit quality
control was established. Therefore, some steps were improved, but it failed to
assure the reliability of financial statements and auditor’s reports.
Assumption can be made, that reliability of financial statements and
fairness of auditor’s report depend on others, not yet investigated factors.
The aim of research is to investigate the ways of improving audit quality.

1
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The sources of investigation: scientific publications, International
Standards of Audit, European Union directives and recommendations, laws and
other legal acts and comments, the survey of the Lithuanian auditors’ and
auditing companies, audit quality assurance control results, the data of the
Lithuanian Chamber of Auditors Audit quality control committee.
The methods of research: the analysis of collected information,
comparison, critical assessment.
1. Audit quality assurance procedure before “Enron” scandal
The audit quality problem is very urgent, because if something goes wrong and
difficulties occur, enterprises experience losses and bankruptcies. But in different
periods of time in order to assure audit quality and control, the level of attention
was different. This problem became more aggravated under the conditions of
globalization and free movement of goods, labor force and capital. Therefore,
more cases of distortion and fraud of financial statements occurred. It had negative
impact not only on enterprises, but also on banks and partners in different countries
in the world. Therefore, in the last 20 years, the requirements for audit quality
and assurance of quality control underwent great changes.
Up to “Enron” scandal in 2001, audit quality control was not reasonably
regulated. General references were stated in 7 International Audit Standard,
“Auditing quality control”. Eight Council Directive 84/253/EEC of 10 April
1984 was valid in the EU. The scientific literature in this time much attention
devoted to auditors’ and audit companies’ responsibility to assure audit quality.
Defliese et al., indicate that auditing documents had to be checked. It is not
only partner’s responsibility that performs an audit, but also the responsibility
of a parallel (second) partner as well. A partner, who is responsible for audit,
usually does not perform auditing, but his responsibility is to control the process
itself. Some controlling activities can be done by a manager who does not
participate in auditing. When auditing documents are checked, comprehensiveness
of audit program is assessed, the adequacy of procedures, the fairness of
documents, the sufficiency of audit evidence, the objectivity and logicality of
audit report are defined.
Parallel (second) partner is not always invited by audit companies. Very
often his/her job is to check the specialized fields. He/she assesses only the
procedure documents, which depict the most important results of auditing.
Some audit procedures can be controlled by management who did not participate
in performing audit. He/she can check audit program, carry out the procedures,
and check the fairness of documents, the sufficiency of audit evidence, objectivity
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and logicality of conclusions2. The other authors are of the same opinion. They
also indicate that auditing documents are verified not only by partners and
managers, but also by other partner who is an employee of other audit company’s
unit3. A. Millichamp who investigated audit quality control in UK, indicated
that auditing procedures have to be checked. He defines four levels of controls.
The first level – the partner selects procedures, which have to be checked
by a manager4.
The second level – before signing the auditor’s report, the partner checks
the stability of accounting policy of the enterprise under auditing; he assesses
the faults of control, checks the audit program, makes sure that all assets,
liabilities, profit and loss items are checked. Then, a control list is produced.
The third level – is so called “reheated check - up”. The most attention is
paid to the existence of all documents, their classification, audit comprehensiveness
and/or financial statements give true and fair view of the situation. This check
– up is performed by a manager after every audit. He has to fill in a special
paper were all the answers to the questions are given.
The fourth level – the control is conducted on specific cases provided the
audit is very complicated. This control is performed by a partner of the same
unit, other unit or audit oversight partner, or by a representative of other audit
company.
2. The efforts of international professional organizations and governments
to assure the qualitative audit of financial statements
At the beginning of XXI century, many countries of the world companies went
bankrupt, the reason of which, was the distortion of financial statements.
According to the opinion of some authors there seemed to be fewer bankruptcies
due to distortion of financial statements5. The crisis which occurred due to
presentation of distorted information raised some questions the answers to
which were not given:
1. How did it happen?
2. Who is responsible for that?
3. How many frauds of financial statements were not disclosed?

Ф. Дефлиз, Г. Дженник, В. Рейлли, М. Хирш, Аудит Монтгомери, Перевод с английского,
ЮНИТИ, Москва 1997, с. 459-461.
3 W. Meighs, O. Withington, K. Panny, R. Meighs, Principles of Auditing, IRWIN, Boston 1989,
p. 325-328.
4 A. Millichamp, Auditing, DP publication LTD, London 1993, p. 349-351.
5
A. Piaszczyk, System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej na przykładzie
jednostek zainteresowania publicznego, Beck, Warszawa 2011, s. 61.
2
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The forgery of financial statements causes lack of confidence of investors. The
investor will never put his capital into a company where financial situation is
questionable. He will invest in most efficient companies. The same rule applies
to banks. They grant credits only to the best companies if they are sure that
money will be used efficiently and the credit will be repaid6. In response, to what
had happened, Sarbanes – Oxley Act was passed in US, where supplementary
requirements concerning audit and financial statements were indicated. The Public
Company Accounting Board was established which responsibility is to provide
account oversight in public institutions.
The EU approved Directive 2006/43/EC of the European Parliament and
of the Council. This directive was passed instead of earlier valid Eight Council
Directive. The regulation of audit activity is expanded. Much attention is devoted
to control of audit quality. Directive obligates the EU countries to establish
auditor and audit companies public oversight institutions. Later, in 2014, the
Directive 2014/56/EU of the European Parliament and the Council of 16 April
2014 amending Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 were passed.
The directive anticipates to strengthen the role of audit committee of
legal entities, to detail the process of auditing, professional ethics, to detail the
requirements for making independent decisions, to provide a more regulated
auditor’s report.
In recent audit regulations, the procedure of auditors’ rotation is changed,
the fees for non – auditing services are limited, additional report to audit committee
should be foreseen.
While developing audit activity, such organizations as The International
Federation of Accountants (IFAC) and International Auditing and Assurance
Standard Board (IAAB) take an active part. In 2009 the International Standard on
Quality Control “Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of
Financial Statements and Other Assurance and Reheated Services Engagements”
were approved. In 2010 a “Handbook of the Code of Ethics for Professional
Accountants” was published and in 2015 the International Audit Standards
260, 570, 700, 705 and 706 were specified and new International Standard on
Auditing 701 “Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s
Report” was approved.
In spite of all efforts, to minimize distortion and forgery of financial
statements was not successful. The investigations which were done by international
audit companies and Association of Certified Fraud Examiners confirm this fact7.

6
7
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Association of Certified Fraud Examinars. Report to the nations on occupational fraud and
abuse. 2014 global fraud study.

THE POSSIBILITIES AND WAYS OF IMPROVING AUDIT QUALITY

37

3. The limits of distortion of financial statements established by auditing
The most important goal of an auditor is to get assurance that financial
statements do not present significant distortions because of fraud and mistakes
(International Standard on Auditing 220, 2009). Because of inherent limitation
of an audit and complicated schemes of fraud, an auditor is not always able to
detect all distortions of financial statements. It complies with requirements of
International Standard on Auditing 240.
The standard indicates, that the auditor has to get sufficient assurance
that financial statements do not depict significant distortions which might
happen because of fraud or mistakes. At the same time, the standard indicates,
that because of inherent limitations unavoidable risk exists, therefore, some
distortions may not be detected even if an audit was properly planned and
performed. Neither in the above mentioned nor in other International Audit
Standards cases are not detailed if the auditor has to define distortions.
The analysis of documentation of economic transactions and events,
registration of documents in financial accounts, data grouping and transfer of it
into financial statements indicate, that next to distortions which ought to be
defined by an auditor, frauds and divergences could be attributed to not timely
registration of economic transactions, not proper assessment, interpretation,
entry into the accounts of financial statements, grouping and description of
events in them or ungrounded entry in the accounts of financial statements or in
the articles without presentation of valid documents.
It happens because of specificity of collecting audit evidence. The most
important source of audit evidence are documents. In order to have assurance
of documents’ reliability or if some doubts occur because of their validity the
auditor has the right to compare evidences which come from different sources,
to check, whether the tangible assets are indicated in the documents, whether
the assets belong to a company and the estimation of them was done properly.
However, the auditor can face some difficulties about data validity if there are
no other sources of information which could be compared to the data collected.
It is rather a complicated possibility to get reliable information about expenses
and cost per unit (cost of sales) which impact company’s profit.
The auditor should assess the situation when a legal entity does not have
enough money to cover short – term liabilities within one year, then the
accounts payable should be transferred to the clause of long – term liabilities.
Total sum of assets, shareholders’ equity and liabilities will not change, but the
data in financial statements will be distorted. Therefore, the hidden financial
situation is not depicted and the users of financial statements will be misled and
will make wrong decisions in taking credits, in cooperation, etc.
However, an auditor has limited possibilities to ascertain distortions
in financial statements whether they are grounded on properly registered
documents, but they do not give true and fair view about economic transactions
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and events. Such frauds cover the forgery of documents and quantity of sales,
time, and cost of sales, accounts receivable, existence of assets and their financial
position. The greatest accessibility to registration of such documents have people
who are authorized to draw up and sign the documents.
Recurrence of distortion of data in financial statements is a problem
which threatens economic stability not only of different countries, but globally
as well. Świetla8 gives a well – grounded opinion, that the most important task
of accounting is its return to reliability, the result of which would be the real
situation of a legal entity depicted in financial statements.
The reliability of financial statements depends not only on the quality of
external audit. Financial statements are prepared by a company and it is company’s
responsibility to present correct data. The auditor’s obligation is to check
whether financial statements give true and fair view of the financial situation,
give his/her own opinion.
Regardless of methods which are used to improve audit quality, sometimes
unexpected bankruptcies of legal entities happen. It indicates, that the possibilities
of audit to define the distortions of financial statements are limited. Byckova
and Itygilova9 confirm the idea. They indicate, when it becomes clear, that
financial statements are forged due to fraud or mistakes, it does not mean that
the audit standards were not observed.
This fact is confirmed by the results of audit quality control performed in
Lithuania during last 5 years (Table 1). The control performed by audit companies
and auditors, who audit public entities is carried out every three years, others
– every six years.
Table 1. The results of audit quality control in Lithuania
The efficiency
Significant
Deficiencies
is not defined
deficiencies
Years
Audit
Audit
Audit
Audit
Auditors
Auditors
Auditors
Auditors
companies
companies
companies
companies
10
2015
12
37
9
31
2
5
1
1
2014
30
39
27
30
3
8
0
1
2013
31
44
26
34
5
7
0
3
2012
42
68
35
60
7
6
0
2
2011
21
24
17
19
4
4
0
1
Total
136
212
114
174
21
30
1
8
Source: compiled by the author according to the Lithuanian Authority of Audit and Accounting reports
on assuring audit quality executed by auditors and audit companies for 2011 – 2015.
Checked

K. Świetla, Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję
sprawozdawczości i rewizji finansowej, (w:) Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji
finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2012, s. 46.
9 С. Бычкова, Е. Итыгилова, Контроль качества аудиторской деятельности, Научная
библиотека, Москва 2015, с. 101.
10 Information is not fully presented. The data presented only indicate the cases under the decisions
were made.
8
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As Table 1 indicates, all 136 companies which were checked and 212 auditors
who performed the check during 5 years, deficiencies were defined in 21 audit
companies (15, 4 %) and by 30 auditors (14, 2 %) and in 8 cases (3, 77 %)
significant deficiencies were disclosed. The main shortcomings in auditing are
considered the facts that in many cases the principle of auditors’ rotation is not
followed or the deficiencies in quality control system occur.
The most frequent deficiencies in auditing are as follows:
- the procedure of audit risk assessment was not performed;
- the evidences on auditing were not sufficient and proper;
- some deficiencies occur because not all auditing documents were registered;
- the auditor’s opinion lacks precise formulation.
Significant deficiencies might be as follows:
- the auditor’s report is not grounded on sufficient and proper audit evidence;
- the auditor’s report is not modified, though important mistakes were defined
in financial statements;
- auditing was not efficiently planned;
- auditing procedures lack sufficient and proper evidences;
- auditing documents are not properly prepared;
- the auditor’s report is presented without auditing of financial statements.
Similar situation is in other countries. The case which was investigated
indicates that not all of the above mentioned significant deficiencies could
make a decisive impact on the users of financial statements.
4. Check of internal control and the impact on audit quality due to close
cooperation between external and internal auditors.
Taking into account the fact, that a very qualitative audit assurance is not absolute,
a presumption can be made that there exist some other reasons closely related
with reliability of data in financial statements and audit quality. One of the
reasons is that the auditor is auditing final data, which was collected on the
basis of earlier prepared documents. The possibility of an auditor to check the
validity of such documents is limited and in auditing practice the comparison of
evidences which were collected from different sources is not always efficient
because sometimes such comparability of data does not exist or the data is
falsified in different resources. The latest event could be when very complicated
schemes of fraud were applied.
If the internal control is insufficient, the economic transactions can be
accomplished by executives or top managers, who do not possess correct
information about fraud, they can authorize the documents. These are the
documents which depict the write – off of a bigger quantity or value of materials
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than it was used, the jobs which were not finished and were not determined by
auditing (e.g. construction business, building roads, earthwork, etc.).
International Audit Standard 210 recommends to include an item in the
audit contract which states that, because of inherent limitations of an audit,
as well as inherent limitations of internal control, inevitable risk exists that
some important distortions will not be detected, despite the fact, that audit was
properly planned and performed. However, no criteria are indicated in the
standards which could define inherent limitation of audit and internal control.
Therefore, in practice, there might occur some difficulties in defining auditor’s
responsibility for overseeing important distortions.
Better results could be achieved if the internal control of legal entity is
intensified and the cooperation between external and internal auditors could
improve. International Audit Standard 610 foresees such possibility.
The standard presents such terms under which external auditor can use
the reports produced by internal auditors. But, on the other hand, it is not
enough for external auditor to use the information which is presented by internal
auditor with great reliability. Hence, there are two circumstances which hinder
such cooperation. Firstly, responsibility of an internal auditor for presenting
misleading information to external auditor is not foreseen. Responsibility in every
case goes to external auditor if he used the information presented by internal
auditor. It extends the professional scepticism of external auditor and makes
him check the information presented by internal auditor again. Secondly, such
cooperation happens on voluntary basis on mutual agreement. The management
of the company has the right not to permit internal auditor to cooperate with
external auditor or, on the other hand, the internal auditor does not necessarily
execute the directions given by external auditors.
The reliability of financial statements, too much extent, depend on
accounting policy. Properly prepared and implemented accounting policy
assures that economic transactions and events should be timely and correctly
documented, properly interpreted, assessed and accounted for equally, irrespective
of time of their occurrence and circumstances. Therefore, in the process of
audit, accounting policy and its implementation should be assessed separately.
The above mentioned methods of implementation will increase the
reliability of initial account information, on the basis of which, financial
statements are prepared and the possibilities to define cases of fraud in auditing
will be more accessible.
External auditor chooses the combination of auditing procedures depending
on the position of internal control. If internal control is unsuitable, the auditor’s
possibility to collect sufficient and proper evidence lessens, on the basis of
which auditor’s opinion is formed.
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Sometimes companies deliberately distort the data in financial statements.
Kutera et al. indicate seven aims and methods of distortion:
- profit increase, loss concealment;
- manipulation of indexes in performing financial analysis;
- concealment of financial risk;
- wish to persuade creditors, partners about company’s reliability;
- wish to avoid negative consequences of shareholders’ control;
- wish to embellish managers’ success;
- gain an access to the capital which, in other cases, is unattainable11.
The procedures of audit evidence would facilitate if all legal entities followed
the rules of internal control and in the process of performing audit of financial
statements, internal auditors participated more actively.
It is impossible to unify internal control, but some requirements for
organizational principles and accuracy of periodicity should be taken into
account.
Similar practice exists in USA. The people who put their signatures on
financial statements are responsible for establishment and functioning of internal
control (The Sarbanes – Oxley Act of 2002). Personal responsibility of the
management for proper organization of internal control can improve the economic transactions of companies and event control and the reliability of primary
data. However, the system of internal control is created with purpose to control
risk which is related with irrational use of materials, financial and labor resources
and assurance of the safety of information. Hence, internal control only indirectly
contribute to the assurance of reliability of financial statements.
Great effect can be achieved if internal and external auditors cooperate.
Literature also indicates that the wider role of internal audit may be also
attractive to external auditors12.
While auditing data of financial statements external auditor determines
the process how transactions and events were assessed, were they correctly
entered into financial accounts or transferred from earlier periods, are they
correctly grouped and depicted in financial statements. If it is necessary, they
can check the existence of documents on the basis of which accounts were
recorded. Because of inherent restrictions or big number of documents under
auditing, the auditor has limited possibilities to check the validity of documents.
The internal auditor has the right to check how the requirements comply
with legal acts and/or the documents which registered economic transactions
and events depict true and fair view. However, neither the International Audit
M. Kutera, A. Hołda, S. Surdykowska, Oszustwa księgowe: teoria i praktyka, Difin, Warszawa
2006, s. 21.
12 L. Grey, S. Manson, L. Crawford, The Audit Process: Principles Practice and Cases, Engage
Learning, US 2015, p. 634.
11
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Standards nor European Union Standard documents do not obligate internal
auditors to cooperate with external auditors. Therefore, such cooperation exists
on the basis of mutual benefit. There is an opinion, if external auditors decide
to rely on the work of internal audit; it does not take away any responsibility
for an audit opinion13. Internal auditor is a representative of a company. In the
case of forgery of financial statements, if it is not related with distortion of
primary data, the auditor is imposed liability.
Due to cooperation between internal and external auditors the process of
audit of financial statements can become less expensive and faster. But, if the
company’s management is aware of distortions in financial statements, they
can prohibit the internal auditors to cooperate with external auditors or, to some
extent, restrict such cooperation. Therefore, both internationally and nationally,
there must be provided obligatory cooperation and forms between internal and
external auditors. At the same time, the independence of internal auditors must
be intensified.
5. The assessment of company’s accounting policy – the priority of an
external auditor
Properly prepared and implemented accounting policy assures that economic
transactions and events undergo correct and timely documentation, are interpreted
correctly, are assessed and accounted for equally, irrespective of time of their
occurrence and circumstances. The goal of such policy is to assess the company’s
performance in complicated and changing environment, to implement the concept
of true and fair view14. Between a company’s accounting policy and reliability
of financial statements a direct link exists which can be presented in two aspects.
Firstly – it is very important, that accounting policy should comply with the
requirements presented by standards and with specifics of company’s activity.
Secondly, accounting policy has to be precisely executed.
The regulation of accounting policy is the main document which has to
be followed by the employees of the company, e.g. filling in the documents,
taking care of accounts and preparing financial statements. The document must
indicate the accounting system starting with taking down off the documents,
their movement, the assessment of classification of economic transactions to
data grouping and the sequence of depiction in financial statements.
If the regulation of accounting policy is not clear some danger exists that
it can be formal and does not depict the specifics of a company’s activity.
As Schneider15 states, forgery can happen because of mistakes and deficiencies
L. Grey, S. Manson, L. Crawford, The Audit Process…, op. cit., s. 636.
A. Karmańska, Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008, s. 189.
15 K. Schneider, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007,
s. 163.
13
14
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in the accounting system of a company. It can happen that the same factors,
which are foreseen in accounting policy can be interpreted as the elements of
creative accounting i.e. when the decisions, which were made do not contradict
the requirements of accounting standards, but do not comply with the activity
of a legal entity.
While planning audit, the auditors should analyze the compliance of
accounting policy with standards and with the peculiarities of company’s
activities. Later, in the process of auditing, to check its application when filling
in the primary documents, managing accounts and preparing financial statements,
is important.
International audit standards stress the importance of knowing company’s
environment and internal control, to be aware of analysis of accounting principles
and application of standards. International Audit Standard 300 foresees that
during the first time when audit is done preparation of general plan of auditing
strategy and audit, the application of principles of account and accounting
standards should be evaluated. Very similarly, International Audit Standard
310 indicates that in performing the first auditing the aim of the auditor is to
collect enough and proper evidences to be sure that the methods of accounting
applied were correct in estimating initial balances. International Audit Standard
315 indicates that in assessing risk such auditing procedures are made which
will help to know the company better, its environment including internal control of
a company, also to define and assess the risk of important distortion which
occurs due to fraud or mistake, to evaluate whether the methods of a company’s
accounting system are applied according to the character of its activity and if
they comply with financial accounting and methods of account.
Analyzing company’s environment, internal control, observing the principles
of accounting, to some extent, is possible to assess audit risk. The accounting
policy covers not only principles of accounting, following the standards, but
also the organization of accounting (book – keeping), the skills of accountants,
their experience, rights, functions and responsibility, the organization of asset
liability, purchase of raw materials, defining the quality and settlement process,
storage, sales accounting, settlements with suppliers and buyers, registration of
documents, the procedure of movement of documents and the right to put sanctions
on certain economic transactions, etc.
Conclusions
Up to scandal of “Enron”, which happened in 2001, the process of assurance of
the audit quality was little regulated. General requirements were formulated
in the 7 International Audit Standard “Auditing Quality Control”. The Eight
Council Directive is not discussed. The reliability of auditor’s report had to be
assured by the audit company itself. Auditors themselves checked whether the
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extent of the performed auditing was enough, if the auditing procedures were
performed correctly and completely, whether the documentation of auditing
was processed properly. Similar control was done by a partner, who did not
participate in auditing. If the case was complicated, it was recommended to
invite a partner from other audit unit or from other audit company. The control
was limited to checking the auditing as a process and auditing documents.
After many bankruptcies, which happened in the beginning of XXI century,
international professional organizations and EU confirmed new or renewed
regulations which were already in force, the aim of which was to improve audit
quality control. However, these measures only partly helped to achieve the
main goal.
It means that not only the audit quality control development ensures
qualitative auditing and reliability of the data in financial statements. Investigation
results indicate that because of inherent limitations and complicated fraud
schemes, an auditor faces difficulties in defining fairness of all documents under
auditing, particularly in such cases if the documents which are checked cannot
be compared with other evidences of audit. It is very complicated to check data
about cost of goods sold, amount of sales and time, accounts receivable, the nature
of assets, after balance events, conflicts which happen because the ownership of
assets.
Audit quality and reliability of data in financial statements depend not
only on auditor’s skills, but also on fairness of primary data on the basis of
which financial statements are prepared. The auditing quality can be improved
if the following measures are implemented:
1. More attention should be paid to the fairness of accounting policy of
the company and its implementation. The direct link exists between accounting
policy of a company and reliability of financial statements. In the process of
planning audit, the auditors should examine the compliance of accounting policy
with standards and peculiarities of company’s activities. Before starting the
audit, primary documents, accounting procedures and preparation of financial
statements must be checked.
2. Criteria should be defined under which internal control would check
the primary financial information. Only internal control can assure the reliability
of data on the bases of which the financial statements are prepared.
3. Auditing evidence would be more reliable if internal auditor participated
in the auditing process and he would be responsible for control of the primary
financial information on the bases of which, the entries are made in financial
accounts. Therefore, it is necessary to foresee an obligatory participation of
an internal auditor while auditing financial statements.
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MOŻLIWOŚCI I KIERUNKI UDOSKONALENIA JAKOŚCI AUDYTU
Streszczenie
Potencjalni inwestorzy, udziałowcy, instytucje rządowe i inne podmioty podejmują decyzje
na podstawie sprawozdania finansowego. Bardzo ważne, aby użytkownicy sprawozdań finansowych mieli obiektywną informację o sytuacji finansowej i przepływach pieniężnych podmiotu
gospodarczego.
Problem, jakości audytu jest bardzo istotny ze względu na to, że nieujawnione trudności finansowe w wielu przypadkach jeszcze bardziej komplikują sytuację finansową jednostki gospodarczej. Czasami zdarzają się przypadki bankructwa jednostek gospodarczych, których sprawozdania finansowe były zbadane przez biegłego rewidenta i jego opinia była pozytywna.
Adekwatność zebranych dowodów rewizyjnych opinii biegłego rewidenta decyduje, o jakości
audytu. Audytor musi zebrać wystarczające i odpowiednie dowody na podstawie, których uzasadnia swoją opinię, czy sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej przedstawia rzetelnie
i jasno sytuację majątkową i finansową. Obiektywny raport biegłego rewidenta zwiększa zaufanie sprawozdaniu finansowemu jednostki gospodarczej.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę zbadania kierunków udoskonalenia, jakości audytu.
Do skandalu „Enron”, który miał miejsce w 2001 roku zabezpieczenie, jakości audytu było
nieznacznie regulowane. Na początku XXI wieku w wielu krajach na świecie zdarzyło się sporo
bankructw, powodem, których było fałszowanie sprawozdań finansowych.
Reagując na to międzynarodowe związki zawodowe i rządy różnych państw podjęły różne
działania w celu poprawy, jakości audytu, ale to nie dało większej korzyści. Wiarygodność
danych sprawozdań finansowych i jakość audytu zależy nie tylko od tego jak biegły rewident
wykona swoją pracę, ale również i od jakości pierwotnych danych na podstawie, których były
sporządzone sprawozdania finansowe. Ze względu na nieodłączne ograniczenia i skomplikowane
systemy nadużyć finansowych mogą mieć miejsce pewne trudności zidentyfikowania rzetelności
badanych dokumentów, a czasem nawet jest to niemożliwe.
Audytor bada sprawozdania finansowe, które zostały sporządzone na podstawie wcześniej
sporządzonych dokumentów. Możliwości biegłego rewidenta, by sprawdzić ważność tych dokumentów jest ograniczona, a dowody zebrane z różnych źródeł nie zawsze są porównywalne.
Jakość audytu można poprawić oraz badanie sprawozdań finansowych może być tańsze i szybsze
przy lepszej współpracy zewnętrznego audytora i wewnętrznego audytora. Obowiązkowa współpraca audytorów powinna być regulowana dyrektywą Unii Europejskiej.
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Przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta konieczne
jest sprawdzenie czy polityka rachunkowości odpowiada warunkom działalności jednostki gospodarczej i czy dokumenty pierwotne są sporządzone i rachunkowość jest prowadzona zgodnie
z wymogami polityki rachunkowości.
THE POSSIBILITIES AND WAYS OF IMPROVING AUDIT QUALITY
Summary
Potential investors, shareholders, governmental institutions and other entities, make their decision
on the basis of financial statements. Thus, it is very important, that the users of financial statements
should be aware of company’s financial situation, activity results and cash flows, whether the
presented financial information corresponds to the data of financial statements.
The problem of audit quality is very urgent, because of the difficulties the companies face are
not revealed on time the problems become more strained and many cases cause bankruptcies.
In different periods of time, the ways to assure audit quality and control were not the same. Up to
scandal of “Enron”, which happened in 2001, the assurance of audit quality underwent insignificant
regulations. At the beginning of XXI in many countries of the world companies went bankrupt,
the reason of which was forgery of financial statements. Responding to such situation international
trade unions and governments of different countries took measures to improve the audit quality.
However, because of inherent limitations and possibly complicated fraud schemes, the auditor is
not able to determine all distortions in financial statements.
Reliability of financial statements depends not only on quality of external audit. Financial
statements are produced by a legal entity and its responsibility is to give true and fair view of
data.
Auditor is auditing the final data, which was formed on the basis of former prepared documents.
Possibilities of an auditor to check the validity of such documents is limited, and, on the other
hand, the auditing practice uses evidences which were collected from different resources and this
comparison is not always efficient, because of the lack of some comparable data or because of
existence of false data in different sources.
If internal and external auditors cooperate, the process of auditing of financial statements can
be cheaper and faster. Thus, obligatory cooperation of internal and external auditors should be
foreseen.
In planning audit, auditors should investigate compliance of accounting policy with standards
and peculiarities of legal entity’s activity. Before starting audit, it is important to check its application
in producing primary documents, managing accounting and preparing financial statements.


Bogumiła Mucha-Leszko

POLITYKA BUDŻETOWA I POSTKRYZYSOWA
KONSOLIDACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH
A STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA
W WIELKIEJ BRYTANII

Wprowadzenie
Wzrost zadłużenia publicznego będący następstwem wydatków i deficytu
budżetowego w latach 2008-2009 w szczególnym stopniu dotknął gospodarkę
Wielkiej Brytanii. Skutki kryzysu były wynikiem dużego udziału sektora finansowo-bankowego w gospodarce tego kraju i skali zaangażowania środków budżetowych w celu ratowania banków i innych instytucji finansowych przed masowymi bankructwami. Przypadek Wielkiej Brytanii jest interesujący ze względu
na to, że pozostaje ona poza obszarem wspólnej waluty UE i wraz z Danią
i Szwecją była uznawana przed kryzysem za kraj osiągający wyższe tempo
wzrostu gospodarczego między innymi dlatego, że nie zrezygnowała z własnej
waluty i mogła oddziaływać na gospodarkę, wykorzystując instrumenty polityki
makroekonomicznej w szerszym zakresie niż kraje strefy euro. Spośród krajów
tzw. starej piętnastki (UE-15) wyróżniały się wówczas Szwecja i Wielka Brytania, które w 2007 roku osiągnęły wzrost gospodarczy odpowiednio 6,2% i 5,8%.1
Sytuacja budżetowa Wielkiej Brytanii nie była jednak tak stabilna jak
dwóch innych wysoko rozwiniętych krajów UE pozostających poza strefą euro,
czyli Danii i Szwecji, i pogarszała się od 2003 roku, ponieważ Wielka Brytania
ponownie wróciła do ekspansywnej polityki budżetowej, jaką prowadziła
w latach 1990-1997. Natomiast dług publiczny jeszcze w 2003 roku był jednym z najniższych w Unii Europejskiej (stanowił 37,3% PKB) i był zdecydowanie niższy niż w Danii i Szwecji (por. tab. 4). Pogorszenie sytuacji budżetowej w Wielkiej Brytanii nastąpiło wraz z wybuchem kryzysu w sektorze
finansowo-bankowym w latach 2007-2008, ponieważ zostały podjęte zdecydowane działania mające na celu ratowanie instytucji finansowych przed utratą
płynności i bankructwem.

1

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
European Commission, Statistical Annex of European Economy, Spring 2012, s. 35.
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Mając na uwadze wysokie budżetowe koszty pomocy dla banków i wzrost
deficytu budżetowego (największy w okresie po II wojnie światowej) oraz
zadłużenia publicznego w Wielkiej Brytanii, autorka przyjęła za cel artykułu
ocenę budżetowych skutków pomocy w ramach pakietu ratunkowego (Bank
Rescue Package 2008, 2009) i wprowadzenia stymulacyjnego pakietu fiskalnego w latach 2009-2010, zorientowanego na ożywienie koniunktury gospodarczej. Przedmiotem oceny są również efekty polityki fiskalnej w ramach
strategii konsolidacji finansów publicznych. W ocenie jako kraje odniesienia
dla Wielkiej Brytanii przyjęto Danię i Szwecję oraz Niemcy i Francję, a za podstawę oceny salda budżetowe i dług publiczny w relacji do PKB oraz poziom
wydatków budżetowych z tytułu odsetek od długu publicznego w relacji do
PKB, jak również podstawowe parametry makroekonomiczne: dynamikę PKB,
saldo na rachunkach obrotów bieżących, stopę bezrobocia i stopę inflacji.
W wyborze krajów odniesienia kierowano się porównywalnością gospodarek
pod względem poziomu rozwoju, stanu finansów publicznych przed kryzysem
i znaczenia sektora finansowego w gospodarkach oraz poziomu wydatków
budżetowych przeznaczonych na pomoc dla sektora finansowego i na aktywną
politykę fiskalną. Zakres czasowy analizy i oceny obejmuje lata 2000-2015
ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2008-2015, a także prognozy na lata
2016-2017. Podstawę analizy stanowią: dane pozyskane z bazy danych AMECO,
Eurostatu oraz raportów Komisji Europejskiej i dokumentów Ministerstwa Skarbu
Wielkiej Brytanii. W ocenach wykorzystano również opracowania autorskie.
1. Polityka budżetowa i ocena sytuacji w dziedzinie finansów publicznych
w Wielkiej Brytanii w latach 2000-2007
Wielka Brytania jest krajem, w którym rząd centralny odpowiada za politykę budżetową dotyczącą obrony narodowej i spraw zagranicznych, bezpieczeństwa socjalnego, handlu i sytuacji makroekonomicznej. Udział władz lokalnych
w wydatkach budżetowych jest względnie niski, co świadczy o centralizacji
budżetu i od początku nowego stulecia, mimo ogólnej tendencji do decentralizacji budżetów w Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii można zauważyć
wzrost udziału wydatków rządu centralnego, co potwierdzają dane w tabeli 1.
Tabela 1. Stopień centralizacji wydatków publicznych w Wielkiej Brytanii
w latach 2000, 2009 i 2015 (w %)
Lata

2000

2009

2015

74,7
73,5
77,2
Udział wydatków rządu centralnego
25,3
26,5
22,8
Udział wydatków władz lokalnych
Źródło: witryna internetowa o finansach publicznych Wielkiej Brytanii prowadzona przez Christophera Chantrilla: http://www.ukpublicspending.co.uk/ (26.02.2016 r.).
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Oceniając politykę budżetową Wielkiej Brytanii w dłuższej perspektywie czasowej, można stwierdzić, że budżet był zrównoważony, a nawet charakteryzowała go nadwyżka w dwóch dekadach powojennych (lata 50. i 60.
XX w.), a od lat 70. średnie saldo budżetowe było ujemne i z wyjątkiem lat 80.
przekraczało 3% PKB. Niemniej, po wojnie dość długo utrzymywało się wysokie zadłużenie publiczne (jeszcze w latach 50.) i dopiero w latach 60. spadło
poniżej 90% PKB. Od lat 70. do końca XX wieku dług publiczny w stosunku
do PKB zdecydowanie obniżył się do 49,9% średnio w latach 70. i 34,6%
w latach 90. Szczegółowe dane na ten temat zostały zamieszczone w tabeli 2.
Tabela 2. Sytuacja budżetowa i dług publiczny w Wielkiej Brytanii w latach
1950-2016
Wskaźnik/lata

Lata
50.
41,1

Lata
60.
40,0

Lata
70.
41,1

Lata
80.
42,5

Lata
90.
37,1

20002009
37,3

2016

Wpływy budżetowe w stosunku
37,8
do PKB (w %)
Wydatki budżetowe w stosunku
39,0
40,2
44,4
44,7
40,4
40,7 39,0
do PKB (w %)
Saldo budżetowe w relacji do
2,0
-0,2
-3,3
-2,2
-3,3
-3,4
-5,5
PKB (w %)
Wskaźnik zadłużenia publicz145,0
89,6
49,9
40,6
34,6
34,2 85,0
nego w relacji do PKB (w %)
Źródło: K. Bhattarai, J. Haughton, D. Tuerck, Fiscal Policy, Growth and Income Distribution in
the UK, “Applied Economics and Finance”, vol. 2 (2015), issue 3, s. 26.

Wielka Brytania prowadziła ekspansywną politykę budżetową w latach
1991-1997, a od roku 1997 i prawie do końca 2008 starano się stosować tzw.
złotą regułę budżetową polegającą na równoważeniu bieżącego budżetu w ramach
cyklu koniunkturalnego, zaciąganie długu uzasadniały podejmowane inwestycje publiczne, a poziom zadłużenia nie mógł przekraczać 40% PKB.2 Równowagę budżetową osiągnięto w 1998 roku, po czym do 2001 roku saldo budżetu
było nawet dodatnie. Ponowne poluzowanie polityki budżetowej nastąpiło od
2002 roku i od tamtego czasu w każdym roku saldo budżetowe było ujemne,
ale zasadnicze pogorszenie równowagi nastąpiło wraz z wybuchem kryzysu
finansowego w 2008 roku. Należy zwrócić uwagę, że w latach od 2003 do
2008 deficyt budżetowy w Wielkiej Brytanii był znacznie wyższy od średniego
w strefie euro, przy względnie niskim zadłużeniu publicznym, które jednak
także rosło, choć utrzymywało się na bezpiecznym poziomie. Główną przyczyną pogarszania się sytuacji budżetowej w Wielkiej Brytanii był wzrost wydatków, przede wszystkim na ochronę zdrowia, które w okresie 2003/20042007/2008 rosły o 7,4% średniorocznie.3 Znaczący wpływ na wzrost deficytu
2
3

M. Sawyer, UK Fiscal Policy after the Global Financial Crisis, “Political Economy”, (2011) 30, s. 14.
OECD, Economic Surveys: United Kingdom 2009, OECD Publishing, Paris 2009, s. 52-53 oraz
B. Mucha-Leszko, M. Wojtas, Polityka fiskalna i sytuacja w dziedzinie finansów publicznych
Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii w latach 1999-2012, (w:) Stabilizacja fiskalna. Teorie i doświadczenia wybranych gospodarek, red. D. Miłaszewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Uniwersytet Szczeciński, 2012, s. 150, 155.
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budżetowego miały również wydatki na edukację i zatrudnienie w sektorze
publicznym. Niemniej nie można też pominąć wpływu na sytuację w dziedzinie
finansów publicznych Wielkiej Brytanii strony dochodowej budżetu. Okazało się
bowiem, że wzrost wydatków nie został zrównoważony planowanym zwiększeniem dochodów z podatków i ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe dane
liczbowe ilustrujące kształtowanie się salda budżetowego i długu publicznego
w stosunku do PKB w Wielkiej Brytanii oraz w Danii, Francji, Holandii,
Niemczech i Szwecji zawierają tabele 3 i 4.
Tabela 3. Saldo budżetowe jako % PKB w Wielkiej Brytanii, wybranych
krajach i średnie w UE oraz strefie euro w latach 2000-2007
Kraje/lata
2000 2001 2002 2003 2004
Unia Europejska
bd -1,55 -2,63 -3,21 -2,93
Strefa euro
-0,27 -2,03 -2,71 -3,18 -2,95
Dania
1,89 1,14 -0,02 -0,13 2,07
Niemcy
0,86 -3,11 -3,94 -4,18 -3,74
Francja
-1,32 -1,44 -3,09 -3,86 -3,49
Holandia
1,88 -0,35 -2,08 -3,02 -1,72
Szwecja
3,24 1,44 -1,47 -1,31 0,33
Wielka Brytania
1,17 0,41 -2,06 -3,39 -3,59
Źrodło: opracowanie własne na podstawie: AMECO Database.

2005 2006 2007
-2,55 -1,62 -0,91
-2,59 -1,49 -0,64
4,95 4,99 5,02
-3,42 -1,72 0,19
-3,17 -2,34 -2,54
-0,26 0,21 0,21
1,81 2,18 3,34
-3,53 -2,91 -2,99

Średnia
2000 2007
-2,20
-1,98
2,49
-2,38
-2,66
-0,64
1,19
-2,11

Tabela 4. Dług publiczny jako % PKB w Wielkiej Brytanii, wybranych
krajach i średni w UE oraz strefie euro w latach 2000-2007
Kraje/lata
Unia Europejska
Strefa euro
Dania
Niemcy
Francja
Holandia
Szwecja

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NA 59,8 59,2 60,7 61,2 61,8 60,4 57,8
68,0 67,0 66,8 68,1 68,4 69,2 67,3 64,9
52,4 48,5 49,1 46,2 44,2 37,4 31,5 27,3
58,9 57,7 59,3 63,0 64,7 66,9 66,4 63,6
58,7 58,2 60,1 64,2 65,7 67,2 64,4 64,4
51,4 48,7 48,2 49,3 49,6 48,9 44,5 42,4
50,6 51,7 49,8 48,9 47,9 48,2 43,2 38,3

Wielka Brytania
38,9 36,0 35,8 37,3 40,2 41,5
Źrodło: opracowanie własne na podstawie: AMECO Database.

42,4

43,5

Średnia
2000 2007
60,1
67,5
42,1
62,5
62,9
47,9
47,3
39,5

2. Pogorszenie się sytuacji budżetowej i rezultaty konsolidacji finansów
publicznych w latach 2008-2015
Pierwsze symptomy kryzysu finansowego pojawiły się w sierpniu 2007
roku wraz ze zdecydowanym pogorszeniem się sytuacji finansowej banku hipotecznego Northern Rock, który najpierw otrzymał pożyczkę z banku Anglii,
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a następnie został znacjonalizowany. Kryzys pogłębił się po upadku banku
Lethman Brothers. Wielka Brytania podjęła szybkie, zdecydowane i kosztowne
działania w celu zahamowania zjawiska dezintegracji sektora finansowego
w gospodarce, wprowadzając pakiet ratunkowy dla banków w październiku
2008 roku w wysokości 500 mld funtów.4 Podobne pakiety interwencyjne dla
sektora finansowego wprowadziła większość krajów strefy euro w okresie od
końca września do końca listopada 2008 roku. Wspieranie sektora finansowego
odbywało się za pomocą rożnych działań, które obejmowały: nabywanie akcji,
pożyczki, zakupy aktywów, przejęcia lub likwidację długów oraz udzielanie
gwarancji. Największą kapitałową pomoc skierowały do sektora finansowego
w UE: Wielka Brytania, Holandia i Irlandia. W styczniu 2009 roku Wielka
Brytania wyasygnowała na ten cel dodatkowe 50 mld funtów.5 Pomoc dla sektora finansowego Wielkiej Brytanii spowodowała wzrost długu publicznego
o ponad 60 mld funtów.6 Wielka Brytania i Niemcy w 2009 roku prawie dwukrotnie zwiększyły wartość emitowanych obligacji. Obciążenia budżetowe
rosły również wskutek udzielanych bankom gwarancji i przejmowanych zobowiązań. Największe gwarancje zostały udzielone w Irlandii, Wielkiej Brytanii,
Belgii, Holandii i Hiszpanii.
Wzrost wydatków budżetowych w krajach UE, w tym w strefie euro, był
spowodowany również wprowadzaniem aktywnej polityki budżetowej w formie fiskalnych pakietów stymulacyjnych zgodnie z porozumieniem grupy G-20
z 15 listopada 2008 roku w celu przeciwdziałania spadkowi popytu i zmniejszenia społecznych kosztów pogłębiającej się recesji gospodarczej.7 Podobnie
jak pakiety interwencyjne dla sektora finansowego, tak i fiskalne pakiety stymulacji popytu charakteryzowały się zróżnicowaniem form oddziaływania
na koniunkturę i rodzajem instrumentów.8
W strefie euro pakiety interwencyjne miały największy wpływ na wzrost
długu publicznego w relacji do PKB w latach 2008-2009: w Holandii o 11,3%,
w Irlandii o 6,7%, w Belgii o 6,4%, w Słowenii o 4,1% i w Niemczech o 3,5%.9
W pozostałych krajach pomoc dla sektora finansowego i wpływ na dług publicz4

P. Langley, Liquidity Lost: The Governance of the Global Financial Crisis. Oxford University
Press, 2015, s. 83-86.
5 Ibidem, s. 83-86.
6 European Commission, Public Finances in EMU 2010, “European Economy” 2010, No. 4, s. 24.
7 Komunikat Komisji do Rady Europejskiej: Europejski Plan Naprawy Gospodarczej, Bruksela,
26.11.2008, KOM(2008)800 wersja ostateczna, s. 6.
8 Szerzej na ten temat: M. Kąkol, B. Mucha-Leszko, Od kryzysu finansowego do kryzysu finansów publicznych, czyli skutki polityki fiskalnej w strefie euro w latach 2008-2010, (w:) Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabości
zarządzania, red. B. Mucha-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 230-238.
9 Ad van Riet (ed.), Euro Area Fiscal Policies and the Crisis, “ECB Occasional Paper Series”,
No 109, April 2010, s. 15.
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ny były niewielkie, poniżej średniej strefy euro (SE-16), a Finlandia, Cypr,
Malta, Portugalia i Słowacja nie wprowadziły pakietów interwencyjnych dla
banków i innych instytucji finansowych.
Wielka Brytania w 2009 roku znajdowała się w grupie pięciu krajów,
które poniosły najwyższe wydatki na pakiety fiskalne w stosunku do PKB
(1,9% PKB w Wielkiej Brytanii). Szwecja i Niemcy zajmowały kolejne miejsca za Wielką Brytanią, a ich wydatki stanowiły 1,7% PKB.10 Natomiast
w 2010 roku fiskalny pakiet stymulacyjny Wielkiej Brytanii w relacji do PKB
znajdował się wśród pięciu najmniejszych w UE. Sytuacja budżetowa Wielkiej
Brytanii była wyjątkowo trudna, ponieważ deficyt budżetowy w 2009 roku
zbliżył się do 11% PKB, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej wynosił
6,69% PKB, we Francji 7,16% PKB, w Holandii 5,43% PKB, w Niemczech
3,23% PKB, w Danii 2,81% PKB i w Szwecji 0,72% PKB (por. tab. 5 i wykres 1).
Szwecja i Niemcy utrzymały wysoki poziom stymulacji popytu również w 2010
roku. Największe pakiety fiskalne w relacji do PKB zastosowały wówczas:
Polska 3,2%, Szwecja 2,7%, Finlandia 2,7%, Cypr 2,4% i Niemcy 2,4%.11
Tabela 5. Saldo budżetowe jako % PKB w Wielkiej Brytanii, wybranych
krajach i średnie w UE oraz strefie euro w latach 2008-2015
i prognoza do 2017 roku
Kraje/lata
2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Unia
Europejska -2,45
-6,69 -6,43 -4,53 -4,27 -3,29 -3,00
Strefa euro
-2,16
-6,26 -6,17 -4,16 -3,66 -2,96 -2,58
Dania
3,18
-2,81 -2,73 -2,07 -3,51 -1,07
1,47
Niemcy
-0,18
-3,23 -4,22 -0,96 -0,09 -0,11
0,31
Francja
-3,18
-7,16 -6,79 -5,10 -4,81 -4,08 -3,95
Holandia
0,22
-5,43 -4,99 -4,29 -3,88 -2,39 -2,36
Szwecja
1,95
-0,72 -0,03 -0,09 -0,93 -1,37 -1,65
Wielka
Brytania
-5,06 -10,77 -9,70 -7,71 -8,32 -5,68 -5,67
Źródło: opracowanie własne na podstawie: AMECO Database

2015

2016

Średnia
20082017 2015

-2,50
-2,17
-2,03
0,54
-3,65
-2,21
-1,03

-2,13
-1,95
-2,67
0,14
-3,40
-1,79
-1,06

-1,72
-1,60
-1,89
-0,02
-3,20
-1,45
-1,18

-4,15
-3,77
-1,20
-0,99
-4,84
-3,17
-0,48

-4,22

-2,92

-1,88

-7,14

Biorąc pod uwagę wielkość pomocy dla sektora finansowego i poziom
wydatków w ramach aktywnej polityki fiskalnej, można zauważyć, że już
w roku 2008 deficyt budżetowy Wielkiej Brytanii wynoszący 5,06% PKB był
ponad dwukrotnie wyższy od średniego deficytu w UE i w strefie euro. Zdecydowanie niekorzystnie charakteryzował on sytuację budżetową Wielkiej Brytanii na tle pięciu porównywanych krajów, z których tylko Francja miała
10
11

European Commission, Public Finances in EMU 2010, “European Economy” 2010, No. 4, s. 20.
Ibidem, s. 20.
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w niewielkim stopniu przekroczone traktatowe kryterium salda budżetowego;
Holandia i Niemcy miały budżety zrównoważone (Holandia nadwyżkę 0,22%
PKB, a Niemcy deficyt 0,18% PKB), natomiast Dania i Szwecja utrzymywały
duże nadwyżki budżetowe.
Wykres 1. Saldo budżetowe jako % PKB w Wielkiej Brytanii, wybranych
krajach i w UE (wartość średnia w okresie 2008-2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych w tabeli 5.

Pakiety interwencyjne dla banków i innych instytucji finansowych były
realizowane w latach 2008-2009, a pakiety fiskalne w latach 2009-2010. Główną
przyczyną wzrostu wydatków budżetowych i deficytu w Wielkiej Brytanii były
koszty programu ratowania sektora finansowego i wprowadzenia dużego pakietu
stymulacji fiskalnej w 2009 roku.
Wielka Brytania poniosła wyjątkowo wysokie koszty kryzysu finansowego i gospodarczego, ponieważ deficyt w 2009 roku, który wynosił 10,77%
PKB, utrzymywał się na wysokim poziomie do 2012 roku (8,32% PKB) i był
on ponad dwukrotnie wyższy niż średni deficyt w strefie euro i prawie dwukrotnie wyższy niż średni deficyt w Unii Europejskiej. Krajem, w którym nastąpił także duży wzrost deficytu budżetowego w 2009 roku była Francja (7,16%
PKB) i poprawa sytuacji budżetowej następowała powoli, to jednak w 2012
roku obniżył się on poniżej 5% PKB. W Holandii i Danii deficyt budżetowy
w 2012 roku był już na względnie bezpiecznym poziomie, w Szwecji poniżej
1% PKB, a w Niemczech osiągnięto równowagę budżetową. Wyraźną poprawę
sytuacji budżetowej w Wielkiej Brytanii można zauważyć w 2013 roku, a następnie w roku 2015, choć w dalszym ciągu deficyt wynoszący 4,22% PKB był
dwukrotnie wyższy niż w strefie euro. W pozostałych badanych krajach sytuacja budżetowa ustabilizowała się, z wyjątkiem Francji, która w dalszym ciągu
nie spełnia traktatowego kryterium dopuszczającego trzyprocentowy deficyt
budżetowy w stosunku do PKB.
Następstwem dużej nierównowagi budżetowej utrzymującej się w Wielkiej
Brytanii w latach 2008-2015 był wzrost zadłużenia publicznego, które w 2007
roku wynosiło 43,5% PKB i wzrosło do 88,6% PKB w roku 2015, czyli zwiększyło się o ponad 45 punktów procentowych, co bardzo niekorzystnie charakteryzuje pogorszenie stanu finansów publicznych w porównaniu z Unią Europej-
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ską, w której średni wzrost długu publicznego w latach 2007-2015 wynosił
29,4 pp. (por. tab. 6 i wykres 2). Oceniając stan finansów publicznych Wielkiej
Brytanii, nie można pominąć faktu, że przed wybuchem kryzysu finansowego
prowadziła ona ekspansywną politykę budżetową i od 2003 roku utrzymywał
się wysoki deficyt budżetowy w granicach od 3% do 3,5% PKB. Taka sytuacja
istotnie ograniczyła bezpieczną przestrzeń wzrostu wydatków budżetowych
w okresie kryzysu.
Tabela 6. Dług publiczny jako % PKB w Wielkiej Brytanii, wybranych
krajach i średni w UE oraz strefie euro w latach 2008-2015 i prognoza do 2017 roku
Kraje/lata
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Unia
Europejska
61,0
73,0 78,6 81,6 85,2
87,2
88,6
Strefa euro
68,5
78,3 84,0 86,7 91,3
93,4
94,5
Dania
33,4
40,4 42,9 46,4 45,2
44,6
44,6
Niemcy
65,0
72,5 81,0 78,4 79,7
77,4
74,9
Francja
68,1
79,0 81,7 85,2 89,6
92,3
95,6
Holandia
54,5
56,5 59,0 61,7 66,4
67,9
68,2
Szwecja
36,8
40,4 37,6 36,9 37,2
39,8
44,9
Wielka
Brytania
51,7
65,7 76,6 81,8 85,3
86,2
88,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie: AMECO Database

2015

2016

Średnia
20082017 2015

87,2
93,5
39,9
71,6
96,2
66,8
44,0

86,9
92,7
38,3
69,2
96,8
66,2
43,1

85,7
91,3
38,8
66,8
97,1
65,1
42,3

80,3
86,3
42,2
75,1
85,9
62,6
39,7

88,6

89,1

88,2

78,0

Wykres 2. Dług publiczny jako % PKB w Wielkiej Brytanii, wybranych
krajach i w UE (wartość średnia w okresie 2008-2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych w tabeli 6.

Wartość długu publicznego powiększają płacone od niego odsetki. W przypadku Wielkiej Brytanii ten rodzaj obciążenia budżetu jest wyjątkowo dotkliwy.
W grupie badanych krajów Wielka Brytania miała najniższe wydatki budżetowe
z tytułu odsetek od długu publicznego w latach 2000-2003, a w latach 20042005 w korzystniejszej sytuacji pod tym względem znalazła się Szwecja,
niemniej, mimo że w kolejnym okresie 2006-2007 Wielką Brytanię wyprzedziły

POLITYKA BUDŻETOWA I POSTKRYZYSOWA KONSOLIDACJA FINANSÓW…

57

jeszcze Dania i Holandia, to wydatki budżetowe z tytułu odsetek pozostawały
w Wielkiej Brytanii na poziomie niewiele wyższym od 2% PKB i były istotnie
niższe niż średnio w Unii Europejskiej i strefie euro. Sytuacja nie zmieniła się
jeszcze w kolejnych dwóch latach, czyli w 2008 i 2009, a nawet można powiedzieć, że rozpiętość wydatków związanych z odsetkami od długu publicznego
w Unii Europejskiej wzrosła na korzyść Wielkiej Brytanii. Jednak wraz z akumulacją długu publicznego wydatki związane z obsługą długu zaczęły w Wielkiej Brytanii rosnąć. Z danych zamieszczonych w tabeli 7 wynika, że w 2010
roku wydatki z tytułu płatności odsetek były w Wielkiej Brytanii wyższe niż
średnie w Unii Europejskiej oraz w Szwecji, Holandii, Danii, Francji i w Niemczech. Taka sytuacja utrzymywała się do 2014 roku, a od 2015 roku obciążenia
w Wielkiej Brytanii związane z płatnościami odsetek są porównywalne ze średnimi UE i strefy euro. Szczegółowe dane na ten temat zostały zamieszczone
w tabeli 7 oraz na wykresie 3.
Tabela 7. Wydatki budżetowe z tytułu odsetek od długu publicznego jako
% PKB w Wielkiej Brytanii, wybranych krajach i średnie w UE
oraz strefie euro w latach 2008-2015 i prognoza do 2017 roku
Kraje/lata
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Unia
Europejska
2,70
2,58
2,67 2,89 2,88
2,69
2,54
Strefa euro
2,94
2,80
2,75 2,98 3,02
2,80
2,65
Dania
1,44
1,93
1,91 1,99 1,82
1,69
1,50
Niemcy
2,67
2,64
2,47 2,50 2,29
1,99
1,77
Francja
2,81
2,40
2,39 2,60 2,58
2,27
2,16
Holandia
2,03
2,02
1,77 1,76 1,64
1,52
1,44
Szwecja
1,56
1,16
1,06 1,13 0,93
0,81
0,71
Wielka
Brytania
2,24
1,89
2,91 3,19 2,90
2,85
2,69
Źródło: opracowanie własne na podstawie: AMECO Database

2015

2016

Średnia
20082017 2015

2,30
2,41
1,56
1,52
2,01
1,32
0,62

2,21
2,30
1,21
1,42
2,04
1,21
0,61

2,13
2,21
1,17
1,37
2,02
1,13
0,61

2,66
2,79
1,73
2,23
2,40
1,69
1,00

2,41

2,35

2,29

2,64

Wykres 3. Wydatki budżetowe z tytułu odsetek od długu publicznego jako
% PKB w Wielkiej Brytanii, wybranych krajach i w UE (wartość
średnia w okresie 2008-2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych w tabeli 7.
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Plan konsolidacji finansów publicznych jest realizowany w Wielkiej
Brytanii od 2010 roku. Przyjęto założenie osiągnięcia stabilizacji budżetowej
w średnim okresie. W latach 2010-2014 rząd dążył do realizacji dwóch celów:
1) do zrównoważenia bieżącego budżetu pod względem dostosowania cyklicznego w okresie pięciu lat i 2) do ograniczenia wzrostu zadłużenia publicznego
w stosunku do PKB do roku budżetowego 2015/2016. Poziom zadłużenia
publicznego określono prostym rachunkiem, że jeden funt z czterech wydatkowanych przez rząd był pożyczony. Według szacunków Międzynarodowego
Funduszu Walutowego, Wielka Brytania miała największy cyklicznie dostosowany deficyt spośród krajów wysoko rozwiniętych, który w 2007 roku
wynosił 5,3% PKB.12 Cyklicznie dostosowany deficyt 4,8% PKB w roku
budżetowym 2009/2010 obniżył się do 2,6% w roku 2013/2014.13 Przewiduje
się również, że spadek poziomu zadłużenia w stosunku do PKB nastąpi o rok
wcześniej niż poprzednio zakładano, a więc w roku 2015/2016. Sprzyjającym
czynnikiem poprawy stanu finansów publicznych jest wyższa dynamika wzrostu PKB od 2013 roku i dobre prognozy na kolejne lata. Poprawa sytuacji
budżetowej Wielkiej Brytanii następuje w rezultacie: 1) sprzedaży aktywów
instytucji finansowych, w których rząd ma udział właścicielski, 2) ograniczania
wydatków w ramach aktywnej polityki fiskalnej, 3) ograniczania wydatków
na realizację polityki społecznej (określanej często jako polityka dobrobytu)
– wprowadzenie od roku budżetowego 2015/2016 pułapu wydatków (welfare
cap), z wyjątkiem emerytur i zasiłków dla bezrobotnych14, 4) ograniczenia konsumpcji publicznej towarów i usług o około 6,5% PKB od planu budżetowego
2010/2011 do planu 2019/2020 i obniżenie tej konsumpcji do najniższego
poziomu od 1948 roku15, 5) poprzez wykorzystanie redystrybucyjnej funkcji
podatków (wzrostu opodatkowania w grupie o najwyższych dochodach i podniesienia kwoty wolnej od podatku, co zmniejsza ciężar opodatkowania grupy
o najniższych dochodach).16
Rząd jest zdecydowany na ograniczanie udziału własnościowego w sektorze bankowym i wspieranie konkurencji w szeroko rozumianych usługach
finansowych. Duże znaczenie dla poprawy sytuacji budżetowej miało zmniejszanie wydatków na realizację dyskrecjonalnej polityki fiskalnej i od roku
budżetowego 2014/2015 zmniejszono wydatki w tej dziedzinie o 106 mld funtów ze 121 mld planowanych ograniczeń.17

12

HM Treasury, Budget 2015. Ordered by the House of Commons, 18 March 2015, s. 18.
Ibidem, s. 18.
14 OECD, Economic Surveys: United Kingdom 2015, OECD Publishing, February 2015, s. 28.
15
Ibidem, s. 28.
16 Ibidem, s. 26.
17 HM Treasury, Budget 2015…, op. cit., s. 19.
13
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3. Efekty polityki makroekonomicznej
Ze względu na rosnący deficyt budżetowy i akumulację długu publicznego, koniunktura gospodarcza była w Wielkiej Brytanii wspomagana instrumentami polityki pieniężnej, która jest prowadzona przy współpracy z Ministerstwem Skarbu. W okresie od marca 2009 roku do 2014 roku realna stopa procentowa była ujemna. W latach 2009-2012 Bank Anglii wykupił długoterminowe
papiery wartościowe, w zasadzie obligacje rządowe, o wartości 375 mld funtów,
co stanowiło prawie 25% PKB.18 Poluzowanie polityki pieniężnej stworzyło
możliwość szerszego oddziaływania na gospodarkę w rezultacie deprecjacji
kursu walutowego (o około 20%) i łatwiejszego dostępu do tańszego kredytu
dla gospodarstw domowych. W 2012 roku Ministerstwo Skarbu i Bank Anglii
utworzyły fundusz pożyczkowy dla banków i towarzystw budowlanych na atrakcyjnych warunkach i został on rozszerzony na nowych adresatów, jakimi są
małe i średnie przedsiębiorstwa. W trosce o najsłabszych uczestników rynku
rząd utworzył również Brytyjski Bank Biznesowy celem odblokowania dostępu
do pożyczek dla takich podmiotów gospodarczych, które nie są w stanie samodzielnie egzystować w warunkach wzrostu konkurencji rynkowej.
Konieczność ograniczania wydatków budżetowych osłabiła możliwość
oddziaływania na rozwój gospodarczy za pomocą instrumentów polityki fiskalnej, spośród których największe znaczenie dynamizujące gospodarkę mają:
finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wydatki na badania i rozwój,
wydatki na edukację. W takiej sytuacji aktywizacja gospodarki wymagała
większego i częstszego sięgania po instrumenty polityki pieniężnej.
Tabela 8. PKB, saldo ROB, bezrobocie i inflacja w Wielkiej Brytanii,
wybranych krajach i średnie w UE oraz strefie euro (średnia
w latach 2008-2015)
Niemcy

Francja

Holandia

Szwecja

0,11
1,48

-0,1
5,63

0,9
6,72

0,42
-2,03

0,3
8,78

1,22
6,28

Wielka
Brytania

Dania

0,37
0,62

Strefa euro

Dynamika realnego PKB (%)
Saldo ROB (% PKB)

Unia
Europejska

Kraje/lata

0,92
-3,63

6,5
6,0
9,5
5,7
7,8
9,5 10,5
7,0
Bezrobocie (%)
1,5
1,6
1,4
1,4
1,6
1,3
1,8
2,6
Inflacja HICP (%)
Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych: AMECO Database (dynamika PKB, saldo
ROB, bezrobocie), Eurostat Database (inflacja 2008-2014), European Commission,
European Economic Forecast. Winter 2016. Statistical Annex, Institutional Paper 020,
February 2016, s. 160 (inflacja 2015).

18

OECD, Economic Surveys: United Kingdom 2015…, op. cit., s. 23.
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Efekty polityki budżetowej i pieniężnej można ocenić na podstawie
kształtowania się wyników gospodarczych, w tym zwłaszcza tempa wzrostu
PKB, sytuacji na rynku pracy i salda na rachunku obrotów bieżących. W tym
celu w tabeli 8 zestawiono podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację
gospodarczą w grupie badanych krajów (średnie wielkości w okresie 2008-2015).
Mimo ograniczania aktywnej polityki budżetowej średnia stopa wzrostu
gospodarczego Wielkiej Brytanii w badanej grupie krajów w latach 2008-2015
należała do najwyższych i nie wystąpiła w Wielkiej Brytanii druga fala recesji
w 2012 roku. W pozostałych krajach koniunktura gospodarcza wyraźnie pogorszyła się i recesja lub spowolnienie gospodarcze utrzymywały się do 2014 roku.
Poprawa koniunktury od 2013 roku pozytywnie wyróżniała Wielką Brytanię
i Szwecję spośród badanych krajów. Utrzymujący się od 2010 roku względnie
stabilny wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii sprzyjał również stabilizacji
sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii przed kryzysem
należała do najniższych w Europie i w 2009 roku wzrosła o 2 pp., utrzymując
się w granicach 8,1%-7,6% do roku 2013, a w kolejnych dwóch latach spadła
do poziomu bezrobocia naturalnego (5,2%) i była porównywalna ze stopą bezrobocia w Niemczech. Podstawę wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii
stanowiła przede wszystkim konsumpcja wewnętrzna i polityka pieniężna ułatwiająca dostęp do taniego kredytu. Od 2013 roku dodatkowy wpływ na wzrost
popytu miało rosnące zatrudnienie. Natomiast wysoka, w porównaniu z pozostałymi krajami, średnia stopa inflacji była skutkiem poluzowania polityki pieniężnej i ujemnej realnej stopy procentowej oraz wysokich cen ropy naftowej.
Warto jednak zaznaczyć, że stopa inflacji w Wielkiej Brytanii była najwyższa
w latach 2008, 2010 i 2011, a w kolejnych latach obniżała się i spadła do 1,5%
w roku 2014 i do poziomu 0% w 2015 roku, co pozostawało w ścisłym związku
ze spadkiem cen ropy naftowej. Niska inflacja wpływa pozytywnie na poziom
realnych dochodów i stanowi dodatkowy czynnik wzrostu konsumpcji. Prognozy na lata 2016-2017 pokazują umiarkowany wzrost inflacji.19
Słabością gospodarki Wielkiej Brytanii od końca lat dziewięćdziesiątych
jest spadający udział w międzynarodowym handlu towarami, czego dowodem
jest utrzymujący się deficyt na rachunku obrotów bieżących, który zwiększył
się w roku 2013 i wzrósł do 5% PKB w roku 2015. Czynnikiem, który wpłynął
na pogorszenie salda na rachunku obrotów bieżących były także spadające
dochody z inwestycji zagranicznych. Zmniejszanie się udziału Wielkiej Brytanii w rynkach zagranicznych jest charakterystyczne dla większej grupy krajów
19

Dane dotyczące poszczególnych lat w okresie 2008-2015 zostały pobrane z następujących baz
danych: AMECO Database (dynamika PKB, saldo ROB, bezrobocie), Eurostat Database (inflacja 2008-2014) oraz European Commission, European Economic Forecast. Winter 2016…,
op. cit., s. 160 (inflacja 2015-2017).
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wysoko rozwiniętych, ale następuje ono wolniej niż w przypadku Wielkiej
Brytanii, co potwierdza wykres 4.
Wykres 4. Udział w światowym eksporcie Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Holandii, Szwecji i Austrii w latach 1977-2013 (indeks 1997=100)

Źródło: OECD, Economic Surveys: United Kingdom 2015…, op. cit., s. 18.

Zmiana geograficznej struktury eksportu jest skutkiem globalizacji i wzrostu udziału w światowym eksporcie krajów wschodzących (emerging countries),
a zwłaszcza krajów grupy BRICS, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA,
ale także skutkiem efektów kreacji i przesunięcia handlu w ramach regionalnych bloków handlowych, jak NAFTA, ASEAN czy Mercosur.20 Możliwości
eksportowe kraju zależą również od dostępności i cen czynników produkcji
i produktywności pracy. W przypadku Wielkiej Brytanii dodatkowy wpływ
miał spadający udział w wytworzonej wartości dodanej w gospodarce następujących sektorów eksportowych: produkcji przemysłowej (półproduktów i produktów finalnych), surowców (ropy naftowej i gazu ziemnego), a od roku 2010
także usług finansowych.21 Zjawiskiem, które ma niekorzystny wpływ na konkurencyjność handlową Wielkiej Brytanii, jest spadające w ostatnich latach
tempo wzrostu wydajności pracy. Jednak z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że rynek wewnętrzny Wielkiej Brytanii wyróżnia się spośród rynków pozostałych krajów Unii Europejskiej, a nawet w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, najniższym współczynnikiem regulacji, który w 2008 roku wynosił 1
(w skali od 0 do 6) i świadczył o największej wolności rynku sprzyjającej
wysokiej konkurencji.22 Można przyjąć założenie, że wysoki poziom konkurencji będzie czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu przewagi konkurencyjnej
firm brytyjskich na rynku globalnym.
20

Por.: K. Bhattarai, Challenges of Fiscal, Monetary and Trade Policies in UK, paper presented
to the MMF (2011) in Birmingham and the EEFS (2011) in London, 17 October 2011, s. 4.
21 OECD, Economic Surveys: United Kingdom 2015…, op. cit., s. 18.
22
B. Mucha-Leszko, Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej (w:) Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, red.
W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 37.
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Podsumowanie
Kryzys finansów publicznych w Wielkiej Brytanii jest skutkiem: 1) ekspansywnej polityki budżetowej prowadzonej od 2002 roku, 2) wysokich budżetowych
kosztów ratowania sektora bankowego ze względu na jego znaczenie w gospodarce krajowej i londyńskiego centrum finansowego na świecie, 3) wzrostu
wydatków budżetowych w wyniku wprowadzenia aktywnej polityki w ramach
pakietu stymulacji fiskalnej w roku 2009 w celu pobudzania popytu konsumpcyjnego i aktywności podmiotów gospodarczych, 4) wzrostu kosztów obsługi
długu publicznego, 5) spadku wpływów do budżetu wskutek głębokiej recesji
w 2009 roku i niskiej stopy wzrostu PKB w latach 2010-2012.
Skala kryzysu finansów publicznych jest większa niż we Francji i zdecydowanie większa w porównaniu z Niemcami czy Holandią. Strategia konsolidacji finansów publicznych prowadzona od 2010 roku polega na radykalnym
ograniczaniu wydatków budżetowych ponoszonych na politykę dyskrecjonalną, realizację społecznej funkcji państwa oraz konsumpcję publiczną.
Biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy, stopę bezrobocia i inflację oraz
mając na uwadze realizację strategii konsolidacji finansów publicznych, można
ocenić politykę Wielkiej Brytanii jako efektywną, ponieważ strategia konsolidacji finansów publicznych jest realizowana zgodnie z założeniami, deficyt
budżetowy zbliża się do kryterium obowiązującego w strefie euro, a zadłużenie
publiczne ma spadać od roku budżetowego 2015/2016 (zgodnie z założeniami
Narodowego Urzędu Statystycznego i Biura Odpowiedzialności Budżetowej23).
Wzrost gospodarczy i stopa bezrobocia wyróżniają pozytywnie Wielką Brytanię w grupie badanych krajów, tym bardziej, że sytuację pod tym względem
można ocenić jako stabilną. Polityka budżetowa ukierunkowana na zmniejszanie zadłużenia publicznego była bezpiecznie równoważona stymulacją popytu
za pomocą instrumentów polityki pieniężnej. Prognozy wskazują, że deficyt
na rachunku obrotów bieżących będzie spadać i warunkiem dalszej poprawy
stanu finansów publicznych jest utrzymanie tempa wzrostu powyżej 2%. Zagrożeniem dla dalszej konsolidacji finansów publicznych mogą być rosnące koszty starzenia się społeczeństwa.
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Streszczenie
Celem artykułu jest ocena skutków kryzysu finansowo-gospodarczego w okresie 2007-2009,
w tym budżetowych kosztów pomocy dla sektora finansowego oraz wprowadzenia pakietu fiskalnego w celu stymulacji popytu i ożywienia koniunktury gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Analiza
ma charakter porównawczy, a krajami odniesienia wobec Wielkiej Brytanii są: Dania, Francja,
Holandia, Niemcy i Szwecja. Ocena została skoncentrowana na: skali kryzysu finansów publicznych, efektach polityki prowadzącej do zrównoważenia budżetu i zmniejszania zadłużenia
w Wielkiej Brytanii oraz sytuacji makroekonomicznej w warunkach realizacji strategii stabilizowania finansów publicznych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że polityka konsolidacji finansów publicznych przyniosła
efekty polegające na stopniowym równoważeniu budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami. Była
ona również odpowiednio wyważona i wsparta instrumentami polityki pieniężnej, czego dowodem
jest stabilizacja wzrostu PKB, niskie bezrobocie i tylko okresowy wzrost inflacji.
THE FISCAL POLICY AND POST-CRISIS PUBLIC FINANCES CONSOLIDATION
VERSUS MACROECONOMIC STABILIZATION IN THE UK
Summary
The aim of the paper is to assess the outcomes of the 2007-2009 financial and economic crisis,
including budgetary costs of financial sector support and the introduction of fiscal package to stimulate
demand and economic recovery in the UK. The comparative analysis includes United Kingdom and
Denmark, France, Netherland, Germany, Sweden. The assessment is focused on: the scale of public
finances crisis, the costs of the policy leading to balance the budget and reduce debt in the UK, the
macroeconomic performance during the process of stabilizing the public finances.
The analysis shows that the policy of public finances consolidation has brought results which
gradually balanced the budget in accordance with the plan. It was also well-balanced and supported
by monetary policy instruments, which was confirmed by the stabilization of GDP growth, low
unemployment and only a temporary increase in inflation.
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WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA
SIECI NEURONOWYCH W PROCESACH EKONOMICZNYCH

Wprowadzenie
Dzisiejsze, tak szerokie i powszechne zainteresowanie sieciami neuronowymi zarówno wśród inżynierów, przedstawicieli nauk ścisłych - matematyki i fizyki oraz biologów czy neurofizjologów, wynika przede wszystkim
z poszukiwań sposobów budowy bardziej efektywnych i bardziej niezawodnych urządzeń do przetwarzania informacji. Układ nerwowy jest tutaj niedościgłym wzorem, bowiem mózg człowieka ciągle to najpotężniejszy z istniejących obecnie urządzeń liczących do celów przetwarzania informacji w czasie
rzeczywistym. Fascynacje mózgiem, jego własnościami (odpornością na uszkodzenia, równoległym przetwarzaniem itp.) już w latach 40-tych zaowocowały
pracami, których fundamentalne znaczenie odczuwamy jeszcze dzisiaj. Wraz
z kolejnymi etapami rozwoju teoretycznego były odkrywane możliwości zastosowań praktycznych sieci neuronowych. Ich właściwość polegająca na zdolności do aproksymacji dowolnej funkcji czyni je szczególnie przydatnymi w sferze zastosowań gospodarczych, w których na ogół występują związki, które
można opisać za pomocą bliżej nieokreślonych, nieliniowych funkcji. Ustalenie
postaci analitycznej tych funkcji jest zadaniem niezwykle skomplikowanym
lub wręcz niemożliwym. Dodatkowo należy brać pod uwagę zmieniające się
warunki, które wymuszają aktualizację opracowanych modeli. Na utylitarną
wartość modeli neuronowych składają się również takie cechy, jak1: brak
konieczności tworzenia trudno weryfikowalnych założeń, możliwość tworzenia
modelu na bazie analizy wartości przeszłych, zdolność modelu do uogólniania
i ekstrapolacji.
Mając na uwadze powyższe rozważania, celem publikacji jest przybliżenie problematyki sieci neuronowych i ich wykorzystania we współczesnej
gospodarce. W opracowaniu omówiono istotę i rodzaje sieci neuronowych,
 Uniwersytet
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1

T. Grzeszczyk, Inteligentne systemy informatyczne zarządzania, (w:) Informatyka gospodarcza,
red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 598.
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a także przedstawiono wybrane obszary zastosowań sieci neuronowych w różnych dziedzinach nauki i gospodarki. Praca składa się z dwóch części, pierwsza
– porusza aspekty teoretyczne związane z terminologią i typologią sieci neuronowych, druga, empiryczna – dotyczy możliwości wdrożenia sieci neuronowych
w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem procesów ekonomicznych.
1. Istota i rodzaje sieci neuronowych
Z punktu widzenia zasady działania zarówno mózg, jak i konwencjonalne komputery realizują w zasadzie podobne funkcje: gromadzą, przetwarzają
czy odzyskują informacje. Różnica nie leży więc w odmiennym działaniu, lecz
w odmiennych zasadach gromadzenia i przetwarzania informacji. Jedną z najciekawszych własności, najbardziej różniącą świat sieci neuronowych od świata
komputerów, jest ich zdolność do tolerowania i poprawiania błędów. Mózg
zdolny jest do rekonstrukcji, odtworzenia sygnału na podstawie informacji
częściowej, a dodatkowo obarczonej błędami.2
Sztuczna sieć neuronowa (SSN) jest systemem wzajemnie połączonych
prostych elementów przetwarzających informacje, zwanych neuronami (rysunek 1). Dla każdego z nich przetwarzana jest skończona liczba sygnałów wejściowych xi, i = 1,...,n, na jedno wyjście y. Na podstawie danych wprowadzonych na wejściu sieci oblicza się całkowite pobudzenie neuronu e, najczęściej
jako kombinację liniową wejść, często uzupełnianą wyrazem wolnym (bias),
co można zapisać w postaci3:

x = [xi] jest wektorem [n × 1] sygnałów wejściowych;
w = [wi] jest wektorem [n × 1] wag, które z jednej strony wyrażają stopień ważności informacji
przekazywanej i-tym wejściem, a z drugiej stanowią swego rodzaju pamięć neuronu, zapamiętują
bowiem związki – relacje zachodzące między sygnałami wejściowymi i sygnałami wyjściowymi.

Sztuczne sieci neuronowe powstały w wyniku wielu badań prowadzonych w dziedzinie sztucznej inteligencji wzorowanej na modelach podstawowych struktur występujących w mózgu. Prace te miały na celu naśladowanie
wybranych cech specyficznych dla biologicznych systemów nerwowych, o szczególnym praktycznym znaczeniu. Historyczne początki sieci neuronowych wiążą
B. Macukow, M. Grzenda, Sieci neuronowe w różnych dziedzinach nauki Instytut Matematyki,
Politechnika Warszawska, s. 1; www.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady/sieci/opis.doc (stan na
dzień 15.01.2014).
3
W. Frydrychowicz, K. Szymańska, Zagadnienie sztucznych sieci neuronowych w dynamicznych
procesach niestandardowej ekonomii, "Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics
and Computer Science", No. 1/2008, s. 62-63.
2
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się z pracą W.S. McCullocha i W.H. Pittsa4, w której po raz pierwszy przedstawiono matematyczny opis komórki nerwowej oraz jego zastosowanie do
przetwarzania danych, jak również z badaniami D.O. Hebba5 dotyczącymi
możliwości przechowywania informacji w strukturze połączeń pomiędzy neuronami oraz opracowania metody uczenia sieci polegającej na zmianach wag
połączeń między neuronami. Sztuczne sieci neuronowe są konstruowane jako
programy emulujące neurony i wzajemne ich połączenia na standardowym komputerze bądź jako neurokomputery będące urządzeniami podobnymi w budowie
i funkcjonowaniu do biologicznej struktury mózgu ludzkiego. Istotą modelu
sztucznego neuronu jest sumowanie informacji (tzw. sygnałów wejściowych)
z odpowiednią wagą, która określa istotność informacji, co zaprezentowano
na rysunku 1.
Rys. 1. Schemat sztucznej sieci neuronowej

Źródło: D. Witkowska, Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne, C.H. Beck, Warszawa
2002, s. 3.

Konstrukcja sztucznej sieci neuronowej składa się z następujących
kroków6:
 określenie liczby neuronów, z których będzie składała się sieć – ich liczba
będzie zależeć od zastosowania sieci; duży wzrost liczby neuronów prowadzi do obniżenia prędkości działania sieci,
 ustalenie połączeń synaptycznych między neuronami – inaczej zwane
procesem uczenia sieci neuronowej (na podstawie odpowiednio przygotowanego zbioru przykładów zwanego zbiorem uczącym); każde połącze4

W. S. McCulloch, W.H. Pitts, A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity,
„Bulletin of Mathematical Biophysics” 1943, Vol. 5, s. 115-133.
5 D.O. Hebb, The Organization of Behavior, Wiley, New York 1949.
6
P. Nowak, T. Wachowicz, Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej w rozpoznawaniu profilu negocjacyjnego, (w:) Badania operacyjne. Metody i zastosowania, Studia Ekonomiczne, red. T. Trzaskalik, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 133.

68




Nina Siemieniuk, Jarosław Kilon, Łukasz Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk

nie ma określoną wartość z przedziału [-1, +1] określającą siłę sprzężenia
danej pary neuronów, ujemne wartości odpowiadają hamującym połączeniom, a dodatnie połączeniom pobudzającym,
przetestowanie wyuczonej wcześniej sieci na podstawie dostarczonego
zbioru danych, które nie są znane z procesu uczenia (zbioru testującego),
zastosowanie sieci do rozwiązania zadania.

Mimo iż użytkownik potrzebuje pewnej wiedzy dotyczącej sposobu
wyboru i przygotowania danych, wybrania właściwego rodzaju sieci neuronowej
i sposobu interpretacji rezultatów, to jednak poziom wymaganej od użytkownika wiedzy teoretycznej, zapewniającej budowę odpowiedniego modelu przy
stosowaniu sieci neuronowych, jest znacznie niższy niż w przypadku użycia
odpowiednich metod matematycznych czy statystycznych. Ze względu na różnorodność zastosowań oraz wewnętrzną strukturę sztucznych sieci neuronowych można dokonać różnych ich klasyfikacji, co pozwala na dokładniejsze
poznanie specyfiki funkcjonowania i działania danej sieci. Jednym z kryteriów
klasyfikacji sztucznych sieci neuronowych jest liczba warstw występujących
w sieci. Wyróżnia się następujące rodzaje sieci7:
 jednowarstwowe – warstwa neuronów stanowi jednocześnie wejście i wyjście z sieci, przepływ sygnałów następuje w jednym kierunku od wejścia
do wyjścia,
 dwuwarstwowe – charakteryzują się występowaniem warstwy wejściowej
oraz wyjściowej,
 wielowarstwowe – cechuje je obecność co najmniej jednej warstwy ukrytej neuronów, która pośredniczy w przekazywaniu sygnałów między
węzłami wejściowymi a warstwą wyjściową.
Innym kryterium podziału sieci jest analityczna postać funkcji aktywacji, która dzieli je na8:
 liniowe – neurony przetwarzają informację wejściową i przesyłają ją na
wyjście;
 nieliniowe – każdy neuron jest wyposażony w zdolność do nauki, umożliwia to otrzymanie na wyjściu informacji ciągłej.
Analizując sieci ze względu na sposób połączeń między neuronami,
wyróżnia się z kolei9:
 sieci jednokierunkowe – przepływ sygnałów następuje w jednym kierunku,
tzn. od wejścia, gdzie pobierane są dane wejściowe, do wyjścia, na którym
sieć podaje rozwiązanie; takiego typu sieć zawiera także warstwy ukryte,

7

D. Witkowska, Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 9.
P. Nowak, T. Wachowicz, Wykorzystanie sztucznej sieci… op. cit., s. 133.
9 Ibidem.
8

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIECI NEURONOWYCH…



69

sieci rekurencyjne – są to sieci o uporządkowanej strukturze i połączeniach dwukierunkowych (sprzężeniach zwrotnych) między warstwą wejściową a wyjściową,
 sieci komórkowe – wzajemne sprzężenia między elementami przetwarzającymi obejmują tylko najbliższe sąsiedztwo, połączenia te są nieliniowe
i opisane przez układ równań różniczkowych, sieci o radialnych funkcjach
bazowych – struktura sieci jest warstwowa i składa się z trzech warstw,
tj. warstwy wejściowej, która otrzymuje dane wejściowe, warstwy ukrytej
o neuronach radialnych i wyjściowej o neuronach posiadających liniową
lub logistyczną funkcję aktywacji.
W praktyce najczęściej wykorzystuje się mało skomplikowane sieci,
zawierające jedną lub dwie warstwy ukryte, co jest związane z szybkością
uczenia się. Proces uczenia wymaga bowiem zazwyczaj dużej liczby powtórzeń ze względu na połączenia kolejnych warstw bezpośrednio ze sobą w sieci,
w których wyjście każdego elementu warstwy poprzedniej jest powiązane
z wejściem każdego następnego elementu warstwy następnej, a połączeniom
tym trzeba przypisać współczynniki wagowe. Sieci neuronowe mają zdolność
do samodzielnego dostosowywania tych współczynników, tak aby sieć mogła
później samodzielnie rozwiązywać stawiane przed nią problemy. Uczenie sieci
jest konieczne tam, gdzie występuje brak informacji o powiązaniu warstw wejścia z wyjściem lub jest ona niekompletna, co uniemożliwia jej szczegółowe
zaprojektowanie.10 Wyróżnia się następujące sposoby uczenia sztucznej sieci
neuronowej11:
 uczenie z nauczycielem – do sieci są dostarczane odpowiednie wzorce,
które sieć powinna naśladować podczas normalnego działania, w trakcie
procesu uczenia się wyniki przez nią generowane są sprawdzane z wzorcami
i na tej podstawie, zmieniając swoje wagi, uczy się pożądanych zachowań;
 uczenie bez nauczyciela – uczenie następuje zgodnie z określonym działaniem sieci, umożliwiającym jej samodzielne wykrywanie wszelkich bodźców, linii podziału i innych ogólnych charakterystyk danych wejściowych
w celu ich późniejszego grupowania w pewne klasy; nie ma przy tym możliwości śledzenia i oceny poprawności odpowiedzi sieci neuronowej oraz
nie dostarcza się żadnych wzorców działania,
 uczenie z krytykiem – jest odmianą uczenia pod nadzorem, w którym nie
występuje informacja o wartościach żądanych na wyjściu, a jedynie informacja, czy podjęta przez system akcja (np. zmiana wartości wagi) daje
wyniki pozytywne w sensie pożądanego zachowania systemu; jeśli tak,
to następuje wzmocnienie tendencji do właściwego zachowania się systemu w podobnych sytuacjach w przyszłości.
10
11

P. Nowak, T. Wachowicz, Wykorzystanie sztucznej sieci… op. cit., s. 134.
D. Witkowska, Sztuczne sieci… op. cit., s. 16-17.
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2. Zastosowanie sieci neuronowych w procesach ekonomicznych
Omówione cechy sieci neuronowych, jak również znane z literatury różnorodne modele struktur sieciowych, pozwalają na scharakteryzowanie ich możliwości oraz obszarów ich potencjalnych zastosowań. Sieci nie uczą się algorytmów wprost, lecz uczą się rozwiązywania problemów poprzez przykłady. W przeciwieństwie do konwencjonalnych komputerów są słabymi maszynami matematycznymi i słabo nadają się do typowego przetwarzania opartego o algorytmy.
Bardzo dobrze natomiast nadają się do zadań związanych z rozpoznawaniem
obrazów (nawet tych o niepełnej bądź zafałszowanej informacji), do zadań optymalizacyjno-decyzyjnych, do szybkiego przeszukiwania dużych baz danych. 12
Dzięki swojej budowie, dzięki zdolnościom do wykonywania obliczeń
równoległych oraz wynikającym stąd możliwościom przetwarzania ogromnych
ilości informacji, sieci neuronowe bardzo dobrze nadają się do rozwiązywania
złożonych, pracochłonnych i czasochłonnych problemów optymalizacyjnych.
Szybkość przetwarzania w sieciach neuronowych stwarza ogromne możliwości
optymalizacji, nawet bardzo złożonych obliczeń.13
Tabela 1. Obszary gospodarczych zastosowań sieci neuronowych
Obszar zastosowań
Wspomaganie decyzji i zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym.
Ocena wiarygodności kredytobiorców, wykrywanie zjawiska prania
brudnych pieniędzy, przewidywanie trendów giełdowych, kursów
walut, ocena zagrożenia bankructwem, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, wspomaganie wyceny nieruchomości, ocena opłacalności
inwestycji, weryfikacja opłacalności kontraktów.
Logistyka
Tworzenie harmonogramów przejazdów, planowanie tras przejazdu.
Zarządzanie produkcją
Kontrola procesu produkcji, zarządzanie projektami, planowanie
operacji serwisowych, prognozowanie poziomu popytu.
Marketing
Identyfikacja charakterystyk konsumentów, prognozy sprzedaży,
ukierunkowanie strategii marketingowych.
Energetyka
Prognozy zapotrzebowania na energię, minimalizacja kosztów wytwarzania energii.
Źródło: P. Lorek, Obszary zastosowań sieci neuronowych w biznesie, (w:) Informatyka ekonomiczna, red. J. Sobieska-Karpińska, UE, Wrocław 2010, s. 107.
Sektor
Ubezpieczenia
Bankowość i finanse

Sieci neuronowe znajdują swoje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach życia i techniki. Klasycznym wykorzystaniem są szeroko pojęte układy
rozpoznające, zajmujące się rozpoznawaniem (w sensie klasyfikacji) i identyfikacją obrazów radarowych, nawet tych o niepełnej bądź zafałszowanej informacji. Sieci neuronowe wykorzystuje się również do zadań optymalizacyjnodecyzyjnych, jak również do szybkiego przeszukiwania dużych baz danych.
Inne możliwości wykorzystania to systemy eksperckie, tworzenie analiz finan12
13

B. Macukow, M. Grzenda, Sieci neuronowe … op. cit., s.2-3.
Ibidem, s. 6.
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sowych, a także zadania z zakresu sterowania. W różnych publikacjach można
znaleźć wiele zastosowań, a spośród nich, m.in.: diagnostyka układów elektronicznych, prognozy giełdowe, prognozowanie sprzedaży, analiza badań medycznych czy badania psychiatryczne, interpretacja wyników badań biologicznych,
prognozowanie postępów w nauce czy planowanie remontów maszyn w zakładach
przemysłowych, analiza problemów związanych z produkcją, sterowanie procesami produkcyjnymi, dobór surowców, optymalizacja działalności różnego
rodzaju, tworzenie prognoz pogody, systemy rezerwacji biletów lotniczych i wiele,
wiele innych.14
Najczęstsze obszary zastosowań sieci neuronowych w szeroko rozumianej praktyce gospodarczej przedstawia tabela 1.
Sieci neuronowe mają liczne i różnorodne zastosowania w ekonomii.
Wśród najczęściej spotykanych obszarów ich wdrożenia wyróżnia się następujące:15
 Predykcja. Sieci neuronowe są często wykorzystywane do tego, aby na
podstawie pewnych danych wejściowych przewidywać określone dane
wyjściowe. Przykładami tego typu zastosowań mogą być, np. oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych, prognozy ekonomiczne
rozwoju przedsiębiorstw, prognozy zmian rynku.
 Klasyfikacja i rozpoznawanie podmiotów gospodarczych. Zadania klasyfikacji i rozpoznawania, szczególnie często podejmowane i rozwiązywane
z wykorzystaniem sieci neuronowych w technice, można rozważać także
w zastosowaniach ekonomicznych jako specjalny rodzaj predykcji stanu
przedsiębiorstwa. Polega ona na przewidywaniu identyfikatora klasy, do
której zaliczyć można wejściowe dane – na przykład pozwala na podstawie
danych bilansowych rozpoznać, czy przedsiębiorstwo należy do zwyżkujących gospodarczo, czy przeżywa stagnację lub nawet grozi mu regres.
 Analiza danych. Zadaniem sieci jest w tym wypadku znalezienie związków występujących w wejściowym zbiorze danych. Realizacja tych zadań
przez sieci neuronowe daje zupełnie nowe możliwości w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych i pozwala na wykrycie rzeczywistych intencji
podmiotów gospodarczych, co przy agresywnej grze rynkowej i silnej konkurencji bywa kluczem do sukcesu. Analiza danych prowadzona z wykorzystaniem sieci pozwala także na ustalenie przyczyn niepowodzeń określonych przedsięwzięć podejmowanych w przeszłości, dzięki czemu
łatwiejsze jest unikanie błędów na przyszłość.
 Filtracja sygnałów. Technika ta, rozwinięta głównie w zastosowaniach
sieci neuronowych w technice (np. w telekomunikacji czy w automatycznej diagnostyce medycznej), może odegrać bardzo znaczącą rolę przy sto14
15

B. Macukow, M. Grzenda, Sieci neuronowe … op. cit., s. 25.
R. Tadeusiewicz, Sieci… op. cit., s. 16.
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sowaniu ich w ekonomii. Coraz częściej bada się możliwości wykorzystywania sieci neuronowych jako filtrów danych gospodarczych.
 Optymalizacja. Sieci neuronowe (zwłaszcza tzw. sieci Hopfielda) doskonale nadają się do poszukiwania rozwiązań prowadzących do optymalnych decyzji gospodarczych. Wykazano doświadczalnie możliwość wykorzystania sieci do rozwiązywania szeregu zadań w zakresie optymalizacji
statycznej i dynamicznej. Szczególnie ciekawe są doświadczenia uzyskane podczas korzystania z sieci neuronowych przy rozwiązywaniu zagadnień optymalizacji kombinatorycznej, bardzo trudnych obliczeniowo, które
z wykorzystaniem sieci mogą być rozwiązywane w krótkim czasie dzięki
współbieżnym obliczeniom wykonywanym przez wiele pracujących równocześnie elementów sieci.
Obecnie obserwuje się olbrzymie zainteresowanie problematyką sieci
neuronowych i ich zastosowań. Przekłada się to na rosnącą liczbę książek oraz
publikacji w licznych periodykach poświęconych tej tematyce (należą do nich
m.in. Neural Networks, IEEE Transactions on Neural Networks, Neural Computing & Applications, Neurocomputing, Engineering Application of Artificial
Intelligence, i inne). Organizowana jest również ogromna liczba konferencji
naukowych dotyczących tej problematyki. Powstaje także wiele firm oferujących pakiety oprogramowania służące do komputerowej implementacji sieci
neuronowych pod kątem ogólnym, czy też do specjalistycznych zastosowań
(m.in. finansowych), jak również posiadających w swojej ofercie rozwiązania
sprzętowe (neurokomputery). Badania dotyczące praktycznego zastosowania
sieci neuronowych obejmują m.in.16:
 szeroko pojęte rozpoznawanie obrazów (sprowadzające się do odkrycia
istotnych cech danego obiektu lub sygnału i przydzielenia go do odpowiedniej klasy, np. rozpoznawanie i analiza obrazów wizyjnych, rozpoznawanie ręcznie pisanych znaków, weryfikacja podpisów, wykrywanie
podejrzanych obiektów w bagażach lotniczych),
 klasyfikację bezwzorcową, sprowadzającą się do określenia struktury grupowej obiektów w przestrzeni cech,
 sterowanie obiektów dynamicznych (np. automatów, robotów, procesów
przemysłowych),
 szeroko pojęte prognozowanie, głównie w zastosowaniach technicznych
lub ekonomicznych (np. predykcja obciążeń systemu elektroenergetycznego, prognozy kursów walut, itp.),
 przetwarzanie sygnałów, obejmujące m.in. filtrację sygnałów, kompresję,
transformację, kodowanie i dekodowanie informacji, redukcję danych (np.
analizę głównych składowych),
16

J. Mordajda, Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w analizie danych ekonomicznych na przykładzie prognozowania sprzedaży energii elektrycznej, s. 89-90,
http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/7/87-100.pdf (stan na dzień 20.01.2015).
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badania dotyczące nowych rozwiązań pamięci komputerowych (pamięci
asocjacyjne, pamięci rozproszone), a także algorytmów automatycznego
uczenia się maszyn.
Większość z powyższych kierunków badań zaowocowała również efektywnymi zastosowaniami sieci neuronowych na gruncie ekonomii i zarządzania np.17:
 ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych,
 prognozowanie stóp procentowych i kursów walut,
 prognozowanie wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie,
 prognozy ekonomiczne rozwoju przedsiębiorstw, kondycji finansowej
banków, itp.
 prognozowanie dynamiki indeksów giełdowych,
 selekcja papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym,
 wybór potencjalnych klientów w zagadnieniu marketingu bezpośredniego,
 modelowanie zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie (np. analiza kosztów, zmiany należności na rachunkach, inwestycje kapitałowe, itp.),
 zarządzanie stanem magazynu przedsiębiorstwa,
 prognozy rynków (np. pieniężnych, długów, metali szlachetnych itd.)
 klasyfikacja klientów i kontrahentów firmy,
 wspomaganie kontroli podatkowej,
 kojarzenie danych i automatyzacja procesów wnioskowania w zarządzaniu,
 filtracja sygnałów i uzupełnianie danych niekompletnych,
 optymalizacja decyzji gospodarczych.
Sztuczne sieci neuronowe pozwalają na szybkie i skuteczne rozwiązywanie zagadień z różnych dziedzin, między innymi z ekonomii. O efektywności tych metod świadczą zarówno wyniki licznych badań, jak i rezultaty ich
praktycznych zastosowań.
Podsumowanie
Sztuczne sieci neuronowe są obecnie jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się gałęzi sztucznej inteligencji. Dziś, po ponad 50 latach od
pierwszych prac, zajmują mocną pozycję w różnych działach nauki i techniki.
Wiele nowoczesnych urządzeń codziennego użytku wykorzystuje elementy
sterujące oparte na sieciach neuronowych. Zaletą tych rozwiązań jest elastyczność i odporność na zakłócenia.
Sieci neuronowe pozwalają na szybkie i skuteczne rozwiązywanie zagadnień z różnych dziedzin wiedzy takich jak np.: kontrola systemów w czasie
rzeczywistym, filtrowanie sygnałów, analiza obrazów, klasyfikacja i modelowanie zjawisk ekonomicznych. Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele zagad17
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nień, do rozwiązania których wykorzystanie ich jest praktycznie niemożliwe
(np. w tych obszarach, gdzie wymagana jest wysoka dokładność wyniku numerycznego). Mimo że sieci neuronowe nie są tak uniwersalne jak klasyczny
komputer i nie dorównują ludzkim możliwościom, entuzjaści z różnych dziedzin nauki bez trudu potrafią wskazać ich zalety. Mówiąc kolokwialnie, są bardzo szybkie, skuteczne, nie męczą się, nie ulegają stresom i dają się łatwo powielać. Powyższe zalety potwierdzają celowość badań dotyczących sieci neuronowych i ich zastosowania w zagadnieniach ekonomicznych.
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Streszczenie
Celem publikacji jest przybliżenie problematyki sieci neuronowych i ich wykorzystania we
współczesnej gospodarce. W opracowaniu omówiono istotę i rodzaje sieci neuronowych, a także
przedstawiono wybrane obszary zastosowań sieci neuronowych w różnych dziedzinach nauki
i gospodarki. Praca składa się z dwóch części, pierwsza – porusza aspekty teoretyczne związane
z terminologią i typologią sieci neuronowych, druga, empiryczna – dotyczy możliwości wdrożenia sieci neuronowych w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ekonomicznych.
SELECTED ASPECTS OF THE USE OFNEURAL NETWORKS IN THE PROCESS
OF ECONOMIC
Summary
The aim ofthe publicationis to presentthe problems ofneural networks andtheir usein the modern
economy. Thepaper discussesthe natureand types ofneural networks, as well as some of the areasof
applicationof neural networksin various fields ofscience and economy. The work consistsof two
parts, first-movestheoretical aspectsassociatedwith the terminology andtypology ofneural networks,
the second, empirical- it concernsthe possibility of implementingneural networksin practice, with
particular emphasis oneconomic processes.
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ANALYSIS OF SOCIAL PROTECTION IN LITHUANIA,
LATVIA AND ESTONIA

Introduction
One of the most important functions of a state is to ensure appropriate social
protection for the most vulnerable part of society. This function has to be realized
by social protection system, which each country establishes according to its
experience, needs of some part of society, economical and political situation,
and other factors. Social policy, generally, is a tax revenue redistribution policy,
therefore modern countries gather from one third to a half of national revenue
in tax revenue and about half of this amount is paid to population in various
social risk circumstances, so the biggest part of paid taxes is returned to tax
payers in the form of social services1.
Social protection is a wide topic, which is actual and substantial to society
of any country, and was analysed by various authors in various aspects.
J. Aidukaitė2 reviewed recent socio-economic changes in the 10 new EU member
states of Central and Eastern Europe and the earlier and latest debates on the
emergence of the post-communist welfare state regime, theoretical and empirical
literature written on welfare state development in post-communist Eastern
Europe in the light of the theories and approaches that have been developed to
study affluent capitalist democracies. F. Adam, P. Kristan, M. Tomšič3 analysed
varieties of capitalism in Easter Europe, pace of reforms, institutional regulations
and other factors impact on social welfare-state of Estonia and Slovenia.


Vilnius University (Vilnius, Lithuania).
R. Lazutka, EUROMOD: Europos Sąjungos mokesčių ir socialinių išmokų mikrosimuliacinis
modelis (Euromod: European Union tax and social benefits model), „Socialinės politikos tyrimai“
(„Researches of social policy“), 2013-09-18, Nr 1, http:// http://lstc.lt/download/laikrastis.pdf
(07/06/2015).
2 J. Aidukaitė, Old welfare state theories and new welfare regimes in Eastern Europe: Challenges and implications, “Communist and Post-Communist Studies”, vol. 42 (2009) pp. 23–39,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967067X09000075 (07/06/2015); J. Aidukaitė,
Welfare reforms and socio-economic trends in the 10 new EU member states of Central and
Eastern Europe, “Communist and Post-Communist Studies”, vol. 44 (2011) pp. 211–219,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967067X11000328# (07/06/2015).
3
F. Adam, P. Kristan, M. Tomšič, Varieties of capitalism in Eastern Europe (with special emphasis
on Estonia and Slovenia), “Communist and Post-Communist Studies”, vol. 42 (2009) pp. 65-81.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967067X09000087 (07/06/2015).
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I. T. Berend4 investigated transformation of Central and Eastern European
societies and social shock of new values and social behavioural requirements.
T. Kim investigated5 formation of the welfare state reconsidered as an institutional
process embedded in dialectical relations between given historical contingencies
and institutional adaptations in response to welfare demands. R.-M. Papuc6
analysed social architecture of European social model and so on.
But all these authors were focusing on impact of economic transformation
and globalization, cultural, social construction and institutional dimensions,
either on theoretical aspects of social state or on some general economic indicators.
Therefore the purpose of the article is to analyse social protection in terms of
total social protection expenditures structure, social benefits percentage of
disposable income and monthly minimum wages in Lithuania, Latvia and
Estonia. Methods of the research are analysis of statistical database data,
legislation, systematisation, comparison and summary of information. Methodology
of the research is presented in the Figure 1.
Fig. 1. Methodology of the analysis of social protection in Lithuania, Latvia
and Estonia

Source: own study.
I.T. Berend, Social shock in transforming Central and Eastern Europe, “Communist and PostCommunist Studies”, vol. 40 (2007) pp. 269–280,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967067X0700030X (07/06/2015).
5 T. Kim, The welfare state as an institutional process, “The Social Science Journal”, vol. 47, pp.
492-507, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362331910000388 (07/06/2015).
6
R.-M. Papuc, European Social Model what stands in the way of the European social architecture? “Procedia Economics and Finance” 3 (2012) 1107 – 1112.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711200281X# (07/06/2015).
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1. Background of Social Protection Systems in Lithuania, Latvia and
Estonia
The three Baltic countries share similarities regarding historical backgrounds,
economical and political peculiarities. These countries were incorporated into
the former Soviet Union and were subject to the same social security regulations
as the rest of the country. The new social, economic and political conditions in
the Baltic States necessitated a revision of old social policies. After regaining
independence in 1990-1991 the old social security system was destroyed as
new social policies were created in a similar way as in developed western
European countries7. After regaining independence each of the Baltic States
started to gradually replace the old identical social protection system inherited
from the Soviet period8.
Social protection systems in the Baltic States are based on two pillars:
social insurance and state social assistance, which are financed by social insurance
contributions and personal income tax (PIT) revenue. The key goal of the social
insurance system is to guarantee income of the insured persons for pension,
sickness and maternity (paternity) benefits, unemployment, disability, etc.
The purpose of state social assistance is to provide support for vulnerable part
of society and to decrease social inequality. The main elements of personal
income tax and rates of social insurance contributions in the Baltic States are
presented in Table 1, main forms of social assistance in the Baltic States are
presented in Table 2.
Table 1. The main elements of personal income tax and rates of social
insurance contributions in the Baltic States, 2015

Estonia
Latvia

PIT
rates,
%

Basic

For first
child

For second
and next
child
1,848
1980

Other

1,848
3.6
33.8
900
1980
10.5
23.59
1992 and
2100/
30.98Lithuania
15
720
720
9
equation
2820
32.60
Source: own study based on Subačienė, Tamulevičienė, 2015, Taxes, 2015; Individuals, 2015.

7

20
23

Additional

For
employer

Country

Social insurance
rates, %

For
employee

Tax exempt amount per year, EUR

D. Bernotas, A. Guogis, Reforming social security in a transition economy: the comparative
case of Lithuania, Latvia and Estonia, http://www.researchgate.net/profile/Arvydas_Guogis
/publication/261454254_Reforming_social_security_in_a_transition_economy_the_comparativ
e_case_of_Lithuania_Latvia_and_Estonia_-_European_Social_Model_conference_papers
_Rome_2013_p.1-20/links/00b7d53451d0887a5f000000.pdf (03/06/2015).
8 J. Aidukaitė, Social policy changes in the three Baltic states over the last decade (2000–2012),
„Ekonomika“ („Economics“), vol. 92 (3) 2013, pp. 89-104.
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According to Table 1 there is some disproportion of PIT and social tax rates
in the Baltic States. Although sum of PIT and social tax makes almost 60 %,
when the biggest amount of total taxation is in Estonia (57,4 %), lowest
– in Lithuania (54,98 %– 56,6 %) and in Latvia – 57,09 %, total taxation
is distributed differently in analysed countries: in Lithuania a bigger part goes
to social tax while in Estonia and Latvia – to personal income tax.
Table 2. The main forms of social assistance in Lithuania, Latvia and Estonia
Category of benefits

Assistance to pregnant women and families raising children

Assistance to
pregnant
unemployed
woman

Lithuania
A pregnant unemployed
woman who, is not
entitled to receive the
maternity benefit, is
granted a lump-sum
benefit of € 76 70 calendar days before the
delivery.

Estonia

Latvia

The child birth benefit
is € 421.17 for each
child

The benefit is granted
for each child raised in
the family from when
the child becomes one
year old until the age
of 15.
For the first child in the
family is 11.38 euro a
month. The benefit for
the second child is €
22.76 (twice the
amount), for the third
and any next child – €
34.14 (three times the
amount for the first
child).

Child born
benefit

Every child born receives a lump-sum
benefit of € 418.

Childbirth allowance is
a single benefit paid in
case of birth. The
amount of benefit is €
320. In the case of a
multiple birth of three
or more children, the
amount of childbirth
allowance is € 1000
for each child.
The amount of adoption allowance is €
320.

Child monthly
benefit

Every child, who is
between 0 and 2 years
old, receives a monthly
benefit of € 28.5,
Every child, who is
between 2 and 7 years
old (or between 2 and 18
years old in a families
raising and/or fostering
three or more children),
receives a monthly
benefit € 15.2
- if the monthly income
per family member is
less than 1,5 times the
amount of the State
Supported Income (SSI € 102) € 153.

Child allowance is a
monthly allowance
paid from the birth of
child until he or she
attains 16 years of age.
Child allowance is paid
for the first and second
child in a family in
amount of € 45.
Child allowance is paid
for every third and
consequent child in a
family in amount of €
100.
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Category of benefits

Lithuania

Assistance to children who lost
parental care

Child care
allowance

For a child
raised in a
family, social
family, child
care institution

Each child, placed under
guardianship in a family,
social family or child
care institution, receives
a monthly guardianship
(curatorship) benefit of €
152,
If a child in foster care is
supported (receives free
lodging and meal) in the
dormitory of the general

Estonia
Child care allowance is
a monthly allowance
paid to one of the
parents:
- at one-half of the child
care allowance rate for
each child of up to 3
years of age if the parent
raises one or more
children of up to 3 years
of age, or to
a person other than
a parent who uses
parental leave (€ 38.35);
- at one- quarter of the
child care allowance
rate for each child
between 3 and 8 years
of age if the parent
raises also children
between 3 and 8 years
of age in addition to
one or more children
of up to 3 years of age
(€ 19.18);
- at one-quarter of the
child care allowance rate
for each child between 3
and 8 years of age if the
parent raises three or
more children who are
at least 3 years of age
and who receive child
allowance for three or
more children (€ 19.18).
Single parent’s child
allowance shall be paid
at twice the child
allowance rate (€ 19.18).
Foster care allowance
is paid in amount of €
240 per month for each
child.
Foster care allowance
is a monthly allowance
paid for a child who is
deprived of parental
care, if:
- guardianship has
been established for
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Latvia

Allowance for child
care is paid:
•for a person taking
care of a child that has
not reached the age of
1,5 – € 171 a month;
•for a person taking
care of a 1,5-2 years
old child – € 42.69
a month.
If twins or triplets have
been born in the
family, a premium is
added to the basic
amount of the
allowance for child
care for each next
child:
•for a person taking
care of twins or more
children born in the
same labour that have
not reached the age of
1.5 – € 171 a month
for each next child;
•for a person taking
care of twins or more
children born in the
same labour and aged
1.5-2 – € 42.69
a month for each
consequent child.

Allowance for the
fulfilment of foster
family duties amounts
to € 113.83 monthly
irrespective of the
number of foster
children.
The amount of the
remuneration for
adoption of a child is €
1422.87.
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Category of benefits

Upon expiry
of the foster
care due to
majority,
emancipation
or marriage,
an individual

Lithuania
education school or
vocational school,
he receives a monthly
benefit of € 76,
Every child, raised in
a family or placed under
guardianship in a family
and who is between 0
and 2 years old, receives
a monthly benefit of €
28.5 and who is between
2 and 7 years old (or
between 2 and 18 years
old in a families raising
and/or fostering three or
more children), receives
a monthly benefit of €
15.2, if the monthly
income per family
member is less than 1,5
times the amount of the
SSI € 153

Estonia
him or her;
- a foster care contract
has been entered into
with respect to him or
her.

Receives a lump-sum
benefit of € 2,850 to
acquire or accommodate
housing,
Receives a monthly
foster care benefit of €
152 if the individual
continues uninterrupted
education at the general
education school, and
meets other terms. The
benefit is paid to such
individual until he is 24,
If an individual is supported (receives free
lodging and meal) in the
dormitory of the general
education school or
vocational school,
he receives a monthly
benefit of € 276.

Start in independent
life allowance is
a single benefit paid to
the person with no
parental care who
meets special
requirements.
Start in independent
life allowance is
awarded when the
grant has been applied
for during six months,
beginning from the
time of moving to live
independently in a new
place.
Start in independent
life allowance shall be
paid at forty times the
child allowance rate (€
383.60).

Latvia
The amount of the
remuneration for the
care of an adopted
child is € 49.80 a
month. The amount of
the remuneration does
not depend on the
number of children.
Remuneration for the
care of child to be
adopted is granted to
one of the adoptive
parents to whom the
child to be adopted is
given for care and
supervision before the
orphans court issues
a decision confirming
the adoption if the
adoptive parent is not
employed or is
employed and is on the
vacation related to
child care or is
employed less than 20
hours per week.
Amount of remuneration is € 49.80 per
month.
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Lithuania

Maintenance allowance

Support to low-income
families and single
persons

Social benefit is paid to
the family (persons
living together) or single
resident if the value of
their property does not
exceed the average
property value set for
their residential area and
the monthly income is
below the level of the
SSI - € 102 per family
(persons living together)
member per month).
Compensations for the
costs of house heating,
hot and drinking water
are paid in the following
cases:
•a family (persons living
together) or a single
resident shall pay for the
heating of the accommodation not more than 20
percent of the difference
between the received
income and the SSI
provided to a family
(persons living together)

Estonia
Maintenance allowance is a short-term
benefit paid by the
state to children whose
parents are not
meeting their obligation to provide for
them.
The state supports
applicants for maintenance allowance over
a period of 90 days,
with the daily rate
being one-third of the
child allowance rate.
If the state does not
oblige the other parent
to pay maintenance to
the child, the applicant
must pay back the
maintenance received
from the state.
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Latvia

Guardian’s allowance
for a dependent child is
€ 45.53 per month (per
each child). There are
special requirements,
which may reduce this
allowance.
The allowance —
remuneration for the
fulfilment of guardian’s duties amounts to
€ 54.07 monthly
irrespective of the
number of children in
guardianship.

Monthly social security allowance in the
amount of € 64.03 is
granted to persons,
who have lost
a supporter.
The amount of the
allowance for disabled
persons (since the
childhood) is € 106.72
a month.
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Social support for
pupils

Lump-sum benefits
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Lithuania
or a single person.
•the compensation
covers the part of the cost
of drinking water
exceeding 2 per cent of
the income gained by
a family (persons living
together) or a single
resident;
•the compensation
covers the part of the cost
of hot water exceeding
5 per cent of the income
gained by a family
(persons living together)
or a single resident.
Schoolchildren,
depending on a family’s
(persons living together)
income, have the right:
1.to free meals, if
monthly income per
family (persons living
together) member is
lower than the amount of
€ 153,
2. provision with pupil’s
supplies, if monthly
income per family
(persons living together)
member is less than the
amount of € 153.
The lump-sum
allowances are paid to
the poor. The amount of
the allowance is
determined by the
municipality. The
allowance is granted by
decision of the
municipality in cases of
poverty, homelessness,
sickness, disability,
natural disaster and other
cases. The procedure for
payment of lump-sum
allowances is determined
by municipalities.

Estonia

Latvia
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Lithuania

Estonia
Latvia
The amount of benefit
is established by the
Riigikogu separately
for each financial year.
Burial allowances can
The lump-sum funeral
The funeral benefit
be requested at the
allowance of € 304 is
will be paid only to the
Assistance in the case
competent institution
paid to person taking
local municipality.
of death / Funeral
of the state of permacare of funeral, when
The actual costs
benefit
nent residence or at the
some requirements are
related to organising
respective institution of
met.
the funeral will be
the competent state.
compensated for the
local municipality,
but not more than
€ 250.00.
Source: own study based on: Social assistance to families and children, 2015; Families with
children, 2015; For parents, 2015.

Social assistance is mostly oriented to the weakest part of society – families
with children. All three Baltic States provide assistance to families raising children by child born benefit and child monthly benefit. In Lithuania an unemployed pregnant woman is granted by lump-sum benefit. In Estonia and Latvia
child care allowances or maintenance allowances are provided. Special support
for foster families and funeral benefit are in all three countries. In Lithuania
and Latvia additional support to low-income families and single persons are
provided. Social support for pupils and lump-sum benefits for low-income
persons may be applied in Lithuania.
The EU coordinates general social security by regulations, which its
countries transfer to national legislation. On May 1, 2010 the present Regulations
1408/71 and 574/72 have been replaced by the new social security coordination
Regulations No 883/2004 and 987/2009 in the EU. The coordination neither
sets out which benefits should be paid to a person by one country or another,
nor establishes the size of pensions and benefits. Countries must ensure that
people moving from one member state to another do not find themselves worse
off than those who live and work in one member state their whole lives.
In order for people to be able to freely choose a country in the European Union,
Switzerland, Norway, Liechtenstein and Iceland to live and work in, they must
be guaranteed certain social insurance rights. These include sickness and
maternity benefits; invalidity (incapacity for work), old age and survivor’s
pensions; occupational accident and illness benefits; death grants; benefits
payable to the unemployed; and family benefits9.
9

Social Insurance in the EU, Republic of Estonia Social Insurance Board, 2015,
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/social-insurance-in-the-eu/ (03/06/2015).
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In Lithuania, the State social insurance is based on the fundamental
principles of universality, solidarity and other principles10. Social assistance
is one of the measures affecting the reduction of poverty and social exclusion
by mitigating the consequences of deprivation to the most vulnerable groups of
society and improving the financial situation of families raising children. State
guaranteed social assistance is consistently provided with regard to the national
social and economic development and financial capacity of the state11. The same
goals meet social protection systems in Latvia, as well as in Estonia, where
social protection aims at supporting the poor and vulnerable, as well as helping
individuals, families and communities manage risks. Social protection consists
of social insurance and social assistance programs and labour market policies.
Social insurance programs aim to help individuals withstand income shocks,
as well as secure livelihood in old age, in case of disability or loss of parents12.
These goals comply with the EU coordination policy.
2. Analysis of Total Social Protection Expenditures Structure
Legal regulation forms framework of social protection system in the country,
but political, economical and other factors have impact on social benefits.
Social protection expenditures may be analysed by different usually used general
indicators (as percentage of gross domestic product, or total amount in monetary
units and so on), but these expenditures are appointed to members of country’s
society and it would be meaningful to analyse social protection expenditures
per capita. Figure 2 presents total amount of social protection expenditures per
inhabitant in each Baltic State.
Figure 2 shows that the lowest level of the indicator was in Latvia and
made € 1,333.28 in average, when in Estonia this amount was 25 % bigger,
in Lithuania – 15 % bigger. The global financial crisis had impact on various
areas. According to A. Guogis13 since 2008 – 2010 financial crisis, southern
European countries have met complex state budget deficit problems, which
formed real threat for their social achievements; for Eastern European countries
the threat was even bigger.

10

National Social Report 2014, Lithuania (2014), p. 4.
file:///C:/Users/EF/Downloads/NSR_2014_LT%20(1).pdf (03/06/2015).
11 Social report 2013-2014 (2014). The Reports on the Lithuanian Social Security System, p. 38.
http://www.socmin.lt/en/social-report.html (03/06/2015).
12 Expenditure and performance of welfare benefits and employment programs in Latvia (2015), p. 5.
The World Bank, http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/lv_expenditure_and_performance.pdf
(10/06/2015).
13
A. Guogis, Lietuvos socialinio modelio bruožai: defektyvaus vystymosi aspektai (On the features of Lithuanian social model: the aspects of defective development), „Tiltai“(„Bridges“),
vol. 2, 2012, pp. 22.
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Fig. 2. Total social protection expenditures per inhabitant, euros

Source: own study based on: Eurostat database, 2015.

The analysis shows that the global financial crisis influenced the level of total
social protection expenditures per inhabitant in Estonia by decreasing for
€ 45.39 or 2.28 % and in Lithuania – € 74.87 or 4.18 %, when in Latvia this
year the indicator increased almost in 5 % in comparison to the previous year
and decreased only in 2011 for € 56.42 or 3.68 % Situation was stabilised
in 2012 when total social protection expenditures per inhabitant increased from
3.51 % in Latvia and 3.75 % in Estonia to 4.35 % in Lithuania. The biggest
increase was in 2007 and 2008, when in average the indicator increased
by more than 20 %, in 2009 – by more than 9 % in the Baltic States. Average
fluctuations of total social protection expenditures per inhabitant during the
analysed period made about 10 % or € 162.58 in Estonia, € 134.39 - in Latvia
and € 161.21 – in Lithuania.
Social protection benefits per inhabitant fluctuation tendencies were the
same (Figure 3). The benefits are closely related to total social protection
expenditures as this indicator is a part of total amount of social protection
expenditures. Total amount of social protection expenditures consist of social
protection benefits, administration costs and other expenditure. Administration
costs per inhabitant made € 20.65 in Estonia, € 20.98 – in Latvia, € 38.30
– in Lithuania and other expenditure per inhabitant: € 0 - in Estonia, € 2.43
– in Latvia, € 17.98 – in Lithuania in average during 2006 – 201214.

14

Eurostat database (2015). http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
(10/06/2015).
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Fig. 3. Social protection benefits per inhabitant, euros

Source: own study based on: Eurostat database, 2015.

The biggest amount for administration and other expenditures was in Lithuania
and made 3.58 % of total social protection expenditures, when in Estonia this
amount was 1.17 % and in Latvia – 1.77 %. The results of the analysis show,
that Lithuania should pay more attention to application of most effective tools
for administration of social protection expenditures.
3. Evaluation of Social Protection Benefits by Disposable Income and Earnings
Another important aspect of the analysis of social protection expenditures and
social protection benefits as significant part of total expenditures is to evaluate
how much these benefits make in comparison to disposable income of a household
member (Table 3).
Table 3. Percentage of social benefit transfers to disposable income by
household member
2006
2007 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Estonia
nd
nd
22.0
26.0
26.7
25.2
23.6 nd
Latvia
22.2
19.0
21.5
30.1
34.2
30.4
29.0
27.5
Lithuania
nd
nd
nd
nd
nd
28.9
26.0
25.5
Source: own study based on: Composition and structure of households disposable income, 2015;
Disposable income per household member in a month, 2015; Lietuvos statistikos metraštis,
2015.

Average percentage of social benefits transfers to total amount of disposable
income per household member made 24.76 % in Estonia, 26.74 % – in Latvia
and 26.80 % – in Lithuania. Table 3 shows that before the crisis the indicator was
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slightly bigger than 20 % in Estonia and Latvia. During the global financial crisis
this percentage increased to more than 30 % in Latvia and 26 % – in Estonia.
Recently percentage of social benefits transfers to total amount of disposable
income per household member has decreased by 1.5 pr. points in Estonia,
2.23 pr. points – in Latvia and 1.7 pr. points – in Lithuania in average.
Another important indicator, which describes social policy of the country and helps to most vulnerable part of society to earn minimum amount for
living is monthly minimum wages. Figure 4 presents monthly minimum wages
in the Baltic States for 1st of January of the analysed period years and shows
that the lowest level of monthly minimum wages was in Lithuania and made
€ 213.08 in average, in Estonia the indicator was € 260.56, in Latvia - € 229.56.
The biggest increase of monthly minimum wages during analysed period was
in Latvia, where average rate of yearly increase was nearly 15 %, when in
Estonia and Lithuania it was only slightly more than 7 %.
Comparison of monthly minimum wages with gross average wages shows the
level of earnings in the country. The percentage of monthly minimum wages
to gross average wages made 38.23 % in average15, in Latvia – 36.79 %16 and
in Estonia – 34.02 %17. In Estonia the increase of percentage of monthly minimum
wages to gross average wages may be noticed in 2009 and 2010, then the indicator
decreased and in 2011 reached level of the 2008, and in 2012 decreased by
0.44 pr. points. In Latvia the percentage of monthly minimum wages to gross
average wages increased during analysed period by almost 6 % in average per
year, but the biggest increase was influenced by the global financial crisis
in 2009, when the indicator was 5.44 % points bigger than previous year, later
increase made from 3 % in 2010 to 6.56 pr. in 2011 and only in 2012 the indicator
decreased by 2 %. In Lithuania the percentage of monthly minimum wages
to gross average wages started to increase by more than 3 % from 2008 and
decreased from 2011 by almost the same percentage. The results of the analysis
show that lowest level of gross average wages and lowest level of monthly
minimum wages, as well as the biggest percentage of monthly minimum wages
to gross average wages are in Lithuania, what indicates the worst situation
in the Baltic States.

Average earnings monthly (2015), Lithuania’s statistics database,
http://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?id=1823&status=A (11/06/2015).
16 Average monthly wages and salaries (2015), Latvia’s statistics database,
http://data.csb.gov.lv/pxweb/en/Sociala/Sociala__ikgad__dsamaksa/DS0010_euro.px/table/tabl
eViewLayout1/?rxid=a79839fe-11ba-4ecd-8cc3-4035692c5fc8 (11/06/2015).
17 Average monthly gross and net wages (salaries) (2015), Estonia’s statistics database,
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/SaveShow.asp (11/06/2015).
15
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Fig. 4. Monthly minimum wages, euros

Source: own study based on: Eurostat database, 2015.

Interesting results shows analysis of social assistance benefits for family and
children recipients according to number of employed persons and number of
population (Table 4). The lack of data limited the research of social protection
in the Baltic States by analysis of the structure of social protection expenditures,
evaluation of social protection benefits by disposable income and earnings.
As the Table 4 shows in Lithuania number of recipients of social assistance
benefits for families and children was biggest in 2012 and in average during
analysed period made almost 125 thousand. In comparison with 2006 year the
percentage of social assistance for families and children benefits recipients
to population increased by 642 % and percentage of these benefits recipients
to number of employed persons increased by 690 %. The biggest changes were
in 2008-2010 years, when the percentage of social assistance benefits for families
and children recipients to population increased by 100 % from 2008 to 2009
and by 150 % from 2009 to 2010. In 2011 this indicator increased only in
1.47 pr. points, in 2012 – 0.15 pr. points and in 2013 the situation was changed
by decrease of the indicator by 1 pr. point. The same tendency may be noticed
in analysis of percentage of social assistance benefits for families and children
recipients to number of employed persons: in average the indicator increased
by 42 % per year, the biggest increase was in 2009 – by 112 % and in 2010
– by 180 % in comparison with previous year, when the number of employed
persons respectively decreased by 6.85 % and 11.88 % and the biggest
decrease of number of population was in 2011 by almost 3 %.

ANALYSIS OF SOCIAL PROTECTION IN LITHUANIA, LATVIA AND ESTONIA

89

Table 4. Comparison of number of recipients of social assistance benefits
for families and children with number of employed persons and
number of population in Lithuania
Number of recipients of social assistance benefits
for families and children
Number of
Percentage of
Number of Social assistance
Percentage of
employed
social assistance
Year
population
benefits
social assistance
persons
benefits
(thousand)
recipients
benefits
(thousand)
recipients
number
recipients
to number of
(thousand)
to population
employed persons
1,292.8
2,971.9
190,009
6.39
14.70
2013
1,275.7
3,003.6
221,922
7.39
17.40
2012
1,253.6
3,052.6
221,062
7.24
17.63
2011
1,247.7
3,142.0
181,285
5.77
14.52
2010
1,415.9
3,183.8
73,512
2.31
5.19
2009
1,520.0
3,212.6
37,292
1.16
2.45
2008
1,534.2
3,250.0
36,621
1.13
2.39
2007
1,499.0
3,289.9
37.849
1.15
2.52
2006
Source: own study based on: Statistical database of Lithuania, 2015; Subačienė, 2015; Statistika,
2015.

The decrease of percentage of social assistance benefits for families and children
recipients to number of employed persons started from 2012 by 1.3 % and
2013 – by 15.53 %. It may be concluded that these indicators reflect the great
impact of global economic crisis and the same stabilisation from 2012 tendency.
The principal change of regulation of social benefits (when municipalities were
enabled to distribute social benefits by established local order and results of
evaluation of local situation) and global economic crisis made the biggest impact
for such changes.
Conclusions
Social protection systems in Lithuania, Latvia and Estonia are based on two pillars:
social insurance, the purpose of which is to guarantee income of the insured
persons for pension, sickness and maternity (paternity) benefits, unemployment,
disability, etc., and state social assistance, the purpose of which is to provide
support for vulnerable part of society and to decrease social inequality. These
systems are financed by social insurance contributions and personal income tax
revenue. Total taxation of social insurance contributions and personal income
tax is distributed differently in the Baltic States: in Lithuania a bigger part goes
to social contributions while in Estonia and Latvia – to personal income tax.
The EU coordinates general social security by regulations, which countries
transfer to national legislation. Social protection systems are based on the
fundamental principles of universality, solidarity and other principles in the
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Baltic States and social protection consists of social insurance and social
assistance programs and supports the poor and vulnerable, families to manage
risks, what complies with social protection policy of the EU. Estonia, Latvia
and Lithuania provide social assistance to families raising children by child
born benefit and child monthly benefit, support for foster families and funeral
benefit. Therefore there are some differences: Estonia and Latvia provide child
care allowances or maintenance allowances, while Lithuania – lump-sum
benefit for unemployed pregnant woman; Latvia and Lithuania provide additional
support to low-income families and single persons.
The lowest level of average of total social protection expenditures
per inhabitant was in Latvia - € 1,333.28, in Estonia it was 25 %, in Lithuania
- 15 % bigger. Average fluctuations of the indicator made about 10 % in the
Baltic States during the analysed period. The percentage of administration and
other expenditures to total social protection expenditures in Lithuania made
3.58 %, in Estonia - 1.17 % and in Latvia – 1.77 % in average, what shows
ineffective management of social protection administration and other expenditures
in Lithuania.
Average percentage of social benefits transfers to total amount of disposable
income per a household member during the analysed period was quite significant
and made 24.76 % in Estonia, 26.74 % – in Latvia and 26.80 % – in Lithuania.
The monthly minimum wages in Lithuania was € 213.08, in Estonia - € 260.56,
in Latvia - € 229.56 in average during analysed period. The percentage of
monthly minimum wages to gross average wages in Lithuania made 38.23 %
in average, in Latvia – 36.79 % and in Estonia – 34.02 %, what indicates
the lower level of social condition in Lithuania.
The recent global financial crisis made impact on all analysed indicators
and revealed worsen social conditions in all Baltic States, the situation started
to recover from 2011. According to the results of analysis, it could be stated
that there are no significant disparities in the Baltic States, but according to the
percentage of administration and other expenditures to total social protection
expenditures, average percentage of social benefits transfers to total amount of
disposable income per a household member, the monthly minimum wages and
the percentage of monthly minimum wages to gross average wages, social
conditions is at a lower level in Lithuania than in Estonia and Latvia.
According to the research results may be provided such suggestions for
the improvement of social protection system in Lithuania: more effective
administration expenditures’ management system should be applied in order to
decrease the administration expenditures to total social protection expenditures
indicator; gradual increase of monthly minimum wages should ensure proper
minimum amount for living; coherent economic policy should ensure the proper
level of gross average wages.
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Summary
Social protection is an important topic for various physical entities of any country as every subject
of society is involved in the social protection system. The purpose of the article is to analyse
social protection in terms of total social protection expenditures structure, social benefits percentage
of disposable income and monthly minimum wages in the Baltic States. The study process consist
of analysis of background of social protection systems in the Baltic states, analysis of social
protection expenditure structure, analysis of social benefits influence on disposable income per
household member and analysis of monthly minimum wages. Analysis of statistical database
data, systematisation, comparison and summary of information methods were used during the
research. Results of the analysis show that current global financial crisis made impact on all
analysed indicators and worsened social condition in all Baltic States, therefore situation started
to recover from 2011. According to the results of the analysis, it could be stated that there are no
meaningful disparities among the Baltic States, but in terms of percentage of administration and
other expenditures to total social protection expenditures, average percentage of social benefits
transfers to total amount of disposable income per household member, monthly minimum wages
and percentage of monthly minimum wages to gross average wages, social conditions in Lithuania
are at a lower level than in Estonia and Latvia.
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ROZWÓJ I STRUKTURA SEKTORA
USŁUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE

Wprowadzenie
W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił wzrost wykorzystania faktoringu jako
źródła finansowania działalności gospodarczej. Z jednej strony jest to spowodowane zmianami polityki kredytowej banków, które starają się ograniczyć
ryzyko związane z niewypłacalnością klientów poprzez oparcie ryzyka dokonywanych transakcji na kondycji finansowej dłużnika. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa dostrzegają większe korzyści z wykorzystania tej usługi finansowej
niż w przypadku kredytu bankowego.
Celem tego artykułu jest weryfikacja hipotezy, która została sformułowana następująco: sektor usług faktoringowych jest jednym z najdynamiczniej
rozwijających się segmentów rynku finansowego w Polsce. Weryfikacji tak
sformułowanej hipotezy dokonano na podstawie analizy danych statystycznych
udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, Polski Związek Faktorów
i Factors Chain International.
W artykule zostały zaprezentowane podstawowe informacje na temat
faktoringu, jakie można odnaleźć w literaturze przedmiotu. Dokonano analizy
branży faktoringowej w Polsce w latach 2006-2014 z uwzględnieniem rodzajów instytucji faktoringowych, które na tym rynku funkcjonują oraz wskazano
wartość wolumenu wykupowanych wierzytelności wraz z określeniem tempa
wzrostu tego sektora i jego struktury.
1. Faktoring jako źródło finansowania wierzytelności handlowych przedsiębiorstw
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią jedną z najistotniejszych pozycji w bilansie każdego przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu
powszechnego stosowania kredytu kupieckiego, który stanowi instrument dynamizacji sprzedaży i zysków. Przedsiębiorstwa udzielają swoim odbiorcom wydłużonych terminów płatności, aby zyskać przewagę nad innymi firmami funkcjonującymi na rynku. Zamrożenie środków pieniężnych w wierzytelnościach
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handlowych wymaga jednak zaangażowania zewnętrznych źródeł finansowania działalności bieżącej, do których można zaliczyć m.in. faktoring.
Rosnąca rola faktoringu w finansowaniu wierzytelności handlowych
przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tą usługą finansową. Jednym z dokumentów regulujących zagadnienia związane z faktoringiem jest Konwencja
ottawska z 1988r. opracowana przez Międzynarodowy Instytut Prawa Prywatnego (UNIDROIT). Zgodnie z art. 1 tej Konwencji, faktoring to dwustronna
umowa, na mocy której dostawca ceduje na faktora wierzytelności wynikające
z umów sprzedaży (towarów lub usług) zawartych z odbiorcami, z wyłączeniem należności powstałych w wyniku sprzedaży na cele osobiste, rodzinne
i na użytek gospodarstwa domowego. Faktor musi pełnić również dwie z czterech następujących funkcji1:
 finansowanie dostaw, w tym za pośrednictwem pożyczek i zaliczek na
dostawy,
 prowadzenie rachunków i dokonywanie rozliczeń związanych z obsługą
należności,
 egzekwowanie wierzytelności,
 ochrona przez niewypłacalnością dłużników.
Rys 1. Mechanizm działania faktoringu
2

FAKTOR

3

FAKTORANT

1

DŁUŻNIK

4
5
6
1- dostawa dóbr lub świadczenie usług na rzecz dłużnika, wystawienie faktury z odroczonym
terminem płatności
2- przekazanie faktorowi kopii faktury do wykupu
3- wypłata zaliczki faktorantowi na postawie przedstawionych faktur (przed terminem płatności
za dostawy)
4- przedstawienie faktury dłużnikowi w terminie płatności
5- wpływ należności na rachunek faktora zgodnie z terminem płatności wynikającym z faktury
6- rozliczenie transakcji faktoringowej i przekazanie pozostałych należności na rzecz faktoranta
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring w Polsce.
Szanse i zagrożenia rozwoju, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007, s. 22.

1

UNIDROIT Convention on International Factoring [w:] Final Act to the Diplomatic Conference for the Adoption of the Draft Unidroit on International Factoring and International Financial Leasing, Ottawa 1988, CONF.7/D.C/W.P.13.
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W Konwencji UNIDROIT zostały również wskazane strony, które występują przy zawieraniu transakcji faktoringowej. Zalicza się do nich2:
 faktoranta (dostawcę), który jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych z tytułu dokonanej sprzedaży i zbywa swoje wierzytelności handlowe na rzecz faktora przed terminem ich płatności,
 dłużnika (odbiorcę), który zawarł z faktorantem umowę sprzedaży towarów lub usług, otrzymując przy tym kredyt kupiecki,
 faktora, czyli bank lub inna wyspecjalizowana instytucja finansowa, która
przyjmuje funkcję inkasenta wierzytelności w zamian za wynagrodzenie
określone w umowie faktoringu, bądź też świadczy inne usługi na rzecz
dostawcy.
Przedstawiony na rysunku 1 mechanizm działania faktoringu może być
modyfikowany poprzez uwzględnienie ryzyka związanego z niewypłacalnością
dłużnika. Według tego kryterium można wyodrębnić: faktoring z regresem
(niepełny), faktoring bez regresu (pełny) oraz faktoring mieszany. Wybór jednej z tych form finansowania wymaga wskazania podmiotu zobligowanego
do przyjęcia kosztów powstałych na skutek braku wpływu wierzytelności od
dłużnika. W faktoringu bez regresu takie ryzyko jest w całości ponoszone przez
faktora. Instytucja udzielająca takiego rodzaju faktoringu bezwarunkowo i definitywnie przejmuje wierzytelność handlową faktoranta. Oznacza to, że w przypadku braku wpływu środków pieniężnych od dłużnika, faktor ponosi wszystkie koszty związane z udzieleniem takiego finansowania i nie ma prawa regresu do faktoranta. Z kolei mechanizm faktoringu niepełnego zakłada, że faktor
– wykupując wierzytelność handlową danego przedsiębiorstwa – nie ponosi
ryzyka związanego z brakiem wpływu należności od dłużnika. Cesja wierzytelności nie ma zatem skutków ostatecznych. W przypadku nieuregulowania
należności przez dłużnika w terminie, faktor zwraca wierzytelność faktorantowi,
który jest zobligowany do zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od instytucji faktoringowej i poniesienia kosztów usługi faktoringowej. Uwzględniając
ryzyko niewypłacalności dłużnika, można wyróżnić również faktoring mieszany,
który stanowi połączenie wyżej omówionych rodzajów faktoringu. W tym przypadku instytucja faktoringowa przyjmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika
tylko do wysokości wskazanej w umowie, natomiast powyżej tej kwoty następuje regres do faktoranta3.
W praktyce gospodarczej coraz częściej oferowany jest również faktoring odwrotny. Polega on na zarządzaniu zobowiązaniami klienta, czyli finansowaniu dostawcy danego przedsiębiorstwa za pośrednictwem faktora. W tym
2
3

W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011, s. 243.
D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007, s. 20-23.
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przypadku dłużnik zleca faktorowi zapłatę za wierzytelności z tytułu dostawy
towarów lub usług4. Usługa ta pozwala zatem na poprawę płynności firmy
poprzez wydłużenie terminów płatności za dostawy, gdyż dłużnik jest zobligowany do rozliczenia się z faktorem w okresie późniejszym niż wynikający
z faktur otrzymanych od kontrahenta.
Finansowanie działalności bieżącej za pośrednictwem faktoringu stało
się alternatywą w stosunku do tradycyjnych form finansowania, jakim jest
m.in. kredyt bankowy. Usługa ta pozwala na szybsze pozyskanie środków
pieniężnych z wierzytelności handlowych, a także pełni funkcje gwarancyjne,
co sprawia, że coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na faktoring.
Wzrost popularności produktów faktoringowych potwierdzają dane statystyczne
dotyczące aktywności sektora usług faktoringowych w Polsce.
2. Instytucje funkcjonujące na rynku usług faktoringowych w Polsce
Analizując sektor usług faktoringowych w Polsce, można wskazać instytucje, które na tym rynku funkcjonują. Należą do nich podmioty, które bezpośrednio oferują produkty faktoringowe przedsiębiorstwom, a także instytucje
sprawujące nadzór i regulujące funkcjonowanie sektora faktoringowego.
Wykres 1. Liczba instytucji sektora faktoringowego w Polsce w latach
2006-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych,
GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/ przed
siebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2015-roku,
2,11.html (stan na dzień 01 lutego 2016).

Przedsiębiorstwa oferujące usługi faktoringu można podzielić na banki,
instytucje okołobankowe, które zostały wydzielone organizacyjnie ze struktur
banków komercyjnych oraz podmioty niebankowe5. Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS), w 2014 r. w polskim sektorze usług faktorinB. Baran (i in.) Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw, Difin,
Warszawa 2015, s. 56.
5 D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring…, op. cit., s. 89-93.
4
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gowych działalność gospodarczą prowadziło 57 podmiotów, w tym 16 instytucji bankowych, tj. banków komercyjnych prowadzących działalność faktoringową oraz 41 instytucji okołobankowych i niebankowych, czyli6:
 7 podmiotów, w których udziałowcem większościowym jest bank,
 12 przedsiębiorstw, których głównymi właścicielami są instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
 22 podmioty, w których dominującymi udziałowcami są firmy z sektora
niefinansowego.
Tabela 1. Instytucje faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów
w 2015 r.
Obroty
faktoringowe
w mln PLN
Instytucje bankowe
Bank Millennium S.A.
13 461,92
Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 784,48
HSBC Bank Polska S.A.
2 972,30
Bank Ochrony Środowiska S.A.
2 378,08
Bank BPH S.A.
2 142,00
Instytucje
ING Commercial Finance Polska S.A.
18 910,60
okołobankowe
BZ WBK Faktor S.A.
17 016,65
Pekao Faktoring Sp. z o.o.
14 478,98
Faktoring S.A.
10 412,00
PKO BP Faktoring S.A.
6 307,88
BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
5 085,34
SEB Commercial Finance Sp. z o.o.
3 189,12
UBI Factor S.A.
1 949,00
IFIS Finance Sp. z o.o.
1 783,36
BPS Faktor S.A.
735,27
Credit Agricole CF Polska S.A.
492,50
Faktorzy S.A.
181,27
Instytucje niebankowe Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
11 289,94
Bibby Financial Services Sp. z o.o.
2 120,00
Arvato Bertelsmann
894,32
Pragma Faktoring S.A.
490,00
KUKE Finance S.A.
260,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statystyki – Polski Związek Faktorów,
http://www.faktoring.pl/index.php?page=6 (stan na dzień 02 lutego 2016).
Typ instytucji

Nazwa instytucji

Udział
w rynku
w%
10,02
13,24
2,21
1,77
1,59
14,08
12,67
10,78
7,75
4,70
3,79
2,37
1,45
1,33
0,55
0,37
0,13
8,40
1,58
0,67
0,36
0,19

Analizując dane przedstawione na wykresie 1, można stwierdzić, iż od
2006 r. do 2014 r. liczba instytucji funkcjonujących na rynku usług faktoringowych w Polsce wzrosła o ok. 70%, przy czym średnie tempo wzrostu wyniosło ok. 7,8% rocznie. Wśród tych podmiotów dominują instytucje okołoban6

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tema tyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa
-przedsiebiorstw-finansow ych-w-2015-roku,2,11.html (stan na dzień 01 lutego 2016).
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kowe i niebankowe. Ich udział w podmiotach świadczących usługi faktoringowe wzrósł z 42,4% w 2006 r. do 71,9% w 2014 r.
Największą grupę firm świadczących usługi faktoringowe zarówno pod
względem liczby tych instytucji, jak i wolumenu realizowanych transakcji
stanowią podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF). Organizacja ta skupia największe firmy faktoringowe w Polsce oraz zajmuje się prowadzeniem działań promocyjnych i edukacyjnych, a także gromadzi dane statystyczne w zakresie faktoringu. Według danych za 2015 r., zawartych w tabeli 1,
w PZF zrzeszone są 24 instytucje, w tym: 5 banków komercyjnych, 12 spółek
faktoringowych należących do banku, 5 podmiotów niebankowych oraz 2 instytucje, które nie prowadzą działalności faktoringowej i występują w charakterze
członka wspierającego7.
Wśród instytucji branży faktoringowej – zrzeszonych w PZF – największą przewagę konkurencyjną posiadają podmioty okołobankowe, czego dowodzi
ich wysoki udział w tworzeniu obrotów firm faktoringowych równy 59,96%.
Są to spółki faktoringowe wyodrębnione organizacyjnie ze struktur banków
komercyjnych. Posiadają one ułatwiony dostęp do kapitałów niezbędnych
do prowadzenia działalności gospodarczej, infrastruktury techniczno-organizacyjnej oraz zaplecza informatycznego i personelu banków macierzystych. W konsekwencji instytucje te mają wsparcie ze strony banku w zakresie pozyskiwania klientów oraz oceny ryzyka transakcji faktoringowej, a także mają zdolność
do finansowania klientów o wysokich obrotach. Poza tym – w przeciwieństwie
do banków komercyjnych – nie podlegają prawu bankowemu8. Udział pozostałych podmiotów funkcjonujących na rynku usług faktoringowych jest zdecydowanie mniejszy i wynosi w przypadku banków komercyjnych 28,84% całości
obrotów, natomiast instytucje niebankowe przeprowadzają zaledwie 11,21%
transakcji faktoringowych ogółem.
3. Dynamika i struktura sektora usług faktoringowych w Polsce w latach
2006-2014
Wzrost zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie działalności bieżącej wpływa na rozwój sektora usług finansowych w Polsce, a przede wszystkim branży faktoringowej. Ekspansję tego rynku potwierdza zarówno wzrost
liczby instytucji oferujących usługi faktoringowe, jak i wolumenu realizowanych transakcji.
Według danych Factors Chain International polskie obroty faktoringowe
wzrosły z 4 425 mln EUR w 2006 r. do 33 497 mln EUR w 2014 r., co oznacza
ponad siedmiokrotny wzrost wolumenu transakcji na przestrzeni ostatnich 9 lat.
Członkowie Polskiego Związku Faktorów, PZF, http://www.faktoring.pl/index.php?page=3
(stan na dzień 01 lutego 2016)
8 Ibidem, s. 89.
7
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Polski sektor usług faktoringowych – w porównaniu z innymi państwami podlegającymi badaniu – zanotował w latach 2007-2014 jeden z najwyższych wskaźników tempa wzrostu wynoszący średnio 31,06% rocznie9. Wyższe wskaźniki
tempa wzrostu obrotów faktoringowych są widoczne m.in. w Chinach, które
generują największy wolumen globalnych obrotów faktoringowych wynoszący
ok. 406,1 mld EUR, tj. 17,3% transakcji faktoringowych ogółem. Wysoką
dynamikę wzrostu wartości transakcji faktoringowych notują również państwa,
takie jak Malta, Bułgaria, Kolumbia, Meksyk, Peru, Korea, Sri Lanka i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Obroty faktoringowe w tych krajach są jednak
znacznie niższe niż w Polsce10.
Wykres 2. Polska branża faktoringowa na tle unijnego i światowego rynku
usług faktoringowych w latach 2006-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Factors Chain International, „Annual review 2015”,
Amsterdam 2015, s. 21-24.

Analizując polską branżę faktoringową na tle unijnego i światowego
rynku (wykres 2), można stwierdzić, że w latach 2006-2014 obroty faktoringowe w Polsce były znacznie niższe niż średnia w krajach UE-15 i UE-28. Jest
to spowodowane faktem, iż rozmiary unijnego rynku faktoringowego są zdeterminowane przez obroty generowane przez państwa, takie jak Francja, Wielka
Brytania, Niemcy i Włochy. Udział tych krajów w generowaniu obrotów faktoringowych na rynku unijnym w całym analizowanym okresie sięgał ok. 70%,
a w 2014 r. udział ten wzrósł do 72,7% wolumenu transakcji UE-15 (tj. 69,4%
obrotów UE-28). Ponadto, do 2012 r. wartość polskich transakcji faktoringoŚredni wskaźnik tempa wzrostu liczony jako średnia arytmetyczna wskaźnika tempa wzrostu
w poszczególnych latach, liczonego jako stosunek przyrostu wartości obrotów faktoringowych
w danym roku do wartości obrotów w okresie bazowym (okres bazowy = rok poprzedni).
W latach 2006-2014 wskaźnik tempa wzrostu wyniósł odpowiednio: 78,53%, -1,27%, 53,85%,
35,09%, 10,42%, 36,93%, 28,88% i 6,04%.
10 Factors Chain International, „Annual review 2015”, Amsterdam 2015, s. 21-24.
9
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wych była niższa niż średnie obroty faktoringowe generowane na globalnym
rynku faktoringowym. Wysoka dynamika wzrostu usług faktoringowych w Polsce przełożyła się jednak na zmianę tej relacji i od 2013r. polskie obroty faktoringowe są wyższe niż średnia wartość usług faktoringu na rynku światowym11.
Pomimo szybkiego rozwoju tego sektora usług finansowych, udział Polski w generowaniu globalnych obrotów faktoringowych pozostaje na niskim
poziomie, co zostało przedstawione w tabeli 2. Udział ten wzrósł z 0,10%
w 2006 r. do 1,40% w 2014 r. Polska branża faktoringowa ma zatem nadal
duży potencjał wzrostu, a utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu obrotów
faktoringowych może przełożyć się na stopniowe zwiększanie udziału Polski
w globalnym rynku faktoringu12.
Tabela 2. Udział poszczególnych krajów w globalnym obrocie faktoringowym w latach 2006-2014 (w %)
Wyszczególnienie

Lata
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

UE - 15
Litwa, Łotwa, Estonia,
Czechy, Słowacja,
Cypr, Malta, Słowenia,
Węgry
Polska
Bułgaria, Chorwacja,
Rumunia
Pozostałe kraje Europy
Kraje Ameryki Pd. i
Pn.
Kraje afrykańskie

66,15

65,4

60,6

62,0

56,8

54,8

54,4

54,4

55,7

1,25

1,4

1,5

1,2

1,0

0,9

0,8

0,8

0,9

0,10

0,6

0,6

0,9

1,0

0,9

1,1

1,4

1,4

0,39

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

3,33

4,1

4,0

3,9

4,3

3,7

4,2

4,3

4,0

12,40

11,5

11,6

11,1

11,3

10,3

8,8

8,7

8,8

0,75

0,8

1,0

1,2

1,0

1,2

1,1

1,0

0,9

Kraje azjatyckie
Australia i pozostałe
kraje
Źródło: jak w tabeli 2.

13,20

13,4

17,8

16,4

21,6

25,2

26,8

27,1

26,2

2,43

2,6

2,5

3,1

2,8

2,9

2,4

1,8

1,8

Dane na temat polskiego sektora usług faktoringowych, uwzględnione
w tabeli 3, gromadzi również Główny Urząd Statystyczny i Polski Związek
Faktorów. Wartość wierzytelności wykupionych przez faktorów na całym
rynku faktoringowym w Polsce wzrosła z 25 575 mln PLN w 2006 r. do
152 681 mln PLN w 2014 r., co oznacza, że obroty faktoringowe przez cały
analizowany okres zwiększały się średnio o 26,61% rocznie. Największy wzrost
wolumenu transakcji faktoringowych miał miejsce w 2010 r., który wyniósł
11
12

Factors Chain International, „Annual review 2015”, Amsterdam 2015, s. 21-24.
Ibidem.
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72,56% w stosunku do roku 2009. Od 2012 r. tempo wzrostu obrotów faktoringowych utrzymuje się na stabilnym poziomie wynoszącym od 15% do 19%.
Największa część wierzytelności, będących przedmiotem faktoringu, została
wykupiona przez instytucje zrzeszone w Polskim Związku Faktorów, które
w latach 2006-2014 zrealizowały ok. 74% polskich obrotów faktoringowych,
co świadczy o dużej koncentracji tego sektora.
Tabela 3.Wartość wykupionych wierzytelności w Polsce w latach 20062014 (w mld PLN)
Wyszczególnienie
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dane Głównego Urzędu Statystycznego 25,58 30,17 45,51 51,35 88,61 94,86 113,06 132,42 152,68
Dane Polskiego Związku Faktorów
17,00 30,72 47,9 51,35 64,20 79,37 113,10 130,96 142,80
w tym instytucje zrzeszone w PZF 13,77 18,80 32,87 30,03 55,91 67,11 81,81 96,58 114,45
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2014 r., GUS, Warszawa 2015, s. 1-4; Działalność faktoringowa przedsiębiorstw
finansowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, s. 1-4; Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010r.,GUS, Warszawa 2011, s. 1-21; Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, s. 6-28; Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, s.1-6;
Polski Związek Faktorów, http://www.faktoring.pl (stan na dzień 09 lutego 2016)

Tabela 4. Obroty faktoringowe w Polsce w latach 2006-2014 z uwzględnieniem rodzaju faktoringu
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Faktoring krajowy
Faktoring zagraniczny**
w tym:
w tym:
Ogółem
Ogółem
(w mln
(w mln
Bez
Z regresem
Mieszany Odwrotny*
Eksportowy Importowy
PLN)
PLN)
regresu
23 437
70,5%
24,8%
4,8%
2 138
85,5%
14,5%
26 915
67,9%
29,9%
2,2%
3 257
85,5%
14,5%
38 574
49,6%
47,9%
2,6%
6 931
88,4%
11,6%
43 171
56%
40%
4%
8 181
89,0%
11,0%
74 398
58,7%
40,4%
0,9%
14 216
96,0%
4,0%
78 619
50,5%
48,8%
0,7%
16 242
95,2%
4,8%
94 617
49,8%
47,1%
3,1%
18 443
90,5%
9,5%
111 963
47,8%
47,3%
4,9%
20 461
90,5%
9,5%
132 430
39%
54%
2%
5%
20 252
95,2%
4,8%

*) Faktoring odwrotny jest uwzględniany w statystykach GUS od 2014 r.
**) Struktura faktoringu zagranicznego w latach 2011-2014 została opracowana na podstawie danych Polskiego Związku Faktorów

Źródło: jak w tabeli 3.

Analizując polską branżę faktoringową z punktu widzenia rodzajów factoringu, można stwierdzić, że przedsiębiorcy korzystali głównie z faktoringu
krajowego, co przedstawia tabela 4. Udział faktoringu krajowego w całym
badanym okresie wynosił od ponad 82% do 92%. Wśród tego rodzaju faktoringu dominował faktoring z regresem. Jego udział w faktoringu krajowym
kształtował się od 70,5% w 2006 r. do 39% w 2014 r. Z kolei z faktoringu bez
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regresu skorzystało od 24,8% w 2006 r. do 54% w 2014 r. faktorantów. Zmiana
struktury realizowanych obrotów faktoringowych na przestrzeni ostatnich 9 lat
oznacza, że przedsiębiorstwa coraz częściej wybierają usługi finansowe obniżające ryzyko prowadzonej działalności, godząc się na wyższe koszty pozyskania takiego finansowania.
Wykres 3. Liczba klientów według wartości obrotów z faktorem w latach
2006-2014

Źródło: jak w tabeli 3.

Rozwój sektora faktoringowego w Polsce potwierdza również wzrost
liczby klientów korzystających z faktoringu od 3 713 w 2006 r. do 7 929
w 2014 r. Wśród klientów instytucji faktoringowych dominowały podmioty
realizujące w ramach faktoringu do 5 mln PLN obrotów, co jest widoczne
na wykresie 3. Wynika to z faktu, iż w Polsce funkcjonują głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, a zatem realizowane obroty faktoringowe odpowiadają
skali prowadzonej przez nich działalności.
Ponadto, faktoranci zajmują się głównie przetwórstwem przemysłowym
(30,7% w 2014 r.) oraz handlem hurtowym, detalicznym i naprawą pojazdów
samochodowych (29,5% w 2014 r.). Wśród klientów dominują zatem firmy,
które ze względu na specyfikę prowadzonej działalności udzielają kredytu
kupieckiego swoim odbiorcom13.
Analizując rozmiary sektora faktoringowego w Polsce w ujęciu regionalnym przedstawione na rysunku 2, można stwierdzić, że w 2014 r. z usług
faktoringowych korzystały głównie przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego (19,62% obrotów), wielkopolskiego (11,1% obrotów) i pomorskiego
(10,92% obrotów). Branża faktoringowa jest najsłabiej rozwinięta w województwie lubuskim, w którym w 2014 r. przeprowadzono zaledwie 0,39%
13

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2014 r. – aneks statystyczny, GUS,
Warszawa 2015, s. 1-4.
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obrotów faktoringowych. Rozmiary rynku faktoringowego są ściśle związane
z udziałem danego województwa w tworzeniu PKB i liczbą podmiotów gospodarczych funkcjonujących na danym obszarze. Tę zależność potwierdza analiza
danych statystycznych z 2013 r., zgodnie z którymi największy udział w tworzeniu PKB miało województwo mazowieckie (22,1% PKB i 18% podmiotów).
Wysoki udział miało również woj. śląskie (12,4% PKB i 10% podmiotów),
w którym z usług faktoringowych korzystało relatywnie dużo przedsiębiorstw,
tj. ok. 13% obrotów faktoringowych. Z kolei w woj. lubuskim w 2013 r. zostało
wytworzone zaledwie 2,2% PKB i funkcjonowało jedynie 3% podmiotów14.
Rys. 2. Liczba klientów, liczba wykupionych faktur oraz wolumen obrotów faktoringowych w 2014 r. w przekroju województw

*) wskazane na rysunku 2 wartości oznaczają:
wartość wykupionych wierzytelności (w mln PLN) / liczba klientów (w tys.) / liczba wykupionych faktur (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2014 r. – aneks statystyczny, GUS, Warszawa 2015, s. 1-4;

14

Rocznik Statystyczny Województw 2015, GUS, Warszawa 2016, s. 608-616.
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Dynamiczny rozwój oraz rosnącą rolę branży faktoringowej w sektorze
usług finansowych w Polsce potwierdza również udział obrotów faktoringowych w PKB, który wykazuje tendencję wzrostową. Udział wartości wykupionych wierzytelności w PKB zwiększył się z 2,4% PKB w 2006 r. do 8,8%
w 2014 r., co przedstawia tabela 5. Wzrost udziału tego segmentu usług finansowych jest efektem większej popularności faktoringu, który stanowi alternatywne źródło finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
Tabela 5. Udział i dynamika sektora usług faktoringowych w kształtowaniu PKB
Wyszczególnienie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wartość wykupionych
25,58 30,17 45,51 51,35 88,61 94,86 113,06 132,42 152,68
wierzytelności (w mld PLN)
Produkt krajowy brutto
1065,2 1186,8 1277,3 1361,9 1445,1 1566,6 1629 1656,3 1719,1
(ceny bieżące) w mld PLN
Wolumen transakcji
2,40 2,54 3,56 3,77 6,13 6,06 6,94 7,99 8,88
faktoringowych jako % PKB
Dynamika PKB (ceny stałe)
wytworzonego przez instytucje 104,5 131,3 111,6 91,1 98,0 109,2 89,0 114,5 109,4
finansowe (w %)
Dynamika obrotów faktorinbd 118,0 150,8 112,90 172,6 107,1 119,2 117,1 115,3
gowych w Polsce (w %)
Źródła: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015,
GUS, Warszawa 2015, s. 698-701, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013,
GUS, Warszawa 2015, s. 695-703; Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/
przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansow ych-w2015-roku,2,11.html (stan na dzień 09 lutego 2016)

Ponadto, średnie tempo wzrostu wolumenu transakcji faktoringowych
w Polsce jest wyższe niż dynamika PKB wytworzonego przez instytucje finansowe, co potwierdzają dane zawarte w tabeli 5. W latach 2006-2014 PKB,
generowany przez sektor finansowy, wzrastał średnio o 6,51% rocznie, a zatem
dynamika była niemal o 5,3 p.p. niższa niż w przypadku branży faktoringowej.
Oznacza to, że z roku na rok sektor usług faktoringowych w coraz większym
stopniu oddziałuje na polski rynek usług finansowych i stanowi jeden z ważniejszych segmentów tego rynku.
Podsumowanie
Faktoring jest jednym z narzędzi, które pozwala na optymalne zarządzanie należnościami. Przedsiębiorstwa korzystające z tej usługi finansowej mogą
szybciej uzyskać środki pieniężne należne ze sprzedaży dóbr lub usług, ponosząc
przy tym niższe koszty niż w przypadku korzystania z innych form zewnętrznego finansowania. W efekcie przedsiębiorstwa zgłaszają coraz większe zapo-
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trzebowanie na usługi faktoringowe, co przekłada się na systematyczny wzrost
wolumenu wykupowanych wierzytelności.
Faktoring należy do coraz częściej wybieranych usług finansowych,
co potwierdzają dane statystyczne zgromadzone między innymi przez instytucje, takie jak Główny Urząd Statystyczny, Polski Związek Faktorów i Factors
Chain International. Analiza branży faktoringowej w Polsce w latach 20062014 – na podstawie tych informacji – pozwoliła na wskazanie głównych trendów, jakie są widoczne w tym sektorze oraz potwierdzenie postawionej we
wstępie hipotezy.
Rynek usług faktoringowych znajduje się w fazie rozwoju. Potwierdzeniem tego jest wzrost wolumenu obrotów faktoringowych wynoszący średnio
26,61% rocznie. Polscy przedsiębiorcy wybierają głównie faktoring bez regresu, co pozwala na poprawę płynności finansowej i uniknięcie ryzyka związanego z niewypłacalnością odbiorców. Poza tym, o rosnącej przewadze branży
faktoringowej świadczy coroczny wzrost udziału wykupowanych wierzytelności
w PKB (w 2014r. było to 8,8%). Przeanalizowane dane statystyczne potwierdzają zatem, że sektor usług faktoringowych jest jednym z najdynamiczniej
rozwijających się segmentów rynku finansowego w Polsce.
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Streszczenie
W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza sektora usług faktoringowych w Polsce w latach 2006-2014 w celu zweryfikowania hipotezy, że sektor usług faktoringowych jest
jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku finansowego w Polsce. Weryfikacji tak sformułowanej hipotezy dokonano na podstawie analizy danych statystycznych zgromadzonych przez Factors Chain International, Główny Urząd Statystyczny oraz Polski Związek
Faktorów. Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż branża faktoringowa w Polsce znajduje
się w fazie dynamicznego wzrostu. Przemawia za tym wysokie tempo wzrostu wolumenu wykupywanych wierzytelności, które wynosi średnio ok. 26,6%. Co więcej, rośnie udział wolumenu
transakcji faktoringowych w PKB, a dynamika wzrostu obrotów faktoringowych jest wyższa niż
dynamika wzrostu PKB wytworzonego przez instytucje finansowe. Coraz częstsze korzystanie
z usług faktoringowych umożliwia przedsiębiorstwom optymalizację zarządzania wierzytelnościami handlowymi oraz poprawę płynności finansowej, przy jednocześnie łatwiejszym dostępie
do produktu i niższych kosztach finansowych niż w przypadku tradycyjnych form finansowania,
do których można zaliczyć, m.in. kredyt bankowy.
THE ANALYSIS OF THE FACTORING MARKET IN POLAND
Summary
In this article there is the analysis of the factoring market in Poland during 2006-2014. The purpose
of this article is the verification of hypothesis that the factoring industry is one of the most
dynamically developing segment of the financial market in Poland. The verification of this
hypothesis was conducted on the basis of the statistical data from Factors Chain International,
Central Statistical Office and Polish Factors Association. The data shows that factoring industry
in Poland is developing rapidly. This is confirmed by the high growth rate of volume of the
factoring turnover, which is c.a. 26.6%. Moreover, the share of the factoring turnover in GDP
is increasing. Also, the growth rate of the factoring turnover is higher than the growth rate
of GDP, which was produced by the financial institutions. The use of the factoring allows to
optimise the management of receivables and to improve the financial liquidity. Another advantage
of the factoring is an easier access to a product and a lower cost of financing than in case of
traditional type of financing, i.a. loans.

Joanna Bogna Zielińska

WYBRANE KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI
DO JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO
NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Wprowadzenie
Wspólny rynek to stadium integracji gospodarczej, które obejmuje całkowicie wolny przepływ oraz wspólne zewnętrzne regulacje dotyczące towarów
i usług, a także czynników produkcji1. Korzyści jednolitego rynku wewnętrznego
stanowią skutek zniesienia barier handlowych wewnątrz obszaru zintegrowanego, pełnej liberalizacji rynku finansowego, nasilenia konkurencji wewnętrznej, zwiększenia skali produkcji i zniesienia ograniczeń w dostępie do rynku
zamówień publicznych2. W rezultacie integracji gospodarczej powstają nowe
strumienie handlu, następuje także zmiana ich struktury przestrzennej i rzeczowej3.
Celem artykułu jest próba oceny korzyści związanych z włączeniem krajów V-4 do wspólnego rynku UE, zwłaszcza związanych z transferem technologii w ramach obszaru zintegrowanego. Autor postawił tezę, że napływ technologii do krajów Grupy Wyszehradzkiej przyczynił się do wzrostu całkowitej
produktywności czynników wytwórczych w tych krajach i poprawy ich pozycji
eksportowej. Praca zawiera analizę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i struktury importu towarów do krajów V-4, które stanowią źródło
transferu technologii. Prezentacja struktury eksportu ze względu na poziom
zaawansowania technologicznego służy ocenie posiadania przez kraje przewagi konkurencyjnej w handlu. Analiza obejmuje lata 2004-2015, czyli okres
funkcjonowania w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego.


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
W. Molle, The economics of european integration. Theory, practice, policy. Fifth edition,
Ashgate Publishing Limited, Aldershot 2006, s. 10-11.
2 Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa-Łódź
1999, s. 145.
3 E. Czarny, K. Śledziewska, Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw członkowskich
z partnerami z Unii Europejskiej, (w:) Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności, red.
M. Olczyk, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015, s. 16 (dokument elektroniczny ze strony
http://zie.pg.edu.pl/documents/10693/38995566/Wybrane_aspekty_mezo_i_mikrokonkurenc
yjnosci.pdf).
1
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1. Ekonomiczne efekty przynależności do wspólnego rynku w świetle literatury
Usunięcie technicznych, fizycznych i fiskalnych barier w wymianie
handlowej pomiędzy państwami tworzącymi wspólny rynek przyczynia się
do przyspieszenia procesu specjalizacji produkcji i handlu4. Nasilenie konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzi do obniżenia kosztów produkcji
i cen, a poprawa konkurencyjności cenowej i kosztowej towarów eksportowanych znajduje odzwierciedlenie w poprawie bilansu handlowego i wzroście
produktu krajowego brutto5.
Z mikroekonomicznego punktu widzenia spadek cen towarów wpływa
na wzrost popytu krajowego i zagranicznego, co staje się bodźcem do zwiększenia wielkości produkowanych dóbr. Wzrost rozmiarów produkcji ujawnia
korzyści skali, a usunięcie barier pozataryfowych powoduje spadek kosztów
produkcji. Jednocześnie presja konkurencyjna uruchamia procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, które zwiększają znaczenie innowacji i postępu technicznego6.
Wprowadzenie swobody przepływu czynników wytwórczych w ramach
wspólnego rynku może powodować efekty kreacji i przesunięcia strumieni
kapitału i pracy, co wpływa na wielkość obrotów handlowych krajów tworzących ugrupowanie integracyjne.7 Według Markusena i Svenssona podstawę
wymiany handlowej stanowią międzynarodowe różnice w technologii produkcji.
Kraje specjalizują się w eksporcie dóbr, w których produkcji posiadają przewagę
technologiczną, a importują czynniki wykorzystywane intensywnie w branżach
eksportowych. W rezultacie przepływ czynników wytwórczych prowadzi do
zwiększenia rozmiarów wymiany handlowej8.
Szczególną formę przepływów kapitałowych stanowią inwestycje bezpośrednie, które stanowią źródło efektów spillover.9 Utworzenie wspólnego
rynku sprawia, że w ramach obszaru zintegrowanego zwiększa się ilość inwestycji bezpośrednich, które poszukują optymalnej lokalizacji. Wzrost specjali4

R. Faini, European migrants: an endangered species?, (w:) R. Baldwin, D. Cohen, A. Sapir,
A. Venables, Market Integration, Regionalism and the Global Economy, Cambridge University
Press, Cambridge-New York 1999, s. 247.
5 J. Witkowska, Z. Wysokińska, Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a
procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2006, s. 45-46.
6 Ibidem, s. 46-47.
7 Z. Wysokińska, Międzynarodowa integracja regionalna – aspekty teoretyczne i empiryczne,
„Ekonomista”, 5-6/1995, s. 874.
8 J. R. Markusen, L. E. O. Svensson, Trade in goods and factors with international differences in
technology, Working Paper No. 1101, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, Cambridge, March 1983, s. 24-25.
9 P. Robson, The Economics of International Integration. Fourth edition, Routledge, London (i
inne) 2002, s. 79.
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zacji produkcji wymaga jej reorganizacji i racjonalizacji, co zmusza przedsiębiorstwa do redefiniowania ich strategii inwestycyjnych. W warunkach zintegrowanych rynków kapitał będzie odpływał z krajów, w których przedsiębiorstwa dysponują przewagą własnościową, do krajów posiadających przewagę
lokalizacyjną10.
Utworzenie wspólnego rynku powoduje wzrost jego atrakcyjności również dla inwestorów zewnętrznych,11 gdyż wiąże się ze zmniejszeniem importu
z krajów trzecich w wyniku zwiększenia wewnętrznej konkurencyjności producentów z ugrupowania integracyjnego. Może to prowadzić do podniesienia
kosztów dostawców zewnętrznych i dalszego spadku ich konkurencyjności
na rynkach światowych12. Reakcją producentów zewnętrznych jest najczęściej
ulokowanie produkcji na obszarze zintegrowanym poprzez podjęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych13.
Przepływy BIZ związane z aktywnością przedsiębiorstw międzynarodowych powodują, że do krajów napływa technologia o różnym stopniu zaawansowania. Transfer technologii może odbywać się za pomocą dóbr, które są
importowane przez inwestorów zagranicznych do kraju przyjmującego BIZ.
Technologia może również napływać w formie nieuchwytnych zasobów lub
know-how przenoszonego przez czynnik ludzki14.
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oddziałuje na postęp
techniczny w kraju przyjmującym kapitał15. Obserwacja działalności korporacji
transnarodowych może prowadzić do poprawy efektywności przedsiębiorstw
krajowych (efekt uczenia się nowych technologii w kraju przyjmującym).
Ponadto konkurencja ze strony zagranicznych firm wymusza na krajowych
przedsiębiorstwach wejście na wyższy szczebel technologicznego i organizacyjnego zaawansowania. Inwestorzy zagraniczni poprawiają też jakość kapitału ludzkiego w kraju przyjmującym BIZ, gdyż przygotowują pracowników
do wykonywania nowych, bardziej skomplikowanych zadań16.
W. Molle, The economics …, op. cit., s. 126.
B. Mucha-Leszko, Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, (w:) Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, red.
W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 19.
12 W. Molle, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000, s. 105.
13 J. Witkowska, Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 16.
14 J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba
interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 161.
15 E. Xiaoqin Fan, Technological Spillovers from Foreign Direct Investment – a Survey, ERD
Working Paper Series No. 33, Economics and Research Department, Asian Development
Bank, December 2002, s. 4-6.
16 J. Witkowska, Bezpośrednie …, op. cit., s. 161-163.
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Według W. Molle’a zintegrowany rynek przyspiesza wymianę technologicznego know-how pomiędzy firmami, a pozytywny efekt rozprzestrzenia się
też na współpracujących z nimi dostawców i odbiorców17. Wertykalne efekty
spillover wynikają z transferu specyficznej wiedzy do dostawców i odbiorców,
zapewnienia im dostępu do bardziej zaawansowanych technologicznie części,
podzespołów lub półproduktów. Przedsiębiorstwa międzynarodowe posiadają
też wyższe wymagania w zakresie jakości produktów czy terminowości dostaw.
Zachęca to krajowych dostawców do poprawy systemu zarządzania produkcją
i technologii wytwarzania, a także stwarza szanse na uzyskanie korzyści skali
produkcji. Obecność korporacji transnarodowych wpływa zatem na poprawę
produktywności krajowych dostawców18.
Korporacje transnarodowe decydują się na działalność na rynkach zagranicznych ze względu na lepszą obsługę lokalnego rynku lub minimalizację
kosztów produkcji. Horyzontalne bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią formę geograficznej dywersyfikacji działalności, ponieważ polegają na skopiowaniu procesu produkcyjnego za granicą w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów na lokalnym rynku. Wertykalne bezpośrednie inwestycje zagraniczne
oznaczają alokację części procesu produkcyjnego w kraju, w którym istnieje
dostęp do tańszych surowców lub czynników produkcji. Horyzontalne inwestycje często stanowią substytut handlu zagranicznego, podczas gdy wertykalne inwestycje zazwyczaj kreują nowe strumienie wymiany handlowej19. Jeśli
inwestycje napływają do kraju będącego na niższym poziomie rozwoju gospodarczego i technologicznego, to wpływają na przyspieszenie rozwoju ekonomicznego kraju przyjmującego BIZ wskutek uzupełnienia niedoborów krajowego kapitału i technologii20.
Według G. N. Yannopoulos’a po zniesieniu wewnętrznych taryf celnych
wzrosły przepływy BIZ wewnątrz Unii Europejskiej. Badania W. Molle’a
i R. Morsinka udowodniły, że wymiana handlowa i przepływy inwestycji bezpośrednich wewnątrz UE stanowią strumienie komplementarne powyżej określonej intensywności handlu21. Wzrost wewnętrznych inwestycji bezpośrednich
na obszarze zintegrowanym wynika z obniżenia kosztów transakcyjnych i pojaJ. Witkowska, Z. Wysokińska, Umiędzynarodowienie …, op. cit., s. 46.
B. Smarzynska Javorcik, Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages, (w:) Global Integration &
Technology Transfer, red. B. Hoekman, B. Smarzynska Javorcik, World Bank and Palgrave
Macmillan, Washington, Hampshire and New York 2006, s. 208-212.
19 W. Molle, The economics …, op. cit., s. 125.
20 Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja …, op. cit., s. 59.
21 G. N. Yannopoulos, Foreign Direct Investment and European Integration. The Evidence from
the Formative Years of the European Community, (w:) International Economic Integration:
Monetary, Fiscal and Factor Mobility Issues, Critical Perspectives on the World Economy, red.
M. N. Jovanović, Routledge, London and New York 1998, s. 555-556.
17
18
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wienia się korzyści skali produkcji, co zachęca firmy tam zlokalizowane do specjalizacji produktowej lub procesowej22.
Przepływ kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych
może być bodźcem do wzrostu importu surowców i półproduktów, a także
rozwoju produkcji o charakterze proeksportowym23. Napływ BIZ może również powodować zastąpienie dotychczasowego importu nową produkcją uruchomioną w kraju przyjmującym kapitał, co wiąże się ze wzrostem importu
części i podzespołów z kraju inwestora. W rezultacie następuje wzrost wymiany pomiędzy przedsiębiorstwami (intra-corporation trade) oraz wymiany
wewnątrzgałęziowej pomiędzy krajami (intra-industry trade)24.
Reasumując, udział we wspólnym rynku stwarza możliwości większych
dostosowań strukturalnych we wzajemnym handlu wskutek przyspieszenia
postępu technologicznego, pogłębienia specjalizacji w handlu, wzrostu dochodów i popytu na dobra wyższej jakości25.
2. Kanały transferu technologii do krajów V-4
Bez wątpienia bezpośrednie inwestycje zagraniczne wpływają na gospodarki krajów przyjmujących. Dotyczy to zwłaszcza krajów Europy ŚrodkowoWschodniej, które przeszły proces transformacji ustrojowej. Potrzeba restrukturyzacji gospodarki, a także niewystarczające zasoby kapitału narodowego stworzyły zapotrzebowanie na napływ kapitału zagranicznego. Jednocześnie widocznie słaba pozycja technologiczna tych krajów i potrzeba zmniejszenia opóźnienia technologicznego wzmacniała znaczenie transferu technologii poprzez
napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich26.
Zarówno handel międzynarodowy, jak i BIZ stanowią źródło postępu technologicznego dla krajów słabiej rozwiniętych. Ich korzyści wiążą się z poprawą
stopy życia i stymulowaniem wzrostu gospodarczego w krajach przyjmujących
inwestycje. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej stały się atrakcyjnym miejscem lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względu na wysoki
stopień integracji wzajemnej i łatwiejszy dostęp do rynków odległych, które
22

J. H. Dunning, P. Robson, Multinational Corporate Integration and Regional Economic Integration, (w:) International Economic Integration: Monetary, Fiscal and Factor Mobility Issues.
Critical Perspectives on the World Economy, red. M. N. Jovanović, Routledge, London and
New York 1998, s. 531.
23 A. Czarczyńska, K. Śledziewska, Teoria europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 89-90.
24 Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja …, op. cit., s. 60.
25 B. Mucha-Leszko, Konwergencja realna i doświadczenia strefy euro a wspólna waluta
w Polsce, (w:) Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia i wyzwania, „Problemy Zarządzania”, vol. 8, nr 1 (27), Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 34.
26 E. Fifeková, E. Nemcová, Impact of FDI on Economic Growth: Evidence from V4 Countries,
“PeriodicaPolytechnica. Social and Management Sciences”, No. 23(1), 2015, s. 7.
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korporacje międzynarodowe mogą obsługiwać z obszaru EŚW27. Badania
pokazują, że akcesja do Unii Europejskiej skutkowała większym napływem
BIZ (mierzonym jako % PKB) do krajów Grupy Wyszehradzkiej w porównaniu do starych państw członkowskich. Wynikało to z relokacji procesów produkcyjnych przedsiębiorstw z UE-15 (zwłaszcza w przemyśle przetwórczym)
do nowych państw członkowskich, co przyczyniało się do szybkiego tempa
wzrostu gospodarczego tych krajów. To zjawisko można zaobserwować na
przykładzie przemysłu motoryzacyjnego, który uzyskał dominującą pozycję
w krajach V-428.
Tabela 1 przedstawia dane dotyczące napływu i skumulowanej wartości
BIZ w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014.
Tabela 1. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów V-4
w latach 2004-2014 (mln USD w cenach bieżących i bieżących
kursach walutowych)
Kraj

Rodzaj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Napływ

Czechy

2 927

6 141

2 318

7 984

3 639

5 909

4 266

7 709

6 818

3 951

6 327

1 995

2 193

6 300 14 375

3 097

4 039

12 440

9 719 18 381 21 643 13 862 11 889 12 796 18 258

7 120

120 13 883

Wartość
skumulo- 84 469 88 185 121 692 172 097 157 173 176 923 195 409 174 661 203 333 271 687 245 161
wana
2004
100,0 104,4 144,1 203,7 186,1 209,5 231,3 206,8 240,7 321,6 290,2
=100%
Napływ

Słowacja

6 451

Wartość
skumulo- 61 567 61 110 80 153 95 469 88 054 98 876 90 845 85 331 104 017 108 231 98 360
wana
2004
100,0
99,3 130,2 155,1 143,0 160,6 147,6 138,6 168,9 175,8 159,8
=100%
Napływ

Polska

5 463 10 444

Wartość
skumulo- 57 259 60 662 79 841 112 408 113 174 125 827 128 504 120 569 136 493 134 085 121 530
wana
2004
100,0 105,9 139,4 196,3 197,7 219,8 224,4 210,6 238,4 234,2 212,2
=100%
Napływ

Węgry

4 974 11 653

4 029

3 110

5 803

4 017

4 868

-6

1 770

3 491

2 982

591

479

Wartość
skumulo- 28 185 29 595 38 567 47 713 50 416 52 537 50 328 51 980 55 124 58 105 53 216
wana
2004
100,0 105,0 136,8 169,3 178,9 186,4 178,6 184,4 195,6 206,2 188,8
=100%

Źródło: Foreign direct investment, http://unctadstat.unctad.org/wds (25.05.2016).

27

O. Babunek, Foreign Direct Investment in Visegrad Four And the Main Trading Partners,
“Statistika”, Vol. 49, No. 4, 2012, s. 14, 17.
28 E. Fifeková, E. Nemcová, Impact of FDI …, op. cit., s. 9-10.
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W latach 2004-2014 Polska była liderem pod względem rozmiarów kapitału zagranicznego zainwestowanego w krajach V-4. Według stanu na koniec
2014 roku do Polski napłynęły bezpośrednie inwestycje zagraniczne o wartości
ponad 245 mld USD, co oznacza prawie trzykrotny wzrost w odniesieniu do
2004 roku. Drugim krajem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej były
Czechy, które doświadczyły ponad dwukrotnego wzrostu wartości BIZ (ponad
121 mld USD w 2014 roku). Chociaż rozmiary bezpośrednich inwestycji
zagranicznych napływających do Słowacji charakteryzowały się najniższą wartością w odniesieniu do krajów V-4 w całym analizowanym okresie, jednakże
nastąpił wzrost wartości zainwestowanego kapitału o ok. 90%. W przypadku
Węgier wzrost wartości BIZ w latach 2004-2014 był relatywnie niższy niż
pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej (ok. 60%), chociaż według stanu na
koniec 2014 roku do Węgier napłynął kapitał zagraniczny o wartości ponad
98 mld USD. W przypadku Węgier za wahania napływu BIZ może odpowiadać
pogorszenie konkurencyjności kosztowej kraju, co prowadziło do zamknięcia
wielkich fabryk produkujących sprzęt elektroniczny w związku z globalnymi
decyzjami przedsiębiorstw międzynarodowych (m.in. Elcoteq, Flextronics,
Nokia i Sony)29.
Polska zajmowała pierwsze miejsce pod względem wartości rocznych
napływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w siedmiu z jedenastu
analizowanych lat. Ponadto w latach 2006-2007, 2009-2011 i w roku 2014
do Polski napłynęło ponad 50% wartości kapitału zainwestowanego w krajach
Grupy Wyszehradzkiej. W okresie kryzysu gospodarczego napływy BIZ
do Polski były zauważalnie wyższe w porównaniu do pozostałych krajów V-4,
co mogło być spowodowane, m.in. obniżeniem jednostkowych kosztów pracy,
podczas gdy w Czechach i na Węgrzech nastąpił ich wzrost30. Atrakcyjność
inwestycyjna Czech pozostawała na wyższym poziomie niż Węgier, a Słowacja cieszyła się najmniejszym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych.
Drugim kanałem transferu technologii z zagranicy jest wymiana handlowa. Dla analizy korzyści z przynależności do wspólnego rynku najbardziej znaczący będzie udział w imporcie towarów wyprodukowanych przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii. Badanie struktury rzeczowej importu ze względu
na stopień zaawansowania technologicznego produktów zostało przeprowadzone w oparciu o metodologię OECD (ISIC rev. 4)31, która wyróżnia przemysły wysokich technologii, średnio-wysokich technologii, średnio-niskich tech29

European Commission, Macroeconomic Imbalances Hungary 2014, European Economy,
Occasional Papers 180, March 2014, Brussels 2014, s. 21.
30 M. Mokrogulski, Zasoby i ich produktywność, (w:) Polska. Raport o konkurencyjności 2012.
Edukacja jako czynnik konkurencyjności, red. M. A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 158.
31 http://www.oecd.org/sti/ind/BTDIxE_2014.pdf
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nologii i niskich technologii32. Strukturę importu krajów Grupy Wyszehradzkiej ze względu na stopień zaawansowania technologicznego towarów prezentuje Tabela 2.
Tabela 2. Udział w imporcie krajów V-4 towarów według stopnia zaawansowania technologicznego w latach 2004-2015 (w %)
Kraj

Rodzaj
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
towarów
High-tech 13,0 12,9 13,3 12,5 13,3 15,9 16,1 13,2 13,6 13,9 14,0 15,0

Mediumhigh tech
Mediumlow tech
Low-tech
High-tech
Mediumhigh tech
Czechy Mediumlow tech
Low-tech
High-tech
Mediumhigh tech
Słowacja Mediumlow tech
Low-tech
High-tech
Mediumhigh tech
Węgry
Mediumlow tech
Low-tech

37,7

35,7

35,3

36,2

35,7

34,5

33,5

33,6

32,4

33,5

34,3 35,4

22,2

21,5

22,0

22,6

21,3

19,6

20,0

20,8

19,7

19,8

19,6 19,6

16,4
17,8

15,8
16,9

14,8
18,4

14,4
19,6

14,6
19,2

16,9
21,9

15,8
23,2

15,7
20,9

15,7
19,8

16,2
18,8

16,9 17,7
19,5 20,4

36,9

35,3

34,7

35,6

34,3

32,9

32,2

34,0

34,7

35,6

37,0 37,8

22,4

22,2

22,0

22,5

21,4

19,0

19,4

20,4

20,2

20,5

19,9 19,3

14,1
13,2

14,3
15,3

13,3
17,9

13,0
19,0

12,8
18,8

14,8
21,5

13,2
20,9

12,9
17,1

13,2
19,2

14,0
20,5

14,1 14,2
20,6 21,3

38,2

35,7

35,6

36,9

35,5

33,2

32,9

34,6

34,6

34,4

36,5 38,7

18,9

18,7

18,1

18,5

18,9

16,7

18,2

18,5

17,7

17,3

17,3 16,8

14,9
26,2

14,8
24,3

13,2
23,7

13,0
24,0

12,5
22,4

15,1
26,7

13,3
27,1

13,5
23,5

13,4
22,4

13,5
20,4

13,9 13,9
18,2 19,6

37,2

37,1

37,1

37,8

36,4

33,1

32,2

34,3

34,8

37,6

40,4 42,4

15,7

15,3

16,0

16,5

16,2

14,4

15,6

16,6

16,6

17,3

17,0 16,5

Polska

12,6 11,9 10,9 10,6 10,5 11,8 10,5 10,8 11,4 11,2 11,6 11,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN08BIS - STAN Bilateral Trade
Database in goods, STAN Bilateral Trade Database by Industry and End-use category
(BTDIxE) (25.05.2016).

32

Do przemysłów wysokich technologii według ISIC rev. 4 zalicza się samoloty, statki kosmiczne
i maszyny powiązane, farmaceutyki, sprzęt komputerowy, elektroniczny i optyczny. Produkty
średnio-wysokich technologii obejmują urządzenia elektryczne, pojazdy mechaniczne silnikowe,
przyczepy i półprzyczepy, urządzenia kolejowe i transportowe nie sklasyfikowane gdzie indziej,
chemikalia i produkty chemiczne oprócz farmaceutyków, wojskowe pojazdy bojowe, a także maszyny i urządzenia nie sklasyfikowane gdzie indziej. Przemysły średnio-niskich technologii to
budowa statków i łodzi, wytwarzanie produktów z gumy i plastiku, wytwarzanie koksu i produkty
rafinacji ropy naftowej, pozostałe produkty niemetalowe oraz podstawowe metale i wyprodukowane wyroby metalowe. Do produktów niskich technologii zalicza się: drewno i produkty z drewna
i korka, produkty papiernicze i przemysłu drukarskiego, produkty spożywcze, napoje i wyroby
tytoniowe, tekstylia, wyroby skórzane i obuwie, meble oraz inne produkty przemysłowe.
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W badanym okresie największy udział w polskim imporcie posiadały
towary średnio-wysokich technologii, lecz systematycznie zmniejszał się on
z 37,7% w 2004 roku do 33,5% w 2010 roku. Ostatnie analizowane lata przyniosły wzrost udziału dóbr średnio-wysokich technologii w strukturze importu
Polski do 35,4%. Towary średnio-niskich technologii stanowiły drugą pod
względem wartości grupę towarów sprowadzanych do Polski, chociaż ich
udział w wydatkach importowych wahał się w latach 2004-2011. Od 2012 roku
ich znaczenie ustabilizowało się na poziomie 19% importu. Negatywnie należy
ocenić wzrost udziału dóbr niskich technologii w strukturze polskiego importu
(2004r. – 16,4%; 2015r. – 17,7%), widoczny zwłaszcza po 2011 roku. Ponadto
udział towarów najmniej zaawansowanych technologicznie w całym analizowanym okresie przewyższał analogiczny wskaźnik dla towarów najbardziej
zaawansowanych technologicznie (oprócz 2010 roku).
Polska odróżniała się od pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej
wyraźnie niższym indeksem udziału dóbr wysokiej techniki w strukturze
importu, chociaż w latach 2004-2015 odsetek ten zwiększył się o 2 p.p. (2004r.
– 13%; 2015r. – 15%). W 2015 roku Słowacja wyróżniała się pod względem
udziału w imporcie towarów najbardziej zaawansowanych technologicznie
(21,3%), na drugim miejscu były Czechy (20,4%), a na trzecim – Węgry
(19,6%). Klasyfikacja krajów V-4 w zakresie udziału towarów średniowysokich technologii w wydatkach importowych w 2015 roku wygląda podobnie (Węgry – 42,4%, Słowacja – 38,7%, Czechy – 37,8%, Polska – 35,4%).
Warto też podkreślić, że od 2010 roku wzrosło znaczenie zakupu towarów średnio-wysokich technologii, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście indeksów
ich udziału w strukturze importu krajów V-4. Największy postęp zrobiły Węgry,
gdyż w latach 2010-2015 zwiększyły udział w imporcie dóbr medium-high
tech o ponad 10 p.p. (2010r. – 32,2%; 2015r. – 42,4%). Czechy i Słowację
charakteryzował podobny wzrost indeksów (ponad 5 p.p.), podczas gdy Polska
zwiększyła udział towarów średnio-wysokich technologii jedynie o 2 p.p.
Największe korzyści wynikające z napływu towarów zaawansowanych
technologicznie odniosły Węgry, chociaż w latach 2012-2015 widocznie poprawiła się pozycja Czech i Słowacji. Warto zauważyć, że dominująca pozycja
Węgier w 2004 roku uległa osłabieniu po wystąpieniu kryzysu gospodarczego.
Od 2010 roku udział dóbr high-tech w imporcie Węgier zmniejszył się o 7,5 p.p.,
podczas gdy spadek analogicznych wskaźników w przypadku Czech był mniejszy (-2,8 p.p.), a Słowacja odnotowała nieznaczny wzrost udziału towarów
wysokiej technologii w strukturze importu (o 0,4 p.p.). Chociaż Polska dominowała pod względem wielkości wydatków na import dóbr high-tech i mediumhigh tech w całym badanym okresie, jednak ich udział w wydatkach importowych pozostawał na najniższym poziomie w stosunku do pozostałych krajów
Grupy Wyszehradzkiej.
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3. Wpływ transferu technologii na wzrost gospodarczy i wymianę handlową
krajów V-4
Relatywna pozycja konkurencyjna kraju i jego przewaga komparatywna
w handlu w dużym stopniu są uwarunkowane istniejącymi pomiędzy krajami
różnicami w całkowitej produktywności czynników wytwórczych TFP (Total
Factor Productivity).33 Całkowita produktywność czynników wytwórczych
wyraża część wzrostu gospodarczego, której nie można wyjaśnić wzrostem czynnika pracy ani kapitału. W modelu wzrostu gospodarczego Solowa za wzrost
produktywności wieloczynnikowej odpowiadają zmiany tzw. reszty Solowa,
które utożsamia się z postępem technicznym34. Kształtowanie się TFP w danym
kraju pozwala w pewnym stopniu ocenić znaczenie transferu technologii z zagranicy. Wiele prowadzonych badań potwierdziło, że napływ BIZ do krajów rozwijających się powoduje efekty spillover w zakresie wiedzy i poprawia ich
zdolność do innowacji35.
Analiza kształtowania się całkowitej produktywności czynników wytwórczych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014 wskazuje na duże
znaczenie postępu technicznego w procesie ich wzrostu gospodarczego. Polska,
Czechy, Słowacja i Węgry doświadczyły szybszego tempa wzrostu PKB
w porównaniu do średniej dla wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. W latach 2004-2008 tempo wzrostu gospodarczego w krajach V-4 wynosiło 5,09%,
podczas gdy w UE-27 – 2,33%. W latach 2009-2014 tempo wzrostu PKB
w krajach Grupy Wyszehradzkiej było zauważalnie niższe (1,59%), ale przewyższało analogiczny wskaźnik dla UE-27 (0,03%).
W latach 2004-2008 wzrost PKB w UE-27 w 30% był spowodowany
poprawą całkowitej produktywności czynników wytwórczych, podczas gdy
w krajach V-4 – ok. 48%. Najwyższą wartość TFP posiadała Słowacja
(4,42%), a następnie Czechy (3,55%). Na dobre wyniki Czech i Słowacji wpłynął w dużym stopniu napływ BIZ, który wiązał się z uzyskaniem know-how,
specyficznych umiejętności menedżerskich i marketingowych, innowacji i kapitału wiedzy, przyczyniając się do wzrostu całkowitej produktywności czynników
wytwórczych.36 W przypadku Polski zwiększenie nakładów kapitału i łącznej
produktywności czynników wytwórczych przyczyniły się do wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego, choć warto zauważyć większe wykorzystanie czynT. Białowąs, Zmiany wydajności pracy a pozycja eksportowa Stanów Zjednoczonych i Niemiec
w latach 1995-2010, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H Oeconomia”,
Vol. XLVI, Nr 2, Lublin 2012, s. 8.
34 A. Wölfl, D. Hajkova, Measuring Multifactor Productivity Growth, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2007/05, OECD Publishing, s. 7.
35 T. Brenner, The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth – An Empirical
Analysis of Different Effects in Less and More Developed Countries, Working Papers on Innovation and Space, Philipps-Universität Marburg, Marburg 2014, s. 10.
36 E. Fifeková, E. Nemcová, Impact of FDI …, op. cit., s. 12.
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nika pracy w porównaniu do pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Według
analiz OECD rosnąca otwartość handlowa Polski i integracja w globalne łańcuchy dostaw przyczyniła się do napływu technologii z zagranicy37. Szczegółowe dane dotyczące czynników wzrostu gospodarczego w krajach Grupy
Wyszehradzkiej prezentuje Tabela 3.
Tabela 3. Czynniki wzrostu gospodarczego w krajach V-4 w latach 20042014 (w %)
Lata
2004-2008
2009-2014
Czynnik
PKB Kapitał
Praca
TFP
PKB
Kapitał
Praca
wzrostu
2,33
0,84
0,79
0,70
0,03
0,35
-0,26
EU-27
5,09
1,51
1,16
2,43
1,59
0,47
0,00
V-4
5,47
0,92
1,00
3,55
-0,90
0,44
-0,23
Czechy
2,73
2,05
-0,19
0,87
-0,54
0,36
-0,05
Węgry
5,42
2,22
1,40
1,80
2,63
2,41
-0,13
Polska
7,26
1,99
0,85
4,42
1,21
0,44
-0,10
Słowacja
Źródło: E. Fifeková, E. Nemcová, Impact of FDI …, op. cit., s. 11.

TFP
-0,06
1,12
-0,30
-0,85
0,35
0,86

W latach 2009-2014 kraje UE-27 osiągnęły ujemną wartość wskaźnika
TFP (-0,06%), podczas gdy Grupa Wyszehradzka uzyskała dodatni wzrost
gospodarczy głównie za sprawą zwiększenia łącznej produktywności czynników wytwórczych (PKB – 1,59%; TFP – 1,12%). Najwyższe tempo wzrostu
TFP odnotowano w przypadku Słowacji (0,86%), a następnie Polski (0,35%).
E. Fifeková i E. Nemcová zwracają uwagę, że w okresie pokryzysowym Czechy i Węgry doświadczyły spadku tempa wzrostu realnego PKB i ujemnej
łącznej produktywności czynników wytwórczych, choć w latach 2004-2008
odnotowały dobre wyniki38. Warto podkreślić, że Polska gospodarka, jako
jedyna spośród krajów OECD, nie skurczyła się w okresie kryzysu gospodarczego39. Polska w analizowanym okresie osiągnęła relatywnie wysoki wzrost
PKB w wysokości 2,63%, który w dużym stopniu był spowodowany większym wykorzystaniem nakładów kapitału (2,41%).
Realny wpływ BIZ na poziom wzrostu gospodarczego kraju przyjmującego zależy jednak od wielu czynników związanych ze stabilnością warunków
makroekonomicznych i korzystnym środowiskiem biznesowym ułatwiającym
absorpcję innowacji. Jeśli transfer technologii z zagranicy nie jest dostatecznie
wspierany aktywnością innowacyjną kraju goszczącego, a także poprawą
poziomu technologicznego i konkurencyjności gospodarki, pozytywne efekty
transferu technologii mogą szybko ulec ograniczeniu. Niski potencjał techno37

OECD, OECD Economic Surveys: Poland 2014, OECD Publishing, 2014, s. 100.
E. Fifeková, E. Nemcová, Impact of FDI …, op. cit., s. 12.
39 OECD, OECD Economic Surveys: Poland 2014, op. cit., s. 100.
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logiczny i innowacyjny kraju będzie skutkował lokowaniem inwestycji zagranicznych o niskim poziomie innowacyjności, co w dalszej kolejności wpłynie
na zdolność do imitacji innowacji przez krajowe podmioty gospodarcze40.
B. Mucha-Leszko, M. Kąkol i T. Białowąs uważają, że przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych można zmierzyć za pomocą poziomu technologicznego zaawansowania produktów eksportowanych41. Badanie struktury
rzeczowej eksportu ze względu na stopień zaawansowania technologicznego
towarów zostało przeprowadzone w oparciu o dane OECD.
W badanym okresie największy udział w polskim eksporcie posiadały
produkty średnio-wysokich technologii, ale ich sprzedaż zwiększała się tylko
do 2007 roku, kiedy osiągnęła 38,6% eksportu. Począwszy od 2008 roku udział
dóbr medium-high tech w eksporcie zmniejszał się, przy czym w latach 20132015 wskaźnik ustabilizował się na poziomie ponad 34%. Drugą najliczniejszą
grupą towarową w eksporcie Polski były dobra niskich technologii. W latach
2004-2008 indeksy ich udziału zmniejszały się, ale po wystąpieniu kryzysu
gospodarczego można zauważyć widoczny trend wzrostowy. W 2010 roku
sprzedaż przemysłów zaliczanych do niskiej techniki stanowiła 23,1% eksportu,
podczas gdy w 2015 roku – 25,4%. Zmiany znaczenia eksportu towarów średnio-wysokich technologii i niskich technologii potwierdzają opinię J. Misali,
że kryzys gospodarczy odsłonił pewne słabości strukturalne polskiej wymiany
handlowej.42 Udział dóbr średnio-niskich technologii w strukturze Polski wahał
się w latach 2004-2010, ale od 2011 roku zauważalny jest spadek indeksów ich
udziału (2011r. – 26,1%; 2015r. – 22,9%), co należy ocenić korzystnie. Jednocześnie sprzedaż na rynkach zagranicznych towarów zaliczanych do przemysłów
wysokiej techniki zauważalnie zwiększyła się w latach 2004-2010 (z 5,5%
do 12,5% eksportu), po czym spadła. Ostatnie badane lata przyniosły wzrost
udziału dóbr high-tech w eksporcie Polski do poziomu 11,8%. Tabela 4 przedstawia strukturę eksportu krajów Grupy Wyszehradzkiej ze względu na poziom
zaawansowania technologicznego towarów.
Porównując strukturę eksportu Polski pod względem zaawansowania
technologicznego towarów z krajami V-4, można zauważyć, iż najlepszą pozycję eksportową wśród analizowanych państw posiadały Węgry. Wysoki udział
w eksporcie przemysłów średnio-wysokich technologii (52,2% w 2015 roku),
E. Fifeková, E. Nemcová, Impact of FDI …, op. cit., s. 12-13.
B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, T. Białowąs, Analiza handlu towarami Unii Europejskiej
w latach 1995-2008 i ocena konkurencyjności, (w:) Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów. Konkurencyjność. Główni partnerzy, red.
B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin
2009, s. 37-39.
42
J. Misala, Pozycja konkurencyjna w zewnętrznych stosunkach gospodarczych, (w:) Polska.
Raport o konkurencyjności 2011. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego, red.
M. A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 94-95.
40
41
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a także wysokich technologii (18,4% w 2015 roku) wpłynął na wzrost konkurencyjności technologicznej Węgier. Pozycja eksportowa Węgier osłabiła się
jednak w badanym okresie, co wynikało ze spadku udziału w eksporcie dóbr
high-tech, zwłaszcza po 2010 roku. Jednocześnie w latach 2010-2015 istotnie
zwiększyło się znaczenie eksportu towarów średnio-wysokich technologii
(o 14 p.p.). Wysoka sprzedaż na rynkach zagranicznych towarów medium-high
tech wystąpiła również w Czechach i na Słowacji. W latach 2004-2015 Czechy
zwiększyły udział w eksporcie dóbr średnio-wysokich technologii o 4,1 p.p.
(do poziomu 47% w 2015 roku), podczas gdy Słowacja – o 2,5 p.p. (do poziomu 47,7% w 2015 roku). Pozycja Polski w zakresie eksportu towarów
medium-high tech była zauważalnie słabsza (34,6% w 2015 roku).
Tabela 4. Udział w eksporcie krajów V-4 towarów według stopnia zaawansowania technologicznego w latach 2004-2015 (w %)
Kraj

Rodzaj
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
towarów

Hightech
Mediumhigh tech
Polska
Mediumlow tech
Low-tech
Hightech
MediumCzechy high tech
Mediumlow tech
Low-tech
Hightech
MediumSłowacja high tech
Mediumlow tech
Low-tech
Hightech
Mediumhigh tech
Węgry
Mediumlow tech
Low-tech

5,5

5,6

6,7

7,3

8,9

11,9

12,5

9,8

10,0

10,4

11,3 11,8

36,4

37,1

38,1

38,6

38,4

37,0

36,1

36,3

35,2

34,7

34,4 34,6

25,9

24,6

25,4

25,2

25,3

22,1

23,4

26,1

25,9

25,0

24,2 22,9

25,9

24,7

23,1

22,7

22,5

24,0

23,1

23,1

23,8

24,5

25,1 25,4

15,2

14,1

16,0

16,8

17,4

18,2

18,3

18,7

17,9

16,7

17,1 16,8

42,9

44,0

44,2

44,6

44,0

43,7

43,7

43,9

44,3

45,6

46,5 47,0

22,1

21,8

20,9

20,1

20,2

17,6

18,2

18,5

18,5

18,5

17,6 17,0

14,4

14,5

13,2

12,9

12,4

13,2

12,9

12,3

12,8

13,6

13,6 13,8

7,5

11,0

14,1

15,8

18,1

22,2

20,5

17,5

18,0

18,9

19,0 18,0

45,2

40,1

41,1

43,1

41,7

38,2

39,7

41,7

42,4

43,7

44,9 47,7

26,9

28,2

26,7

24,6

24,5

22,0

22,9

23,7

22,9

21,5

20,7 19,5

15,9

16,0

13,9

12,9

12,0

13,7

12,5

12,2

12,0

11,7

11,6 11,3

33,0

30,4

29,2

27,6

28,1

32,8

32,4

28,8

25,0

22,1

19,3 18,4

38,7

40,7

42,7

42,7

41,1

38,3

38,2

40,2

41,8

45,4

49,6 52,2

10,9

11,7

11,8

11,5

12,4

10,8

11,6

12,9

13,7

13,5

13,3 12,1

13,5 12,3 10,9 10,1 10,2 11,1 10,5 10,8 12,0 12,6 12,3 11,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN08BIS - STAN Bilateral Trade
Database in goods, STAN Bilateral Trade Database by Industry and End-use category
(BTDIxE) (25.05.2016)
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Najwyższy udział eksportu przemysłów średnio-niskich technologii wśród
badanych krajów posiadała Polska (22,9% w 2015 roku), a następnie Słowacja
(19,5% w 2015 roku). Polskę charakteryzował również najwyższy odsetek
udziału w eksporcie dóbr niskich technologii (25,4% w 2015 roku), podczas gdy
w pozostałych analizowanych krajach analogiczne wskaźniki były prawie
o połowę niższe (Czechy - 13,8% Słowacja – 11,3%; Węgry – 11,9%). Z tego
powodu Polska wypada najsłabiej w Grupie Wyszehradzkiej pod względem
poziomu technologicznego zaawansowania produktów eksportowanych.
Podsumowanie
W latach 2004-2014 Polska, Czechy, Słowacja i Węgry doświadczyły
szybszego tempa wzrostu PKB w porównaniu do średniej UE-27. Analiza
kształtowania się całkowitej produktywności czynników wytwórczych w krajach V-4 wskazuje na duże znaczenie postępu technicznego w procesie ich
wzrostu gospodarczego. Na szybsze tempo wzrostu PKB wpłynął w dużym
stopniu napływ BIZ i transfer technologii.
W latach 2004-2014 Polska pozostawała liderem pod względem rozmiarów kapitału zagranicznego zainwestowanego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Drugim krajem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej były Czechy,
a następnie Słowacja i Węgry. Największy udział w imporcie towarów zaawansowanych technologicznie posiadały Węgry, chociaż w latach 2012-2015
widocznie poprawiła się pozycja Czech i Słowacji. Udział dóbr high-tech
i medium-high tech w całkowitych wydatkach importowych Polski pozostaje
na najniższym poziomie w stosunku do pozostałych krajów V-4.
Transfer technologii wpływał na przewagi konkurencyjne w handlu krajów Grupy Wyszehradzkiej. Najlepszą pozycję eksportową pod względem
zaawansowania technologicznego towarów posiadały Węgry, co wynikało
z wysokiego udziału w eksporcie dóbr średnio-wysokich technologii, a także
wysokiej techniki. Wysoki udział sprzedaży towarów medium-high tech dotyczył również Czech i Słowacji, tymczasem pozycja Polski była zauważalnie
słabsza. Prowadzi to do wniosku, że transfer technologii wraz napływem BIZ
nie jest dostatecznie wspierany przez krajowy system innowacji, co wymaga
zbadania w ramach odrębnej publikacji.
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Streszczenie
Artykuł analizuje transfer technologii do krajów V-4 poprzez napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i import towarów. W dalszej części zawarta jest ocena pozycji eksportowej
krajów V-4 pod względem poziomu zaawansowania technologicznego towarów eksportowanych.
CHOSEN BENEFITS OF INTEGRATION INTO EUROPEAN SINGLE MARKET
ON THE EXAMPLE OF VISEGRAD GROUP
Summary
The article tries to evaluate benefits from integration into European Single Market for Visegrad
Group, especially in terms of technology transfer inside integrated area. The author puts the thesis
that FDI inflows to V-4 have influenced total factor productivity growth and the export position
of these countries. The analysis covers the period from accession to European Union, namely
2004-2015.

