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Przedmiotem badań, których rezultaty przedstawiono w niniejszej publikacji, są wybrane zagadnienia rynków finansowych. Mimo zróżnicowanej tematyki artykuły zamieszczone w publikacji
nie wyczerpują problematyki rynków finansowych. Z założenia ich tematyka jest różnorodna
i wybiórcza, wynikająca z odmiennych zainteresowań badawczych poszczególnych autorów.
W publikacji prezentowane są wyniki badań naukowych pracowników Katedry Finansów i Systemów Finansowych Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz współpracujących
a Katedrą specjalistów z: Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Deutsche
Bank Polska S.A. oraz Katedry Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki
Warszawskiej.
Celem naukowym publikacji jest przedstawienie aktualnego stanu rynków finansowych oraz
najważniejszych dylematów i wyzwań, którym muszą one sprostać w najbliższej i dalszej przyszłości, a także przeglądu wyników badań prowadzonych w środowisku naukowym.
Monografia zawiera 13 artykułów dotyczących rynków finansowych. Treść każdego artykułu
znajduje swoje szerokie rozwinięcie w zalecanej i wykorzystywanej przez autorów literaturze
zamieszczonej na końcu każdego z artykułów.
Joanna Węgrzyn omówiła istotę wewnątrzgrupowych transakcji finansowych poprzez wskazanie na korzyści ekonomiczne, jakie niesie w zakresie wybranych form finansowania, potencjalnych obszarów ekspozycji na ryzyko gospodarcze oraz obowiązków podatkowych. Dla osób
zarządzających finansami w grupach kapitałowych coraz większa dynamika, skala oraz złożoność transakcji finansowych realizowanych przez grupy kapitałowe, a w konsekwencji stosowanych przez nie metod rozliczeń, staje się dużym wyzwaniem. Powszechnie ceny transferowe
ocenia się, przede wszystkim uwzględniając ich wymiar podatkowy, uwagę koncentrując na
istotnym dla przedsiębiorców obowiązku dokumentacyjnym albo na zjawisku optymalizacji
podatkowych. Natomiast dynamika światowych zmian gospodarczych podkreśla również wagę
analizy poruszonego zagadnienia od strony funkcji ekonomicznych cen transferowych, ponieważ wewnątrzgrupowe transakcje finansowe są również ważne dla zarządzających przedsiębiorstwami w zakresie ich gospodarczego waloru, gwarantując możliwie szybką współpracę
w finansowaniu inwestycji, wsparcia finansowego poszczególnych podmiotów wchodzących
w skład grupy. Dla ujęcia wagi obu obszarów analizowanego zagadnienia w pierwszej części rozdziału na podstawie dostępnej literatury zaprezentowana została istota i charakterystyka
transakcji finansowych w oparciu o występujące w grupie relacje kapitałowe oraz efekt synergii finansowej. W drugiej części wymiar ekonomiczny został uzupełniony o problematykę cen
transferowych w ujęciu systemowo-prawnym, z uwzględnieniem faktu, że regulacje dotyczące
cen transferowych mają swoją specyfikę, stanowiąc zupełnie odrębny obszar podatkowy, który
nie ma zbyt wiele wspólnego z typowymi regulacjami podatków dochodowych, lecz w głównej
mierze opiera się o analizy ekonomiczne i wyceny transakcji wewnątrzgrupowych na potrzeby
podatkowe.
Ewa Drabik przedstawiła analizę zależności pomiędzy grami na rynkach finansowych a procesami tworzenia zaawansowanych systemów komputerowych. W ramach artykułu Autorka
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omówiła problematykę: gier „komputerowych” na rynku kapitałowym i handlu kryptowalutami, zagrożenia związane z algorytmami sterującymi handlem wysokich częstotliwości oraz
funkcjonowaniem funduszy hedginowych, a także handel opcjami jako grę. Zdaniem autorki
współczesne giełdy handlują czystym ryzykiem. Jednakże ten wyścig ma swoje pozytywne
strony. Wymusza taki rozwój technologiczny, który pozwoli sprostać nowym wyzwaniom.
Temu celowi mogą służyć np. sieci neuronowe, które są nowoczesnym narzędziem umożliwiającym radzenie sobie z dużą liczbą danych, potrafiące nawet działać w sytuacji częściowo
błędnej informacji. Dzięki sieciom istnieje możliwość dostosowania się do różnorodnych sytuacji w oparciu o dane, pomiędzy którymi nie ma żadnych zależności. Trwają także prace nad
komputerami kwantowymi i to one mogą gruntownie zmienić zarówno sytuacje, jak i status
inwestorów giełdowych.
Jan Monkiewicz dokonał syntetycznej analizy wyzwań stojących obecnie przed nadzorem
finansowym. W części pierwszej artykułu przeprowadzona jest analiza teoriopoznawcza poświęcona samemu pojęciu nadzoru finansowego oraz jego teoretycznych przesłanek. W części
drugiej przybliżony jest kształt współczesnego paradygmatu regulacyjno-nadzorczego rynków
finansowych. Część trzecia podejmuje problematykę nowych wyzwań wobec nadzoru finansowego, zaś część czwarta i ostatnia przedstawia nową rolę nadzoru wobec ochrony konsumentów
na rynkach finansowych. Przeprowadzona analiza wykazuje, że nadzór nad rynkami finansowymi stał się trwałym i ważnym elementem składowym systemu finansowego. Zmianie ulega
zarówno jego charakter, jak i obejmuje on coraz szerszy zakres przedmiotowy i podmiotowy.
Dokonuje on coraz głębszej penetracji w procesy materialne zachodzące na rynkach finansowych i w instytucjach finansowych. Staje się także coraz ważniejszym regulatorem rynkowym,
szeroko stosując miękkie normy regulacyjne.
Bogumił Czerwiński ze względu na szczególne znaczenie korzystania z usług finansowych
w codziennym życiu konsumentów przedstawia zjawisko wykluczenia finansowego. Celem
autora jest przedstawienie tego zjawiska jako bardzo ważnej formy wykluczenia społecznego.
Ponieważ wykluczenie finansowe wywodzi się wprost z wykluczenia społecznego, w pierwszej
kolejności przedstawił zjawisko pierwotne. W drugim podrozdziale zaprezentował samo zjawisko wykluczenia finansowego, jego determinanty oraz podstawowe cztery formy. Następnie
opisał formy wykluczenia finansowego: w bankowości transakcyjnej, kredytowe, oszczędnościowe i ubezpieczeniowe. W ostatniej części tekstu, ze względu na istotne znaczenie wieku
jako czynnika determinującego wykluczenie finansowe, przedstawił zjawisko wykluczenia
generacyjnego. Na podstawie danych statystycznych zidentyfikował dwie podstawowe grupy
osób narażonych na wykluczenie finansowe ze względu na wiek: młode osoby dorosłe (do ok.
24 roku życia) oraz osoby dojrzałe i starsze (powyżej 54 roku życia). Biorąc pod uwagę fakt, że
zjawisko wykluczenia finansowego dotyczy przede wszystkim grup defaworyzowanych, analiza
przedmiotowego zjawiska, a później przeciwdziałanie mu, staje się ważnym wyzwaniem społecznym. Wykluczenie finansowe jest również zjawiskiem generalnie niekorzystnym z punktu
widzenia instytucji finansowych, ograniczając możliwości ich rozwoju. Podejmowanie działań
ograniczających jego skalę jest więc również ważnym wyzwaniem dla instytucji finansowych.
Milena Kabza omówiła innowacje technologiczne tworzone w ramach sektora FinTech znacząco przyspieszające zmiany w światowym sektorze finansowym. Ich powszechne zastosowanie
niesie ze sobą korzyści, ale stanowi także źródło wyzwań. Z jednej strony FinTech może sprzyjać wzrostowi efektywności w sektorze finansowym, oferować lepsze i bardziej ukierunkowane
produkty oraz usługi finansowe, a także pogłębiać integrację finansową. Z drugiej strony sektor

Wstęp

15

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

ten może stanowić źródło zagrożeń, kiedy jego zastosowanie będzie podważać zasady konkurencji, zaufanie do sektora finansowego i stabilność finansową, czy też mechanizm transmisji
polityki pieniężnej. Ponadto postępy w technologii cyfrowej stwarzają wyzwania dla konsumentów i usługodawców na rynku finansowym oraz organów regulacyjnych. W szczególności
konsumenci indywidualni i inwestorzy detaliczni – jako klienci nieprofesjonalni – są narażeni
na różnego rodzaju ryzyka. Ochrona konsumentów produktów i usług finansowych FinTech
jest kwestią bardzo złożoną. Regulacja sektora FinTech wymaga bowiem pogodzenia zarówno
wspierania innowacyjności i ubankowienia społeczeństwa, jak i zapewnienia właściwej ochrony interesów konsumentów. Kluczową kwestią w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony klientów przedsiębiorstw FinTech jest odpowiednio szybka reakcja regulatorów, ciągłe monitorowanie zmieniającej się sytuacji na rynku finansowym oraz współpraca międzynarodowa.
Według Marcina Kotarby w bieżącej literaturze oraz dyskusjach biznesowych obserwujemy
odniesienia do pojęcia „ekosystem finansowy”, a w szczególności do jego „digitalizacji”. Pozornie prosta semantyka tych pojęć nie znajduje odzwierciedlenia w ich ustandaryzowanym stosowaniu. Pierwszym celem autora jest uzyskanie zrozumienia koncepcji ekosystemu w odniesieniu do systemów gospodarczych, na przykładzie systemu finansowego. Istotą prowadzonych
rozważań jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące obecności różnic morfologicznych między klasycznym ujęciem systemu finansowego a jego „ekologicznym” wariantem.
Autor prezentuje 15 cech ekosystemu w ujęciu ogólnym, a następnie wskazuje ich reprezentację
w odniesieniu do systemu finansowego. Wynikiem tej części pracy jest propozycja ogólnego
modelu morfologii ekosystemu finansowego. W drugiej części artykułu przedstawiono rozważania na temat wiodących czynników zmian morfologii i funkcji systemu finansowego, głównie
w wyniku postępującej digitalizacji i zmian zachowań społecznych. Autor prezentuje 16 makrotrendów, wykazując ich mocną zależność od rozwoju technologicznego. W podsumowaniu
stwierdzona jest potrzeba dalszego badania koncepcji „cyfrowego ekosystemu finansowego”
w celu wypracowania praktycznych wskazówek do adresowania wyzwań zarządzania zmianą
w podmiotach systemu finansowego
Arkadiusz Waldemar Szymanek przedstawia pomysł na stworzenie nowego typu indeksu. Proponowany indeks ma za zadanie rozwiązać mankamenty obecnych indeksów giełdowych jak
np. niemożliwość replikacji czy wysoka koncentracja. Na przykładzie sektora bankowego autor
przedstawia sposób wyznaczania wzorcowego portfela indeksu, tak aby optymalizować poziom
dywersyfikacji portfela oraz jego płynność. Do oceny płynności portfela wykorzystano spread
bid-ask notowanych akcji. Szczególny nacisk jest położony na analizę spreadu, bowiem jest to
ciekawa miara kosztu transakcyjnego, względnie stabilna i łatwa do przeprowadzania porównań
pomiędzy różnymi giełdowymi akcjami oraz do oceny portfela akcji. W procesie optymalizacji portfela indeksu banków notowanych na GPW wprowadzono Q-index obliczany w oparciu
o indeks HHI jako miara dywersyfikacji portfela oraz spread wygładzony metodą Browna. Proponowany indeks może być stosowany jako benchmark w inwestowaniu w sektor bankowy.
Lech Gąsiorkiewicz zaprezentował problematykę działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń. Zamierzeniem autora było przybliżenie nowego podejścia do działalności inwestycyjnej
zakładów ubezpieczeń oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze: czy i w jakim stopniu
kryzys finansowy oraz wdrożenie dyrektywy Solvency II wpłynęły na wartość i strukturę lokat
zakładów ubezpieczeń. Nowe podejście w zakresie działalności inwestycyjnej zmieniło wymagania w zakresie: zarządzania portfelem aktywów, w szczególności powiązania oferowanych
produktów, struktury zobowiązań z nich wynikających oraz strategii inwestycyjnych, systemu
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zarządzania w obszarze inwestycji, z uwzględnieniem zdolności zakładu ubezpieczeń do absorpcji ryzyka oraz apetytu na ryzyko, inwestowania zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”,
zarządzania danymi wykorzystywanymi w procesie zarządzania ryzykiem inwestycji. Kryzys
finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku, spowodował w latach 2009–2010 zmniejszenie
wartości aktywów zakładów ubezpieczeń w porównaniu z rokiem 2008. Konsekwencją obniżenia wartości aktywów zakładów ubezpieczeń było zmniejszenie wartości lokat w tym okresie.
Po kryzysie finansowym nie zaobserwowano znaczących zmian w strukturze lokat zakładów
ubezpieczeń. Wdrożenie dyrektywy Solvency II nie wpłynęło, jak to miało miejsce po kryzysie
finansowym, na zmniejszenie aktywów zakładów ubezpieczeń, natomiast spowodowało większe zmiany w strukturze lokat niż zmiany, które nastąpiły w wyniku kryzysu finansowego.
Marta Kruk przedstawiła wyniki badań dotyczących zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń pozostałych osobowych i ubezpieczeń majątkowych działających w Polsce. Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, funkcjonując w warunkach zmieniającego się otoczenia, realizując
różnorodne cele, dążą do osiągania coraz wyższej rentowności lub przynajmniej utrzymania
jej na określonym poziomie. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów możliwe jest
poprzez świadome zarządzanie kosztami. Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe powinny podejmować działania usprawniające proces zarządzania kosztami, a szczególną uwagę poświęcić
optymalizacji bądź redukcji kosztów w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej.
Przeprowadzone badania wskazują, że większość zakładów ubezpieczeń stosuje tradycyjne
systemy rachunku kosztów, zaś nowoczesne rachunki kosztów wykorzystywane są w niewielkim stopniu. Mając na uwadze zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeń, tradycyjne rachunki
kosztów nie odpowiadają współczesnym wyzwaniom zarządzania zakładem ubezpieczeń. Problematyka efektywnego zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń wymaga wprowadzania nowych rozwiązań w tym zakresie, pozwalających na wiarygodną kalkulację kosztów oraz
rentowności zarówno produktów ubezpieczeniowych, jak i klientów czy kanałów dystrybucji.
Daniel Szaniewski zaprezentował analizę fundamentalną dwóch spółek branży gier, 11Bit Studios S.A. oraz CD Projekt S.A., notowanych na rynku podstawowym GPW. W pierwszej części artykułu przedstawił analizę strategiczną, w której skupił uwagę na rynku elektronicznej
rozrywki oraz pozycji, jaką na nim zajmowały oba podmioty. Następnie przeprowadził ocenę
kondycji ekonomicznej spółek w oparciu o analizę wskaźnikową. Z kolei wartość pojedynczej
akcji oszacował na drodze wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
Okres szczegółowej prognozy przepływów pieniężnych obejmował 5 lat. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę zasadności inwestowania w walory omawianych spółek. W końcowej części
artykułu autor poświęcił uwagę kluczowym trudnościom oraz praktycznym aspektom wyceny
przedsiębiorstw, jak i współczesnym wyzwaniom analizy fundamentalnej.
Marta Kruk i Lidia Sobczak skupiły swoją uwagę na rynku NewConnect zorganizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rynkiem w formule alternatywnego systemu obrotu. Zgodnie z jego ideą wypełnia lukę kapitałową na polskim rynku finansowym
i przedsiębiorstwom na wczesnym etapie rozwoju daje możliwość ich sfinansowania. Dotychczasowa historia NewConnect to debiut 586 spółek reprezentujących różne branże, z definicji
o większym i mniejszym potencjale wzrostu. Czy dla spółek reprezentujących branże o wysokim potencjale wzrostu NewConnect był katalizatorem wzrostu? Odpowiedzi na tak postawione pytanie poszukiwano w pracy. W tym celu przeprowadzono analizę wzrostu spółek sektora
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IT. W jej wyniku stwierdzono, że dla dużej części spółek analizowanego sektora NewConnect
był katalizatorem wzrostu.
Arkadiusz Waldemar Szymanek omówił rozwój indeksów branżowych na GPW i dokonał analizy ich przydatności. Historię rozwoju polskiego rynku kapitałowego można opisywać nie tylko poprzez liczbę debiutujących spółek, ale także tworzenie się coraz większych skupisk spółek
o podobnej działalności. Uruchamianie publikacji kolejnych indeksów sektorowych i powiązane z nimi zmiany giełdowej klasyfikacji sektorowa to ciekawe spojrzenie na rozwój rynku kapitałowego. Publikowane w artykule indeksy sektorowe z rodziny głównego indeksu WIG zostały porównane ze sobą pod względem różnych kryteriów takie jak np. HHI struktury portfela,
kapitalizacja i spread. Zastosowana metoda oceny atrakcyjności i dojrzałości poszczególnych
indeksów sektorowych ma na celu wskazanie indeksów sektorowych o największej dojrzałości
i przydatności dla inwestorów giełdowych. Wśród analizowanych indeksów najbardziej przydatnym benchmarkiem jest WIG-Banki, a następnie WIG-Energia. Listę indeksów sektorowych
GPW zamykają WIG-Chemia i WIG-Motoryzacja. Pomimo zgłaszanych potrzeb uczestników
rynku kapitałowego powoływanie indeksu producentów gier komputerowych nie jest zasadne
z uwagi na nadmierną dominację spółki CD PROJEKT względem pozostałych spółek giełdowych z tego sektora (wysoka wartość HHI) w okresie realizacji badań.
Grzegorz Rządkowski przedstawił wprowadzenie do immunizacji portfela obligacji. W artykule zaprezentowane są podstawowe wzory związane z immunizacją portfela obligacji wraz ze
ścisłym matematycznym ich uzasadnieniem. Pozwoli to na lepsze zrozumienie zarówno teorii, która w literaturze często jest opisywana bez należytego uzasadnienia, jak i zastosowań
praktycznych.
Publikacja adresowana jest do kadry kierowniczej, specjalistów, konsultantów i doradców zajmujących się problematyką rynków finansowych oraz studentów finansów, zarządzania i innych
kierunków studiów. Liczymy na to, że publikacja będzie wsparciem dla praktyków pracujących
w instytucjach finansowych, regulacyjnych i nadzorczych.
Jako redaktorzy naukowi pragniemy podziękować Autorom poszczególnych rozdziałów za trud
włożony w ich przygotowanie. Wielkie słowa wdzięczności należą się recenzentom, prof. zw.
dr. hab. Stanisławowi Kasiewiczowi i dr. hab. Karolowi Markowi Klimczakowi, za wnikliwe
uwagi podnoszące wartość merytoryczną monografii. Mamy nadzieję, że publikacja ta wzbogaci literaturę z zakresu rynków finansowych i da inspirację do dalszych badań w tym zakresie.
Lech Gąsiorkiewicz
Jan Monkiewicz
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1.1. Wprowadzenie
Celem rozważań w niniejszym opracowaniu jest prezentacja istoty wewnątrzgrupowych transakcji finansowych poprzez wskazanie na korzyści ekonomiczne, jakie niesie ono dla powiązanych ze sobą spółek grupy kapitałowej w zakresie wybranych form finansowania, potencjalnych obszarów ekspozycji na ryzyko gospodarcze oraz obowiązków podatkowych1. Determinowane przez specyfikę grupy kapitałowej zagadnienie ma wiele aspektów, które oceniać
należy w wymiarze grupowego efektu synergii finansowej oraz spełnienia oczekiwanego przez
regulacje poszczególnych systemów podatkowych postulatu rynkowości podejmowanych działań (zasada arm,s length) nakazującego traktowanie grupy kapitałowej jako zbioru odrębnych
spółek z pominięciem związków kapitałowych czy organizacyjnych łączących jedną spółkę
grupy z innymi powiązanymi spółkami.
Dla osób zarządzających finansami w grupach kapitałowych coraz większa dynamika, skala
oraz złożoność transakcji finansowych realizowanych przez grupy kapitałowe, a w konsekwencji stosowanych przez nie metod rozliczeń, staje się dużym wyzwaniem. W odpowiedzi na
międzynarodowe badanie przeprowadzone przez EY w 2016 r. w zakresie ustalenia najistotniejszych wyzwań w obszarze podatkowego zarządzania cenami transferowymi, 40% zapytanych
dyrektorów finansowych oraz podatkowych za jeden z najistotniejszych obszarów wskazali
wewnątrzgrupowe transakcje finansowe [Transfer Pricing Survey Series, 2016, s. 7]. Współpraca pomiędzy podmiotami powiązanymi w praktyce sprowadza się do tego, że podmioty te
mają ułatwioną możliwość ustalania między sobą cen, które różnią się od cen funkcjonujących
na wolnym rynku. Coraz trudniejsze staje się spełnienie warunków przez podmioty wykorzystujące ceny transferowe postulatu, aby warunki transakcji finansowych między podmiotami
powiązanymi (w ramach danej grupy kapitałowej) odpowiadały (były jak najbardziej zbliżone)
warunkom rynkowym.
W literaturze przedmiotu ceny transferowe ocenia się przede wszystkim uwzględniając ich
wymiar podatkowy, uwagę koncentrując na istotnym dla przedsiębiorców obowiązku dokumentacyjnym albo na zjawisku optymalizacji podatkowych. Jednak nie mniejszą uwagę należy
poświęcić analizowanemu zagadnieniu od strony funkcji ekonomicznych cen transferowych,
ponieważ wewnątrzgrupowe transakcje finansowe są również ważne dla zarządzających przedsiębiorstwami w zakresie ich gospodarczego waloru, gwarantując możliwie szybką współpracę
w finansowaniu inwestycji, wsparcia finansowego poszczególnych podmiotów wchodzących
w skład grupy. Podmioty powiązane charakteryzują się istnieniem między nimi określonych
relacji natury majątkowej, skutkujących stosunkiem zależności i możliwością wywierania wzajemnego wpływu na decyzje gospodarcze tych podmiotów [Litwińczuk, 2017, s. 424].
1

Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2018 r.
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Zagadnienie cen transferowych należy do zagadnień interdyscyplinarnych, przez co jest przedmiotem zainteresowania rachunkowości zarządczej, dostarcza również interesującego materiału
do rozważań na gruncie prawa podatkowego [Wiśniewski, Komer, 2012, s. 17]. Na złożoność
i aktualność problematyki cen transferowych przy transakcjach finansowych wskazują ciągle
niezakończone prace nad wypracowaniem międzynarodowych wytycznych w tym zakresie. Artykuł ma na celu przedstawić najistotniejsze kwestie ekonomiczno-prawne związane z transakcjami finansowymi dokonywanymi przez podmioty powiązane, w tym celu został podzielony
na dwie zasadnicze części. W pierwszej części na podstawie dostępnej literatury zaprezentowana została istota i charakterystyka transakcji finansowych w oparciu o występujące w grupie
relacje kapitałowe oraz efekt synergii finansowej. W drugiej części wymiar ekonomiczny został
uzupełniony o problematykę cen transferowych w ujęciu systemowo-prawnym, z uwzględnieniem faktu, że regulacje dotyczące cen transferowych mają swoją specyfikę, stanowiąc zupełnie odrębny obszar podatkowy, który nie ma zbyt wiele wspólnego z typowymi regulacjami
podatków dochodowych, lecz w głównej mierze opiera się o analizy ekonomiczne i wyceny
transakcji wewnątrzgrupowych na potrzeby podatkowe. Metoda badawcza zastosowana w tym
artykule to przegląd literatury przedmiotu oraz wykładni prawa.
1.2. Istota i przedmiot transakcji finansowych
Cechą charakterystyczną globalizacji międzynarodowych rynków kapitałowych i powszechnie stosowaną praktyką jest budowanie wielopodmiotowych przedsiębiorstw międzynarodowych (multinational enterprises, MNEs), powiązanych ze sobą kapitałowo bądź organizacyjnie
[Mioduchowska-Jaroszewicz 2011, s. 154]. Zmienne otoczenie gospodarcze jest zarówno źródłem szans, jak i zagrożeń dla grup kapitałowych w wyniku oddziaływania jednocześnie wielu współzależnych czynników ryzyka [Ciupek, Kaczmarczyk, Kania, 2016, s. 451; Chapman,
2006, ss. 201, 285].
Cechą charakterystyczną każdej transakcji finansowej jest udział w niej co najmniej dwóch
stron dysponujących różnymi siłami przetargowymi, gdzie korzystniejsze warunki dla jednej
strony mogą oznaczać straty dla drugiej strony [Rutkowski, 2003, s. 22]. W relacji sprzedawca–nabywca towarów i usług pomiędzy dwoma niezależnym pod względem gospodarczym
podmiotami istnieje uzasadniona sprzeczność interesów ekonomicznych polegająca na tym, że
każdy z nich będzie starał się wynegocjować taką cenę, która będzie dla niego najkorzystniejsza
[Szlęzak-Matusewicz, Felis, 2014, s. 283]. Ta uzasadniona ekonomicznie sprzeczność interesów dwóch stron nie pojawia się w przypadku, gdy stronami transakcji są spółki należące do
tej samej grupy. W tym przypadku możliwe jest ustalenie ceny zgodne z interesem całej grupy,
co pozwala na przesunięcie (transfer) zysków i strat m.in. dla celów podatkowych [Szlęzak-Matusewicz, Felis, 2014, s. 283]. Problem pojawia się, gdy ceny transferowe ustalane są na poziomie, który odbiega od rynkowego charakteru, w szczególności obejmując politykę zaniżania
bądź zawyżania cen usług finansowych.
Przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo pozwalają zarządzającym na wykorzystywanie szerszego zakresu źródeł oraz instrumentów finansowania, niż ma to miejsce w przypadku zarządzania samodzielnym przedsiębiorstwem. Najczęściej występującą formą powiązań pomiędzy
podmiotami gospodarczymi w praktyce gospodarczej są powiązania kapitałowe, które można
podzielić według następujących relacji [Deloitt,e 2006, ss. 9–11]:
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1) relacja spółka matka–spółka córka – powiązania występują poprzez bezpośredni udział
w kapitale drugiego podmiotu;
2) relacje spółka babka–spółka wnuczka – powiązania występują poprzez pośredni udział
w kapitale pomiędzy podmiotami w uwagi na podmiot będący spółką córką dla spółki babki i równocześnie spółką matką dla spółki wnuczki;
3) relacje pomiędzy spółkami siostrami – powiązania występują poprzez wspólnego udziałowca, natomiast spółki siostry nie pozostają między sobą w bezpośrednich relacjach
kapitałowych;
4) relacje pomiędzy spółkami kuzynami – powiązania występują poprzez pośredniego wspólnego udziałowca, dla których pozostaje wspólna najczęściej spółka babka.
Tabela 1.1 przedstawia schematy wymienionych wyżej relacji powiązań, gdzie skierowany
symbol strzałki oznacza kierunek udziału podmiotu w kapitale innego podmiotu powiązanego.
Tabela 1.1. Schematy relacji powiązań kapitałowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi
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Rodzaj relacji

Schemat powiązania

relacja spółka matka
–spółka córka

relacja spółka babka
–spółka wnuczka

relacje pomiędzy spółkami
siostrami

relacje pomiędzy spółkami
kuzynami (A-C; B-D)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte, 2006, ss. 9–11.
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Wśród motywów finansowych, które determinują powstawanie grup kapitałowych, najczęściej
wymieniane są: rozszerzenie możliwości finansowania działalności spółki o dodatkowe źródła,
zwiększenie zdolności kredytowej, obniżanie kosztu kapitału, obracanie gotówką (cash management), korzyści podatkowe [Frąckowiak, 1998, s. 22]. Wykorzystanie finansowania działalności gospodarczej w ramach w grupy pozwala na obniżenie ryzyka finansowego, zmniejszenie
kosztu kapitału i zwiększenie możliwości finansowania inwestycji, które znacznie przewyższają
zdolności finansowe indywidualnie zarządzanego przedsiębiorstwa [Mioduchowska-Jaroszewicz, 2011, s. 163]. Stosowana polityka cen transferowych obejmująca m.in. ceny za usługi,
towary, dobra materialne lub niematerialne nabywane w ramach relacji występujących w grupie
kapitałowej pozwala na alokację zysków przed opodatkowaniem w wybranych jurysdykcjach
podatkowych, w których te podmioty funkcjonują. O polityce cen transferowych można mówić dopiero wtedy, gdy zaistnieje warunek konieczny, czyli transakcja pomiędzy podmiotami
powiązanymi. W poniższej tabeli zostały wskazane najbardziej typowe (podstawowe) funkcje,
ryzyka i aktywa związane z transakcjami (usługami) finansowymi, należy przy tym zauważyć,
że z uwagi na praktykę gospodarczą oraz specyfikę poszczególnych transakcji, którą należy
rozpatrywać indywidualnie, nie jest możliwe przedstawienie możliwych funkcji, aktywów oraz
ryzyk.
Tabela 1.2. Typowe funkcje, aktywa oraz ryzyka transakcji finansowych
TRANSAKCJE FINANSOWE
Funkcje
⇒⇒ określenie zapotrzebowania
na zakres i rodzaj usług
finansowych
⇒⇒ świadczenie usług
finansowych
⇒⇒ czynności administracyjne
związane z przestrzeganiem
przepisów prawa

Aktywa
⇒⇒
⇒⇒
⇒⇒
⇒⇒

środki pieniężne
papiery wartościowe
ubezpieczane aktywa
majątek stanowiący
zabezpieczenie przedmiotu
transakcji

Ryzyko
⇒⇒ ryzyko niewypłacalności
bądź opóźnienia spłaty
⇒⇒ ryzyko odstąpienia od
umowy
⇒⇒ ryzyko stopy procentowej
⇒⇒ ryzyko walutowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte, 2006, ss. 20–21.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach grupy występują dwa rodzaje celów: ekonomiczne cele całej grupy oraz ekonomiczne
cele poszczególnych spółek budujących strukturę grupy. Wykorzystanie przez grupy kapitałowe
rozszerzonego modelu finansowania niewątpliwe wpływa na ich przewagę w porównaniu z niezależnymi podmiotami gospodarczymi, dla których finansowanie wewnątrzgrupowe stanowi
dodatkowe, niedostępne źródło finansowania. Uwzględniając powyższy dualizm w zakresie
finansowania działalności, w tym przede wszystkim działalności rozwojowej (inwestycyjnej),
należy zauważyć, te w takich podmiotach gospodarczych funkcjonują równocześnie co najmniej dwa modele finansowania [Mioduchowska-Jaroszewicz, 2011, s. 154]:
1) model tradycyjny – zgodnie z którym spółki grupy kapitałowej finansują się na identycznych zasadach jak samodzielne (niepowiązane) podmioty gospodarcze;
2) model korporacyjny – zgodnie z którym podmioty do finansowania swojej działalności wykorzystują również źródła dostępne tylko spółkom funkcjonującym w ramach danej grupy.
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Przyjmując podstawowy podział finansowania grupy kapitałowej na [Szumielewicz, 2009,
s. 287]:
a) finansowanie wewnętrzne oraz
b) finansowanie zewnętrzne,
należy mieć na uwadze, że grupy kapitałowe tworzone dla realizacji wspólnych celów gospodarczych składają się z samodzielnych prawnie spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych), które w trwały sposób są ze sobą powiązane więzami
kapitałowymi, realizują wspólne cele, które wynikają z rodzaju oraz intensywności tworzących
je powiązań [Trocki, 2004, s. 61; Śliwa, 2011, s. 17]. Ta specyfika grup kapitałowych powoduje, że w literaturze przedmiotu finansowanie wewnątrzgrupowe bywa również określane jako
finansowanie wewnętrzne. Taka rozbudowana klasyfikacja finansowania wewnętrznego nie jest
zgodna z przyjętym klasycznym podziałem źródeł finansowania, gdzie finansowanie wewnętrzne obejmuje bieżące wpływy, zysk zatrzymany, odpisy amortyzacyjne [Śliwa, 2011, s. 259].
Jednak pozwala na rozróżnienie finansowania zewnętrznego, kiedy powiązana kapitałowo spółka pozyskuje kapitał od podmiotu funkcjonującego poza grupą kapitałową.
Zauważyć należy, że finansowanie wewnętrzne jest podstawowym instrumentem zarządzania
finansami grupy kapitałowej. Strategia finansowa spółki dominującej określa m.in.:
⇒⇒ wielkość udziałów nabywanych i odsprzedawanych w kapitałowych spółkach zależnych,
⇒⇒ poziom zaangażowania w kapitałach spółek zależnych oraz wewnętrznego finansowania
działalności tych spółek w formie kapitału obcego,
⇒⇒ właściwy rodzaj instrumentu finansowania spółek zależnych, uwzględniając ich specyfikę.
Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje finansowania wewnętrznego, które zależą od formy udostępnianego spółkom kapitału oraz sposobu jego przekazywania [Szumielewicz, 2009, s. 45]:
1. Kapitał własny pozostaje kapitałem własnym:
np. podwyższenie kapitału własnego spółki córki z kapitału własnego spółki matki (ważne
przy jest określenie polityki podziału zysku: wypłata dywidendy spółce matce oraz innym
właścicielom akcji lub udziałów w danej spółce bądź jego pozostawienie w danej spółce);
2. Kapitał własny staje się kapitałem obcym:
np. udzielenie gwarancji spółce córce z kapitału własnego spółki matki;
3. Kapitał obcy staje się kapitałem własnym:
np. zaciągnięcie kredytu przez spółkę matkę w celu podwyższenia kapitału spółki córki (ważne przy tym jest określenie polityki podziału zysku: wypłata dywidendy spółce matce oraz
innym właścicielom akcji lub udziałów w danej spółce bądź jego pozostawienie w danej
spółce);
4. Kapitał obcy pozostaje kapitałem obcym:
np. przez zaciągnięcie kredytu przez spółkę dominującą i przekazanie go spółce zależnej.
Analogiczne rodzaje finansowania występują w przypadku wykazanych wcześniej innych relacji (powiązań) kapitałowych zachodzących pomiędzy zależnymi podmiotami. W takich sytuacjach warto jeszcze podkreślić, że w przypadku transakcji finansowych może wystąpić tzw.
efekt piramidy kapitału własnego grupy kapitałowej, gdy uzyskiwana w wyniku finansowania
przez spółkę dominująca kontrola nad spółkami niższych szczebli struktury, ze względu na
finansowanie pomiędzy spółkami zależnymi, staje się ponadproporcjonalna.
Finansowanie zewnętrzne dla grupy kapitałowej oznacza pozyskiwanie przez jej spółki kapitału
od podmiotów niezależnych (tj. wykorzystywanie klasycznych form finansowania dostępnych
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na tym samych zasadach co samodzielnym przedsiębiorstwom). Wykorzystując finansowanie zewnętrzne, istotne staje się określenie swobody poszczególnych spółek w zakresie samodzielnego
pozyskiwania przez nie finansowania zewnętrznego (w niektórych grupach kapitałowych finansowanie zewnętrzne jest organizowane przez lub za pomocą wydzielonej w tym celu spółki finansowej). Centralizacja kompetencji decyzyjnych na poziomie grupy kapitałowej pozwala wtedy na
dokładniejszą ocenę ryzyka, uwzględniając zachodzące między spółkami powiązania kapitałowe.
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Zatem działalność podmiotów gospodarczych w grupie kapitałowej może być realizowana
w oparciu o poniższe modele finansowania [Szlęzak-Matusewicz, Felis, 2014, s. 222]:
⇒⇒ [model 1] zdecentralizowany (model autonomiczny),
⇒⇒ [model 2] częściowo zdecentralizowany,
⇒⇒ [model 3] scentralizowany,
charakteryzujące się odmiennym poziomem wykorzystania synergii finansowej powiązań spółek
grupy kapitałowej.
[Model 1 Finansowanie zdecentralizowane]. Polega na autonomicznym finansowaniu działalności gospodarczej, nie występują finansowe interakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Finansowanie pochodzi albo z kapitałów własnych, albo obcych źródeł (np. zewnętrzne kredyty
bankowe) bez wykorzystania synergii finansowych powiązań grupy, co ogranicza pozytywne
efekty optymalizacji kosztu kapitału. Zaletą finansowania zdecentralizowanego jest jego silne
powiązanie z rozwojem danej spółki (indywidualne ekonomiczne cele spółki), jednak może
ograniczyć osiągane przez całą grupę korzyści z tytułu współpracy spółek w tym zakresie [Szumielewicz, 2009, s. 48]. Każde przedsiębiorstwo w ramach grupy kapitałowej jest zatem odrębnym dłużnikiem, biorącym na siebie cały ciężar zabezpieczenia i spłaty długu. Autonomiczne
finansowanie powoduje, że nie występuje również wspomniany wcześniej efekt synergii finansowej, co dla przedsiębiorstwa może skutkować uzyskaną mniejszą kwotą potrzebnego kapitału. Strukturę finansowania zdecentralizowanego przedstawia rys. 1.1.
GRUPA KAPITAŁOWA
SPÓŁKA DOMUNUJĄCA

spółka zależna
spółka zależna

spółka zależna

BANKI / INSTYTUCJE FINANSOWE
Powiązania (relacje) kapitałowe
Zobowiązania kredytowe (kierunek)

Rys. 1.1. Model 1 – Finansowanie zdecentralizowane grupy kapitałowej
Źródło: opracowanie na podstawie Mioduchowska-Jaroszewicz, 2011, s. 160.

25

1. Transakcje finansowe z wykorzystaniem cen transferowych

[Model 2 Finansowanie częściowo zdecentralizowane]. Spółki działające w ramach grupy przynajmniej w pewnym stopniu oprócz źródeł finansowania obcego wykorzystują wsparcie innych
spółek powiązanych, m.in. w postaci poręczeń i gwarancji. Spółka zainteresowana pozyskiwaniem kapitału obcego sama występuje o nie do instytucji niepowiązanych (np. banków),
natomiast rola pozostałych spółek z grupy polega na udzieleniu jej gwarancji i poręczeń kredytowych (częściowa synergia finansowa powiązań). Strukturę finansowania częściowo zdecentralizowanego przedstawia rys. 1.2.

SPÓŁKA
DOMINUJĄCA

ZEWNĘTRZNA
INSTYTUCJA
FINANSOWA
(np. bank)

spółka zależna
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spółka zależna

GRUPA KAPITAŁOWA

spółka zależna

Powiązania (relacje) kapitałowe
Zobowiązanie kredytowe wobec instytucji zewnętrznej
Zależności kredytowe wewnątrzgrupowe

Rys. 1.2. Model 2 – Finansowanie częściowo zdecentralizowane grupy kapitałowej
Źródło: opracowanie na podstawie Mioduchowska-Jaroszewicz, 2011, s. 161.

[Model 3 Finansowanie scentralizowane]. W tym modelu najbardziej widoczny jest efekt synergii finansowej ze względu na wykorzystywanie w dużym stopniu finansowania wewnątrzgrupowego. Do finansowania wykorzystywany jest kapitał grupy, a nie pojedynczych spółek
powiązanych. Podział zadań z zakresu zarządzania finansami kształtuje się w ten sposób, że na
poziomie grupy kapitałowej jako całości budowane są przede wszystkim cele strategiczne i taktyczne, a na poziomie poszczególnych podmiotów gospodarczych realizowane są zadania strategiczne, taktyczne oraz operacyjne. Polityka zarządzania finansami grupy kapitałowej pozwala na
efektywniejsze wykorzystywanie narzędzi do obniżania kosztów finansowania bieżącej działalności m.in. poprzez synchronizację przepływów środków pieniężnych, wyznaczanie terminów
spłat należności, aby bieżące wpływy były bezpośrednio wykorzystywane do spłaty zobowiązań
bieżących. Zarządzanie finansami obejmuje działania w zakresie [Trocki, 2004, s. 61]:
⇒⇒ przewidywania potrzeb finansowych (anticipating financial needs),
⇒⇒ pozyskiwania zasobów finansowych (acquiring financial resources),
⇒⇒ alokowania zasobów finansowych do określonych obszarów działalności finansowej grupy
(allocating funds in the business).
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Transakcje finansowe pomiędzy podmiotami powiązanymi dotyczą przede wszystkim udzielania pożyczek czy kredytu kupieckiego. W roli pożyczkodawcy/kredytodawcy występuje podmiot macierzysty bądź wyspecjalizowany podmiot zajmujący się jej operacjami finansowymi.
Korzyści, jakie mogą przynosić wewnętrzne transakcje finansowe, obejmują:
1) minimalizację łącznych kosztów finansowania działalności,
2) minimalizację kosztów operacji finansowych, np. prowizje bankowe,
3) uniknięcie czasochłonnych działań związanych z pozyskiwaniem kredytu i redukcję ryzyka
związanego z finansowaniem działalności ze źródeł zewnętrznych.
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Strukturę finansowania scentralizowanego przedstawia rys. 1.3.

ZEWNĘTRZNA
INSTYTUCJA
FINANSOWA
(np. bank)

SPÓŁKA DOMINUJĄCA

spółka zależna

spółka zależna
spółka zależna

Powiązania (relacje) kapitałowe
Zobowiązanie kredytowe wobec instytucji zewnętrznej
Gwarancje i poręczenia kredytowe

Rys. 1.3. Finansowanie scentralizowane grupy kapitałowej
Źródło: opracowanie na podstawie Mioduchowska-Jaroszewicz, 2011, s. 162.

Niezależnie od stosowanego modelu we współpracy podmiotów powiązanych transakcje finansowe należą do najczęściej zawieranych rodzajów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wśród nich za najbardziej podstawowe uważa się (Kosieradzki, Piekarz, 2015, s. 146):
A. udzielanie pożyczek (kredytów) wewnątrzgrupowych,
B. udzielanie gwarancji (poręczeń),
C. cash pooling.
[A. Pożyczki, kredyty wewnątrzgrupowe]
Pożyczki (kredyty) wewnątrzgrupowe udzielają spółce inne spółki z tej samej grupy kapitałowej. Wykorzystanie tego źródła finansowania pozwala na elastyczne kształtowanie warunków (np. terminów wymagalności, bardziej konkurencyjnego oprocentowania, rodzaju waluty),
obniżenie kosztów wykorzystania kapitału, jak również procedury ich udzielania (np. skrócenie czasu negocjacji, brak prowizji, ograniczenie wymogów formalnych i dokumentacyjnych)
[Jamroży, 2011, s. 358]. Przez to finansowanie wewnątrzgrupowe staje się znacznie tańszym
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źródłem finansowania w porównaniu z pożyczką/kredytem bankowym udzielanym przez instytucje zewnętrzne.
Pożyczki wewnątrzgrupowe są korzystne w zakresie optymalizacji zarządzania finansami całej
grupy, natomiast wymagają uwzględnienia skutków podatkowych przede wszystkim na gruncie
podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak podkreśla A. Duliniec
[Duliniec, 2011, s. 162] warunki, na jakich zaciągane są pożyczki wewnątrzgrupowe, które są
wynikiem decyzji podejmowanych przez międzynarodowe grupy kapitałowe w zakresie kształtowania optymalnej podstawy opodatkowania, często odbiegają od warunków rynkowych, czemu starają się przeciwdziałać przepisy podatkowe (np. rozwiązania ograniczające zaliczanie
w ciężar kosztów podatkowych wysokości odsetek od pożyczek). Z punktu widzenia budżetu
państwa niektóre stosowane praktyki wewnątrzgrupowe przekładają się na tzw. erozję podstawy opodatkowania, co negatywnie wpływa na wysokość dochodów budżetowych [Szlęzak-Matusewicz, Felis, 2014, s. 292). Duliniec dalej wskazuje, że grupy kapitałowe wykorzystują sposoby finansowania, gdzie kapitał pożycza podmiot niepowiązany z grupą kapitałową, natomiast
rzeczywistego transferu środków pośrednio dokonują podmioty powiązane [Duliniec 2011,
s. 172]. Jeżeli transfer kapitału pomiędzy spółkami odbywa się za pośrednictwem niezależnej
instytucji finansowej, pozwala to na ominięcie obowiązków dokumentacyjnych związanych
z transakcjami powiązanymi, cenami transferowymi oraz przepisami o niedostatecznej kapitalizacji. Międzynarodowe grupy kapitałowe wykorzystują w tym celu tzw. pożyczki fasadowe
i równoległe. Co do zasady, w przypadku tego rodzaju transakcji nie dochodzi do transakcji
pomiędzy podmiotami powiązanymi [Sierpińska, Królikowska, 2015, ss. 399–400].
W przypadku pożyczki fasadowej (frontier loans, back to back loans) jedna ze spółek grupy
kapitałowej deponuje w banku lub innej instytucji finansowej środki, które za pośrednictwem
niezależnej instytucji zostaną wykorzystane dla pożyczki (kredytu) innej spółce zależnej, przy
czym wielkość pożyczki determinuje wysokość złożonego depozytu. Bank czy inna instytucja
finansowa staje się „fasadą” [Sierpińska, Królikowska, 2015, ss. 399–400], z wykorzystaniem
której grupa kapitałowa transferuje kapitał. Udzielony kredyt dla banku nie jest obciążony praktycznie żadnym ryzykiem, ponieważ złożony depozyt w pełni zabezpiecza pożyczkę. Premią
dla instytucji pośredniczącej jest różnica pomiędzy odsetkami, jakie płaci pożyczkobiorca, a odsetkami, jakie bank wypłaca pożyczkodawcy z tytułu zdeponowania określonej kwoty. Pożyczka fasadowa jest więc wolna od ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy, co powoduje, że jest
ona tańsza od klasycznie udzielonego kredytu.
Schemat transferu kapitału i strukturę pożyczki fasadowej przedstawia rys. 1.4.
W przypadku skorzystania z pożyczki równoległej, dwie niezależne, działające w różnych krajach
spółki dominujące (spółki matki) wzajemnie finansują spółki zależne partnera umowy, które najczęściej usytuowane – w tych samym co one krajach [Sierpińska, Królikowska, 2015 ss. 399–400].
Bezpośrednie finansowanie dotyczy podmiotów niezależnych kapitałowo, bowiem każda spółka
matka finansuje spółkę córkę partnera umowy pożyczki równoległej w walucie lokalnej. Terminy finansowania oraz ekwiwalentne wartości kwot obydwu pożyczek bezpośrednich w ramach
finansowania równoległego są takie same. Ta forma finansowania wzajemnego pozwala nie tylko
ograniczyć ryzyko, które ponoszą pożyczkodawcy, ale przede wszystkim umożliwia zmniejszenie kosztów finansowania i wyeliminowanie ryzyka walutowego dla pożyczkobiorców [Duliniec,
2011, s. 39]. Schemat transferu kapitału i strukturę pożyczki równoległej przedstawia rys. 1.5.
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Rys. 1.4. Pożyczka fasadowa – schemat transferu kapitału
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szlęzak-Matusewicz, Felis, 2014, s. 289.
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Rys. 1.5. Pożyczka równoległa – schemat transferu kapitału
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szlęzak-Matusewicz, Felis, 2014, s. 290.
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Z pożyczkami oraz kredytami zawieranymi pomiędzy powiązanymi podmiotami nieodłącznie
związane jest zagadnienie niedostatecznej kapitalizacji. Co do zasady dotyczy ono ograniczenia
możliwości zaliczenia w koszty podatkowe niektórych odsetek płatnych na rzecz podmiotów
powiązanych [Kosieradzki, Piekarz, 2015, s. 152]. Regulacje prawne dotyczące tzw. cienkiej
kapitalizacji mają za zadanie ograniczać finansowanie spółek kapitałowych2 kapitałem pochodzącym od spółek powiązanych.
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[B. Gwarancje i poręczenia]
Udzielone gwarancje i poręczenia wewnątrzgrupowe w kontekście cen transferowych od kilku
lat są przedmiotem coraz większego zainteresowania organów podatkowych na świecie. Istnieje
wiele rodzajów gwarancji wewnątrzgrupowych, w tym: udzielanych wprost i dorozumianych
(explicit, implicit); udzielanych przez spółkę matkę lub spółkę córkę na finansowanie wewnątrzgrupowe (downstream, upstream), wzajemnych gwarancji (cross). Rzetelnie przygotowywana
dokumentacja cen transferowych w tym zakresie jest podstawowym elementem ograniczającym ryzyko podatkowe przedsiębiorstw. Z perspektywy cen transferowych T. Kosieradzki,
R. Piekarz rekomendują przeprowadzenie analizy w oparciu o następujące etapy [Kosieradzki,
Piekarz, 2015, s. 160]:
1) analizę postanowień umownych w celu zidentyfikowania wzajemnych zobowiązań gwaranta i dłużnika,
2) analizę zewnętrznych ratingów i analiz ryzyka przygotowanych przez firmy zewnętrzne
(jeśli są dostępne), przy czym należy mieć na uwadze, że takie dane będą dostępne dla spó
łek publicznych lub dużych spółek międzynarodowych, nie będą dostępne dla mniejszych,
zależnych jednostek,
3) alternatywną ocenę ryzyka kredytowego z wykorzystaniem modeli scoringowych,
4) analizę warunków transferu długu do gwaranta, które stanowi podstawę do ewentualnych
korekt ryzyka oszacowanego w punkcie drugim lub trzecim,
5) ocenę korzyści związanych z udzieleniem gwarancji (np. premia),
6) analiza stóp procentowych i wielkości spreadów.
[C. Cash pooling]
Cash management obejmuje działania mające na celu kształtowanie krótkoterminowego potencjału finansowego grupy kapitałowej, w szczególności ułatwia realizowanie celów, m.in. jak:
⇒⇒ minimalizacja kosztów utrzymania rezerw gotówkowych poprzez optymalne wykorzystanie płynnych środków – przede wszystkim minimalizacja centralnych rezerw płynności
(tzw. efekt portfelowy),
⇒⇒ minimalizacja kosztów finansowania i maksymalizacja przychodów z inwestycji finansowych w rezultacie efektów skali i specjalizacji.
Od kilku lat można zaobserwować zwiększenie zainteresowania międzynarodowych i krajowych podmiotów powiązanych strukturami pozwalającymi na efektywne zarządzanie płynnością finansową w ramach grup kapitałowych. Jedną z wykorzystywanych struktur jest system
cash pool polegający na gromadzeniu na wspólnym rachunku grupowym środków pieniężnych
z jednostkowych rachunków poszczególnych spółek i zarządzaniu zgromadzoną kwotą w celu
2

Często pojawia się również zjawisko związane z tworzeniem spółek-córek o zaniżonym kapitale (wymagane przepisami minimum), co pozwana na ograniczenie zamrożenia gotówki w kapitale zakładowym lub akcyjnym, który nie generuje zysku dla właścicieli.
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osiągnięcia korzyści skali. Umożliwia kompensowanie przejściowych nadwyżek środków finansowych wykazywanych przez podmioty powiązane z niedoborami środków finansowych
zaistniałych u innych podmiotów powiązanych. Dzięki temu dochodzi do optymalizowania
kosztów działalności poszczególnych podmiotów powiązanych przy wykorzystaniu środków
pieniężnych dostępnych z poziomu całej grupy.
Tzw. system cash poolingowy pozwala na konsolidowanie kont operacyjnych poszczególnych
spółek na jednym koncie celowym dla wyrównania nadwyżek i niedoborów płynności. Centralizacja rezerw gotówkowych w grupie umożliwia planowanie płynności oraz dysponowanie środkami pieniężnymi, przy minimalizowaniu strat z tytułu przechowywania środków pieniężnych
na oddzielnych kontach, w wyniku dysponowania całą nadwyżką i lokowaniem jej na bardziej
atrakcyjnych warunkach. Rozwiązanie kierowane jest m.in. do przedsiębiorstw powiązanych ze
sobą kapitałowo, w których występują spółki charaktertyzujące się nadwyżkami pieniężnymi,
jak i niedoborami. W wymiarze ekonomicznym umożliwia tańsze finansowanie deficytów środków pieniężnych, ograniczenie ryzyka walutowego, ogranicza potrzebę utrzymywania nisko
oprocentowanych nadwyżek pieniężnych. Jest to umowa pomiędzy podmiotami powiązanymi,
której przedmiotem są krótkookresowe pożyczki grupowe. W zakresie cen transferowych zasady wynagradzania (odsetki) powinny również odpowiadać warunkom rynkowym. Określany
jako zaawansowany system jednodniowych pożyczek międzygrupowych cash pool umożliwia
korzystniejsze kształtowanie wyniku finansowego (zysk/strata odsetkowa) poprzez odniesienie
się do całej grupy, niż gdy ma to miejsce w przypadku samodzielnego inwestowania nadwyżek
i ponoszenia kosztów finansowych przez spółki posiadające poszczególne rachunki. Bilansowanie przeprowadzone jest w oparciu o następujące zasady [Kosieradzki, Piekarz, 2015, s. 158]:
1) na koniec dnia roboczego bank dokonuje obliczenia sald (łączna suma sald dodatnich
i ujemnych spółek uczestniczących w cash pool ), następnie:
a) w przypadku salda dodatniego dokonuje transferu środków pieniężnych z rachunku
pomocniczego,
b) w przypadku salda ujemnego bank dokonuje transferu środków pieniężnych stanowiących równowartość tej wartości z rachunku głównego agenta na jego rachunek
pomocniczy,
2) następnie bank dokonuje transferu środków pieniężnych na rachunki główne uczestników
systemu o saldzie ujemnym lub transferu z rachunków głównych uczestników systemu
wykazujących nadwyżki środków, dzięki czemu zarówno salda ujemne, jak i dodatnie na
rachunkach będą bilansowane do zera,
3) na początku każdego kolejnego dnia roboczego odbywają się automatyczne transfery
zwrotne środków pieniężnych, tzn. bank przeprowadza operacje odwrotne do wcześniej
opisanych operacji.
1.3. Wytyczne OECD w zakresie transakcji finansowych
Cash pool, wzajemne gwarancje finansowe, kontrakty hedgingowe, ubezpieczenia to tylko kilka rodzajów transakcji finansowych z wielu stosowanych w grupach kapitałowych. Ich stopień
skomplikowania bywa tak wysoki, natomiast stosowane ceny tak różne, że zdarzają się przypadki, że są one używane nie tylko do finansowania biznesu, ale za ich pomocą dochodzi do
przerzucania dochodów między spółkami. Transakcje finansowe zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania organów skarbowych wielu państw, ponieważ są bardzo łatwym i operacyjnie tanim narzędziem transferowania
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zysku pomiędzy jurysdykcjami podatkowymi. W zakresie podmiotów powiązanych warunkiem
współpracy staje się co do zasady zgoda na osiągnięcie mniejszego zysku i przerzucenie go do
innego podmiotu. W przypadku podmiotów gospodarczych niepowiązanych między sobą kapitałowo nadrzędnym celem jest współdziałanie w celu maksymalizowania własnych zysków,
a nie realizowanie wspólnej polityki gospodarczo-podatkowej grupy. Cena towarów i usług
pomiędzy podmiotami niezależnymi wynika z sił rynku takich jak popyt i podaż (ECD, 2017).
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OECD obecnie pracuje nad wytycznymi dla transakcji finansowych, natomiast do czasu zakończenia pisania tego artykułu nie został jeszcze zaprezentowany ostateczny ich kształt. Oczekuje
się od tego dokumentu wskazania zasad warunków dla transakcji finansowych (jednego z trudniejszych obszarów w zakresie cen transferowych) z punktu zasady arm’s lenght, w tym szczególności dla pożyczek wewnątrzgrupowych, gwarancji, cash pool, transakcji na instrumentach
pochodnych, wewnętrznych usług ubezpieczeniowych. Na ten moment jednakże trudno jednoznacznie stwierdzić, na ile pomocne okażą się wskazówki zawarte w nowych Wytycznych
OECD, jednak warto podkreślić, że powinny być zgodne z główną dewizą BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting)3 w zakresie właściwej alokacji dochodu na podstawie pełnionych funkcji
i ponoszonego ryzyka w ramach grup kapitałowych.
Biorąc pod uwagę wypowiedzi uczestników konferencji 2017 OECD International Tax Conference, która odbyła się w czerwcu 2017 r. w Waszyngtonie, można wnioskować, iż OECD
będzie próbować zawrzeć w wytycznych wskazówki dotyczące m.in następujących kwestii:
• w zakresie pożyczek wewnątrzgrupowych – dookreślenie istoty, co może, a co nie może
zostać określone jako transakcja finansowa,
• w zakresie gwarancji oraz poręczeń – m.in. wytyczne w sprawie gwarancji udzielanych
wprost i gwarancji dorozumianych (explicit oraz implicit), gwarancji udzielanych przez
spółkę matkę lub spółkę córkę na finansowanie wewnątrzgrupowe (downstream oraz upstream), czy też wzajemnych gwarancji (cross),
• w zakresie cash pooling – m.in. określenie korzyści synergii uczestników systemu, wynagrodzenia dla cash pool lidera.
1.4. Zasada ceny rynkowej w regulacjach polskich i międzynarodowych
Ceny transferowe mogą być analizowane z różnych perspektyw, w tym rachunkowości zarządczej, rachunkowości bilansowej oraz podatkowej [Gierusz, Martyniuk, 2016, ss. 85–86]. W ujęciu zarządczym będą powiązane z tzw. rachunkowością odpowiedzialności ( w jednym podmiocie ceny transferowe będą wpływać na przychody, w innym podmiocie na koszty). W rachunkowości bilansowej będą kształtować takie wyniki, aby przedsiębiorstwo mogło uzyskać w zależności od osiągniętego wyniku albo ulgi podatkowe, albo wysoką zdolność kredytową. W ujęciu
podatkowym, przede wszystkim, będą obejmować kwestię ograniczania ryzyka podatkowego.
Cena transferowa musi spełniać określone zasady, nie może być wyższa niż najniższa cena
rynkowa, za jaką można by nabyć towary czy usługi od podmiotu niezależnego oraz nie może
być niższa od sumy kosztów krańcowych produkcji podmiotu sprzedającego, powiększonej
o koszty utraconych korzyści. Ustalenie prawidłowej ceny transferowej zależy od wielu czynników ekonomicznych, prawnych oraz zarządczych. Prawidłowo ustalona cena rynkowa powinna
[Sojak, 2001, ss. 67–69]:
3

http://www.oecd.org/ctp/beps/
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1) uwzględniać zgodność celów grupy oraz celów poszczególnych spółek;
2) nie ograniczać autonomii spółek powiązanych,
3) nie zniekształcać oceny działalności poszczególnych podmiotów gospodarczych.
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Pojęcie w literaturze przedmiotu najczęściej jest definiowane jako cena, która jest stosowana w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi [Stanik, Winiarski, 2012,
s. 10]. E. Malec i D. Roszkowski zauważają, że ceny transferowe nie odzwierciedlają rynkowej
wartości transakcji ze względu na alokację dochodu w grupie kapitałowej dla zminimalizowania należności podatkowej [Malec, Roszkowski, 2006, s. 12]. W praktyce gospodarczej ceny
transferowe pełnią funkcję ekonomiczną w zakresie optymalizacji kosztów działalności całej
grupy kapitałowej. Takim przykładem będzie centralizacja określonych usług, charakteryzująca
się funkcjonowaniem centrów specjalizujących się w finansach, IT, usługach marketingowych.
W funkcji ekonomicznej, cena transferowa staje się środkiem maksymalizacji zysku, a wynikające z tej funkcji cele nie są weryfikowane bądź kontrolowane przez podmioty zewnętrzne.
Funkcja podatkowa cen transferowych, poprzez zastosowanie ceny zawyżonej lub zaniżonej
w określonej jurysdykcji podatkowej spowoduje obniżenie należnego zobowiązania podatkowego całej grupy, niż miałoby to miejsce w przypadku ceny rynkowej, a ceny transferowe
stanowią istotny element optymalizacji podatkowej (Szlęzak-Matusewicz, Felis, 2014, s. 286].
Stąd obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej arm’s length4 dla każdej transakcji finansowej, niezależnie od celu bądź przeznaczenia oznacza, że wartości odsetek, prowizji oraz innych
form wynagrodzenia powinny być ustalane na poziomie rynkowym. Ryzyko związane z zastosowaniem ceny transferowej w tym zakresie połączone będzie przede wszystkim z oszacowaniem dochodu do opodatkowania przy zastosowaniu stawki podatkowej przewidzianej w przepisach podatkowych.
Zatem na gruncie prawa podatkowego dochodzi do ekonomicznie fikcyjnego założenia, że spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej są niezależnymi podmiotami gospodarczymi. Zasada
arm’s length odzwierciedla takie założenie, nakładając obowiązek przestrzegania przez powiązane ze sobą podmioty we wzajemnych transakcjach cen rynkowych. Zasada taka znajduje
również zastosowanie w przypadku finansowania wewnątrzgrupowego. Zaleca wycenę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez porównanie ze zbliżoną co do charakteru
transakcją pomiędzy stronami niezależnymi. Co do zasady porównane powinny być warunki
finansowe, handlowe (nie tylko sama cena) [Wiśniewski, Komer, 2012, s. 63]. W sytuacji, kiedy
zostaną zidentyfikowane różnice pomiędzy dochodem takiej transakcji a dochodem, który wystąpiłby w sytuacji współpracy stron transakcji ze sobą niepowiązanych, dochód powinien być
doszacowany w wysokości tej różnicy, który następnie podlega opodatkowaniu.
Zasada arm’s length wykształciła się z koncepcji wyodrębnienia podmiotów dla celów podatkowych (tzw. seprate entity approach). Według tej koncepcji podmioty gospodarcze wchodzące w skład grupy kapitałowej należy traktować jak podmioty funkcjonujące samodzielnie na
rynku. Można zatem uznać to za konsensus państw członkowskich OECD, według którego
dokonuje się oceny stosunków handlowych istniejących między podmiotami zależnymi z punktu widzenia ich rynkowego charakteru [Jamroży, 2011, s. 30]. W celu stworzenia jednolitych
i kompleksowych wskazówek dotyczących postępowania w sprawie cen transferowych OECD
opracowała obszerne wytyczne dotyczące praktycznego stosowania zasad oraz metod badania
transakcji między podmiotami (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and
4

Określana jako zasada długości ramienia, zasada dystansu, za Makowski, 2018, s. 14.
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Tax Adminsitration, pierwsza edycja z 1995 r. jest rozwijana i aktualizowana). Wytyczne OECD
stanowią dla wielu państw wskazówki, jak można regulować problematykę transakcji pomiędzy
podmiotami powiązanymi, stanowiąc punkt odniesienia dla podatników oraz organów skarbowych [Litwińczuk, 2017, s. 427] w zakresie m.in. wyceny transakcji między podmiotami
powiązanymi oraz zasad ich udokumentowania. Podmiotom powiązanym wolno zgodnie z zasadą arm’s length ustalić cenę transferową, jaką w porównywalnych warunkach uzgodniłyby
podmioty niezależne. Ta koncepcja została przejęta w art. 9 Konwencji Modelowej OECD.
Przy określaniu wartości rynkowej należy zatem uwzględnić wszelkie istotne okoliczności
związane z konkretnym przypadkiem. W oparciu o ustawodawstwo w stosunku do pożyczek
pomiędzy podmiotami powiązanymi mają one wykazać, że ustalone wynagrodzenie (premia)
w ramach obowiązującej umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało ustalone na poziomie rynkowym, tzw. nieodbiegającym od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezobowiązane (zasada arm’s length). Zasada arm’s length regulująca ustalenie wielkości
odsetek na poziomie rynkowym w ramach umowy pożyczki bądź kredytu zawartej pomiędzy
podmiotami powiązanymi nie odnosi się jedynie do wielkości odsetek, lecz także do akceptowalnej na gruncie prawa podatkowego wartości zadłużenia spółki kapitałowej (tzw. cienka
kapitalizacja, thin capitalisazion) [Jamroży, 2011, s. 547].
1.5. Transakcje finansowe a podatkowy obowiązek dokumentacyjny
Do sporządzania dokumentacji podatkowej zobowiązane są przedsiębiorstwa dokonujące transakcji o określonych wartościach z podmiotami powiązanymi. Zgodnie Raportem BEPS celem
w zakresie sporządzania dokumentacji transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi powinna być wewnętrza kontrola stosowanych cen transferowych. Przygotowana dokumentacja ma pozwolić osobom odpowiedzialnym za politykę finansową spółek grup kapitałowych oraz organom podatkowym (kontrola) na ocenę, czy przeprowadzone transakcje mają
charakter rynkowy. Sama dokumentacja ma być kompleksowym źródłem informacji, rzetelnym
uzasadnieniem dla ustalonych dla określonej transakcji cen [OECD, 2017]. Wytyczne OECD
przydają dokumentacji generalnie walor użyteczności i pomocniczości. Wskazuje się jednak,
że analiza zgodna z zasadą arm’s length wymaga na ogół informacji dotyczących powiązanych
przedsiębiorstw, uwzględnienia istotnych i wszelkich szczególnych okoliczności zawieranej
transakcji, podziału funkcji cenowej, a także informacji na temat porównywalnych transakcji
niekontrolowanych. Podkreśla się, że administracja skarbowa może domagać się przedstawienia dokumentów, na podstawie których ustalono cenę, jednakże żądanie organu powinno być
ograniczone do takiego minimum informacji, które jest niezbędne do dokonania racjonalnej
analizy, czy dana transakcja spełnia warunki rynkowe. W podsumowaniu pierwszego roku swojego działania Krajowa Administracja Skarbowa wskazała, że w 2017 r. koordynowała 150
kontroli i postępowań w zakresie cen transferowych oraz agresywnej optymalizacji podatkowej.
Zaniżenie zobowiązania podatkowego szacuje się na kwotę 635 mln zł, a zmniejszenie straty
o 1 300 mln zł [Krajowa Administracja Skarbowa].
Ustalanie cen transferowych to proces wymagający niezwykle rzetelnej analizy warunków
transakcji, danych oraz informacji o złożonym charakterze. Transakcje finansowe, jak np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje czy poręczenia, co do zasady należą do transakcji,
które podmioty powiązane często zawierają na kilka lat [Interpretacja, 2018], a zakres informacji, które powinny być zebrane, zależy od specyfiki konkretnego przypadku. W przypadku
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przedsiębiorców, którzy są objęci obowiązkiem sporządzenia dokumentacji w momencie zrealizowania transakcji finansowej, powinni oni taką dokumentację okresowo (nie rzadziej niż
raz na rok) przeglądać i aktualizować w zakresie istotnych zmian w umowie czy weryfikować
aktualność danych finansowych. Celem jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji finansowej wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które
miały miejsce w trakcie ich realizacji. Gdy w trakcie realizacji tych transakcji dojdzie do zmian
(np. terminu spłaty kapitału/odsetek, wysokości oprocentowania, udzielenie kolejnej transzy) –
informacje o takich zmianach również powinny się znaleźć w dokumentacji.
Zgodnie z zasadami cen transferowych wymienione w artykule transakcje finansowe, tak jak
i pozostałe transakcje o podobnym charakterze, które są zawierane przez podmioty powiązane,
powinny zostać wycenione według stawek rynkowych oraz powinny być przeprowadzane na
zasadach rynkowych (zasada arm’s length). Jeżeli podmiot powiązany udzieli innemu podmiotowi powiązanemu pożyczki, kredytu lub otrzyma taką pożyczkę, kredyt niezależnie od celu
i przeznaczenia, lub też udzieli bądź otrzyma w jakiejkolwiek postaci gwarancję lub poręcznie,
ceną rynkową za taką usługą są odsetki, prowizja lub inna forma wynagrodzenia, jakie uzgodniłyby podmioty niezależne za taką usługę świadczoną na porównywalnych warunkach [Makowski, 2018, s. 56]. Wartość odsetek określa się na podstawie wysokości najniższych odsetek,
jakie dany podmiot musiałby zapłacić podmiotowi niezależnemu za możliwość wykorzystania
w działalności biznesowej kapitału obcego w porównywalnych warunkach.
Obowiązek dokumentacyjny z jednej strony pozwala na udostępnienie organom podatkowym
narzędzia pozwalającego na zrozumienie warunków transakcji zawieranych przez podmioty powiązane, dokonanie ich oceny pod kątem racjonalności ekonomicznej oraz zgodności z zasadą
ceny rynkowej. Racjonalność ekonomiczną należy rozumieć jako ustalenie takich warunków
transakcji, które zostałyby również zaakceptowane jako satysfakcjonujące przez kontrahentów
niezależnych. Z drugiej strony dokumentacja staje się podstawowym narzędziem dla podmiotów służącym do wykazania słuszności transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi [Szlęzak-Matusewicz, Felis, 2014, s. 301] poprzez udowodnienie, iż ceny (marże, poziom
zysków) zostały ustalone na poziomie rynkowym, czyli takim, jaki zaakceptowałyby podmioty
niepowiązane w porównywalnych warunkach.
1.6. Ocena zdolności kredytowej w transakcjach powiązanych
Od 1 stycznia 2018 r. w zakresie podatku CIT obowiązuje przepis wprowadzający sankcję za
zadłużanie się przedsiębiorstw powiązanych powyżej „rynkowej zdolności kredytowej” nadającej organowi podatkowemu prawo do doszacowania podstawy opodatkowania (co de facto
oznacza brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odsetek od nadmiernego
zadłużenia). Przepis ten jest o tyle rygorystyczny, iż „rynkową zdolność kredytową” podmioty
powiązane powinny określać z wyłączeniem gwarancji oraz zabezpieczeń udzielonych przez
podmioty powiązane. Zatem znów na gruncie prawa podatkowego dochodzi do ekonomicznie
fikcyjnego założenia, że spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej są niezależnymi podmiotami gospodarczymi. Zmiana wprowadzona nowelizacją dotyczy wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, kosztów finansowania dłużnego przekraczających wartość finansowania,
jaką podatnik mógłby uzyskać, gdyby takie finansowanie udzielone zostało podatnikowi przez
podmioty niepowiązane, czyli przekraczające zdolność kredytową podatnika.
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Obrazując wprowadzoną zmianę na przykładzie, spółka z grupy kapitałowej po 1 stycznia
2018 r. w przypadku uzyskania pożyczki od innej spółki powiązanej, której wartość przewyższy
kwotę pożyczki, którą po ocenie zdolności kredytowej udzieliłby jej podmiot niezależny (np.
bank, inna niepowiązana instytucja finansowa), nie biorąc pod uwagę zabezpieczeń udzielonych podatnikowi przez podmioty powiązane ani zdolności wynikającej z istnienia powiązań,
odsetki naliczane od wartości przewyższającej ustaloną rynkową zdolność kredytową podatnika
nie powinny być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty.
Dla ustalenia rynkowej zdolności kredytowej można posłużyć się jedną z metod stosowanych
do analizy niewypłacalności podmiotu gospodarczego jest tzw. analiza Z-Score E.Altmana.
Model opracowany w 1968 r. [Altman, 1968], kilkakrotnie rewidowany oraz aktualizowany,
obecnie przyjął następującą postać dla gospodarek rozwijających się [Ong, 2002]:
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Wskaźnik Z = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 + 3,25
Przedziały klasyfikacyjne:
X1 = Kapitał pracujący (obrotowy)/Aktywa ogółem,
X2 = Zysk zatrzymany/Aktywa ogółem,
X3 = EBIT/Aktywa ogółem,
X4 = Wartość księgowa kapitału własnego/Wartość kapitału obcego
Wartość wskaźnika
Z< 1,10 		
⇒ strefa przedsiębiorstw niewypłacalnych
1,10 < Z < 2,60 ⇒ strefa niejednoznacznej kwalifikacji (szara strefa)
Z” > 2,60
⇒ strefa przedsiębiorstw wypłacalnych
Znając na podstawie modelu Altmana rating pożyczkobiorcy, można porównać wysokość oprocentowania dla takich podmiotów, tylko niepowiązanych kapitałowo, w dostępnych bazach.
Inaczej natomiast należy traktować pożyczki, które są udzielane z otrzymanych kredytów, gdy
jeden z podmiotów grupy posiada lepsze warunki kredytowania. W takim przypadku podmiot
zaciąga pożyczkę i transferuje ją do ostatecznego beneficjenta [Kosieradzki, Piekarz, 2015,
s. 146], działając jako centrum kosztów, a podstawą do wyliczenia wynagrodzenia powinno
być oprocentowanie kredytu przez niego zaciągniętego powiększone o marżę uwzględniającą
premię za ryzyko.
Przy ocenie zdolności kredytowej w transakcjach powiązanych zarówno po stronie potencjalnego pożyczkodawcy (niezależnej instytucji), jak i właścicieli grupy istotne jest również uwzględnienie wspomnianego wcześniej tzw. efektu piramidy kapitału własnego, który może skutkować
źle oszacowanym ryzykiem związanym z przyszłym zadłużeniem [Szumielewicz, 2009, s. 45].
W sytuacji, gdy spółki w ramach grupy, mając do dyspozycji kapitał własny, samodzielnie zaciągają zobowiązania kredytowe poza grupą, może mieć miejsce sytuacja, że ten sam kapitał zostanie wielokrotnie wykorzystany przy różnych działaniach kredytowych [Mioduchowska-Jaroszewicz, 2011, s. 158]. W zakresie cen transferowych skutki udzielenia pożyczki determinuje
charakter, w jakim działa pożyczkodawca. Możliwa jest sytuacja, gdy pożyczkodawca udziela
pożyczki z własnego majątku, działa jako centrum zysku lub centrum inwestycji, podejmując
decyzję w zakresie lokowania kapitału. Decyzja poprzedzona jest analizą opłacalności inwestycji i analizą ryzyka, która pozwala na ustalenie oprocentowania pożyczki z uwzględnieniem
ryzyka niewypłacalności podmiotu [Kosieradzki, Piekarz, 2015, s. 146].
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Złożoność zmian gospodarczych i ich dynamika wymuszają na podmiotach gospodarczych
opracowanie takiego modelu biznesowego, który umożliwi osiągnięcie, a przede wszystkim
utrzymanie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami gospodarczymi działającymi na
rynku. Szczególny wpływ na tę praktykę mają funkcjonujące odmienne modele opodatkowania
działalności poszczególnych krajowych systemów podatkowych [Ciupek, Kaczmarczyk, Kania,
2016, s. 451]. Powszechnie stosowaną praktyką jest to, że spółki powiązane, które podlegają
opodatkowaniu różnymi stawkami, wykorzystują powiązania dla zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych. Jak wskazuje H. Litwińczuk, przyjęcie, iż podporządkowanie grupie stanowiącej jedność gospodarczą wymusza na poszczególnych spółkach zachowanie nieracjonalne
pod względem ekonomicznym, skutkuje uznaniem konsekwencji podatkowych tych zachowań
za sztuczne, a uzyskaną korzyść podatkową za wykreowaną kosztem skarbu państwa [Litwińczuk, 2017, s. 426]. Przepisy podatkowe poszczególnych państw starają się przeciwdziałać oraz
minimalizować skutki takich działań poprzez mniej lub bardziej szczegółowe regulacje w zakresie cen transferowych, natomiast są one jednymi z najtrudniejszych zarówno w zakresie
interpretacji, jak i na etapie sporów z organami podatkowymi [Makowski, 2018, s. 11].
W rezultacie takich działań państwa wprowadzają specjalne regulacje zapobiegające nadużyciu prawa lub unikaniu opodatkowania przez sztuczne zaniżanie lub zawyżanie podstawy opodatkowania w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi. Przepisy podatkowe starają się
zidentyfikować podmioty ze sobą powiązane (tzn. te, które dążą do osiągania wspólnych korzyści podatkowych) i zobowiązać je, aby we wzajemnych relacjach zachowywały się tak, jakby
tych powiązań nie było, czyli współpracowały na takich zasadach jak podmioty gospodarcze
niepowiązane ze sobą [Makowski, 2018, s. 15]. Opodatkowane grup spółek powiązanych nie
jest zharmonizowane w ramach prawa europejskiego, ujednolicenie nastąpiło w odniesieniu do
skutków podatkowych przekazywania dywidend pomiędzy spółkami grupy mającymi siedzibę
na terytorium różnych państw członkowskich ( dyrektywa 2011/96/UE). Państwa członkowskie
maja zatem swobodę w wyborze systemu opodatkowania dla podmiotów powiązanych [Litwińczuk, 2017, s. 253].
We wrześniu 2013 r. przywódcy państw grupy G20 oraz OECD zatwierdzili kompleksowy plan
działania w zakresie uchylania się od opodatkowania oraz transferu zysków poza kraj ich uzyskania (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) zawierający listę 15 konkretnych zaplanowanych przedsięwzięć BEPS [OECD, 2013, ss. 29–40] obejmujących m.in.:
⇒⇒ uszczelnienie opodatkowania handlu wirtualnego,
⇒⇒ opodatkowanie zagranicznych podmiotów kontrolowanych (tzw. CFC rules),
⇒⇒ zapobieganie nadużyciom w wykorzystaniu udogodnień traktatowych (tzw. Treaty
shopping),
⇒⇒ zapobiegania nadużyciom w odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów odsetek i innych kosztów finansowania,
⇒⇒ zobowiązania podatników do ujawnienia ich agresywnych strategii podatkowych.
Obszar cen transferowych został zidentyfikowany jako szczególnie wrażliwy na uchylanie
się od opodatkowania. W obszarze cen transferowych plan działania skupia się na substancji transakcji. Dla OECD kluczowa dla wyeliminowania unikania podwójnego opodatkowania
jest weryfikacja, czy ceny transferowe są ustalane zgodnie z zasadą ceny rynkowej, a łańcuch
tworzenia wartości w grupach kapitałowych jest uzasadniony ekonomicznie i posiada walor
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rynkowości. Plan OECD zachęca organy podatkowe w poszczególnych krajach do dokładniejszej weryfikacji transakcji dokonywanych przez podatników z podmiotami powiązanymi. Dla
systemów podatkowych poszczególnych państw, dla których cel fiskalny jest zawsze celem
nadrzędnym, współpraca pomiędzy podmiotami powiązanymi wymaga szczególnych uregulowań. W tym celu przepisy poszczególnych krajów, jak i umowy międzynarodowe, starają się
wyegzekwować od podmiotów powiązanych, aby współpracowały między sobą na zasadach
rynkowych, stosując zasadę arm’s length).
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1.8. Podsumowanie
Uwzględniając fakt, że większość światowego handlu odbywa się w ramach międzynarodowych grup kapitałowych (podmiotów powiązanych), zatem stosowana polityka w zakresie cen
transferowych determinuje w znacznym stopniu ekonomiczne zjawisko przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych, tak samo wpływa na działania organów państwowych (regulacje prawne przeciwdziałające wykorzystywaniu powiązań do zaniżania podatku dochodowego). W zakresie konkurencji wolnorynkowej istotny staje się postulat, aby warunki transakcji
między podmiotami powiązanymi (w ramach danej grupy kapitałowej) odpowiadały (były jak
najbardziej zbliżone) warunkom rynkowym.
Zarządzanie finansami grup kapitałowych staje się coraz bardziej złożone, ale również daje
możliwości uzyskiwania większych efektów skali. Szerszy dostęp do źródeł finansowania spó
łek grupy kapitałowej może poprawić bądź umocnić ich pozycję konkurencyjną, bądź przyspieszyć ich rozwój. Finansowanie grupowe jest łatwiejsze do pozyskania, tańsze niż pozyskanie
kapitału z rynku finansowego oraz mniej czasochłonne. Natomiast w zakresie transakcji finansowych podmiotów powiązanych nie można pominąć często stosowanej praktyki biznesowej,
zgodnie z którą podmioty powiązane w transakcjach finansowych biorą pod uwagę inne kwestie
niż podmioty wolnorynkowe. Wynika to z faktu, że zazwyczaj najważniejszym celem jest zysk
grupy, stąd ustalona cena realizuje wyznaczony cel, którym jest najwyższy zysk dla grupy, a nie
dla pojedynczego podmiotu biorącego udział w transakcji.
Dynamika procesu globalizacji gospodarki światowej międzynarodowej, integracji gospodarczej, gwałtowny postęp technologiczny oraz rosnąca konkurencja gospodarcza będą wpływać
na praktykę wykorzystywania transakcji finansowych w przedsiębiorstwach wielonarodowych.
Utrudnia to wypracowanie międzynarodowych wytycznych w tym temacie. Jednostki gospodarcze będą wchodzić w różnego rodzaju powiązania zapewniające im stabilność funkcjonowania, a zarządzanie finansami grup kapitałowych jest i będzie coraz bardziej złożone w porównaniu z autonomicznymi jednostkami gospodarczymi ze względu na skomplikowane struktury
wewnętrzne powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami. Problematyka cen transferowych nierozerwalnie będzie wiązać się z działaniami podejmowanymi przez podmioty powiązane kapitałowo dla zachowania przewagi konkurencyjnej, co będzie determinować działania państw
w kierunku ograniczania nierynkowych praktyk nakierowanych na zwiększanie zyskowności
prowadzonej działalności międzynarodowych podmiotów gospodarczych oraz wykorzystywania powiązań w celu optymalizacji podatkowej.
Dynamika, skala oraz złożoność transakcji finansowych realizowanych przez grupy kapitałowe,
a w konsekwencji stosowanych przez nie metod rozliczeń, staje się dużym wyzwaniem współczesnych finansów. Problematyka cen transferowych nierozerwalnie będzie wiązać się z coraz
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trudniejszym do spełnienia postulatem, aby w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej
warunki transakcji finansowych między podmiotami powiązanymi (w ramach danej grupy kapitałowej) odpowiadały (były jak najbardziej zbliżone) warunkom rynkowym. Wynika to z faktu,
że zazwyczaj najważniejszym celem jest zysk grupy, a nie pojedynczego podmiotu biorącego
udział w transakcji. Zatem wykorzystywanie efektu synergii finansowej pozwala na uzyskanie
większych efektów skali, natomiast efekt piramidy kapitału własnego może przyczynić się do
błędnego oszacowania ryzyka związanego z przyszłym zadłużeniem przy wykorzystaniu źródeł
finansowania w ramach powiązań między spółkami.
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2.1. Wprowadzenie
Na rynkach kapitałowych, pomimo okresowo występujących kryzysów, obraca się nie tylko
coraz większymi kwotami, lecz także coraz większą mnogością walorów, zwłaszcza instrumentów pochodnych. W ostatnich latach zagościł na nich jeszcze jeden rodzaj instrumentów
finansowych, a mianowicie kryptowaluty. Inwestorzy z dużym doświadczeniem coraz częściej
„zmuszeni są” do zmiany swego statusu na graczy giełdowych. Grają coraz ostrzej. Robią błyskotliwe kariery i wpatrzeni w ekrany komputerów spędzają kilkanaście godzin dziennie w wirtualnym świecie gier giełdowych. Najczęściej obstawianym instrumentem pochodnym są długi.
Wytrawni inwestorzy starej daty, np. Warren Buffet, ostrzegają wprawdzie, że „instrumenty
pochodne wystawiane na długi to broń masowego rażenia”, a giełdy na czele z Wall Street to
coraz częściej dla wielu „podniecające gry finansowe (…) lubiące siebie określać jako element
dostrojenia gospodarki” [Lowe, 1997].
Z drugiej jednak strony wszelkie giełdowe inwestycje wspomagane są coraz bardziej wyrafinowanym oprogramowaniem, co skutkuje rozwojem zaawansowanych systemów komputerowych, a tym samym służy rozwojowi sztucznej inteligencji, której celem jest tworzenie i badanie algorytmów inteligentnych zachowań.
Celem pracy jest analiza zależności pomiędzy grami – programami komputerowymi stosowanymi na rynkach finansowych, a tworzeniem zaawansowanych systemów komputerowych. Wyróżnia się także cele szczegółowe, które polegają na pokazaniu:
1) na jakiej zasadzie komputery działające na dużej liczbie zmiennych podejmują decyzje i jaki
może być tego efekt;
2) handel instrumentami pochodnymi, a zwłaszcza opcjami, to w gruncie rzeczy dokładnie
przemyślana gra, której przebieg wyznaczany jest nie tylko przez wyrafinowaną matematykę, ale również oprogramowanie, które w obecnych czasach jest najlepszą formą zdobywania „informacji”, mogącej wspomóc podejmowanie decyzji;
3) nowym, wymagającym coraz większej „mocy energetycznej” instrumentem finansowym są
kryptowaluty, które powstały w oparciu o algorytmy kryptograficzne.
W części drugiej pracy omówiono zależności pomiędzy coraz „doskonalszymi” grami komputerowymi, w tym również tymi, które wykorzystywane są na rynkach finansowych, a kryptowalutami, Forexem, HFT (handlem wysokich częstotliwości). O handlu, funduszach hedgingowych oraz zagrożeniach z nim związanych jest mowa w części trzeciej. Zasady handlu opcjami
traktowanymi jako gra została omówiona w części czwartej.
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2.2. Gry „komputerowe” na rynku kapitałowym a handel kryptowalutami
2.2.1. Rozwój sztucznej inteligencji a gry komputerowe
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Gry komputerowe wywodzące się z gier towarzyskich, głównie planszowych oraz różnych
dyscyplin sportowych stały się bazą do tworzenia coraz bardziej skomplikowanego i wyrafinowanego oprogramowania, którego celem jest nie tylko rozrywka, ale również edukacja,
rozwiązywanie zadań logicznych i zręcznościowych i przede wszystkim doskonalenie technik
związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.
Rynek gier komputerowych to także potężny rynek zbytu (wart ponad 70 mld USD w 2017
roku), a także e-turnieje, e-sport dające zatrudnienie dużej liczbie programistów, menedżerów
i ludzi związanych z pokrewnymi profesjami. Gra komputerowa to gra rozgrywana na ekranie
określonego rodzaju nośnika elektronicznego typu tablet, smartfon, czy komputer lub program
komputerowy umożliwiający tę grę. Taką grę należy stworzyć, czyli zaprogramować oraz oczywiście sprzedać. Przeznaczone są do celów rozrywkowych, edukacyjnych, wymagających od
użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych. Zadania, które
wykonują gracze, polegają na rozwiązywaniu problemów, eliminacji przeciwników czy też
rywalizacji ze sztuczną inteligencją bądź innymi graczami. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telefonach
komórkowych, telewizorach i innych platformach sprzętowych. Wywodzą się one z gier planszowych oraz różnych dyscyplin sportowych. Stały się produktem masowym za sprawą popularności konsol, komputerów i automatów w latach 70. XX wieku. Szczególny sukces w branży
gier komputerowych odnotowano przy „produkcji” gry Go, a to za sprawą wykorzystania sieci
neuronowych.
Gra planszowa Go to jedna z najstarszych gier w dziejach ludzkości. Powstała w Chinach w latach (2357–2255 p.n.e.). Bazą jest plansza o wymiarach 19×19 pól. Grę rozpoczyna gracz grający pionami czarnymi. Gracze kładą na przemian czarne i białe piony na przecięciu linii. Celem
gry jest otoczenie własnymi pionami, na pustej początkowo planszy, terytorium większego niż
terytorium przeciwnika – zdobycie maksymalnej ilości przestrzeni. Pionów raz postawionych
na planszy nie przesuwa się, mogą natomiast zostać zbite przez przeciwnika, które następnie
usuwa się z planszy. Każdy pion postawiony na planszy może posiadać „swobodę” zwaną również oddechem – puste sąsiednie skrzyżowania połączone z pionem prostym odcinkiem. Piony
tego samego koloru stojące obok siebie i połączone liniami prostymi tworzą łańcuch, który ma
wspólne oddechy – można je zbić albo wszystkie razem albo żadnego. Piony (lub łańcuchy)
mogą zostać skutecznie rozdzielone przez piony przeciwnika – zostają odcięte.
W toku gry, gdy obydwaj gracze kolejno dostawiają na planszę coraz to nowe piony, wiążą je
w łańcuchy i tworzą obozy, zdobywając jeńców, plansza ulega stopniowemu podziałowi na rejony
należące do białych lub czarnych oraz na rejony graniczne. Partia dobiega końca, jeżeli dalsza
gra – dostawienie pionów – nie jest w stanie niczego zmienić. Należy zdobyć maksymalną ilość
przestrzeni punktów na planszy (przecięć linii poprzez tworzenie łańcuchów pionów własnych
oraz otaczanie i bicie pionów przeciwnika. Oblicza się wówczas zdobyte punkty przecięć – kto ma
ich więcej, wygrywa partię (różnicą punktów). Wygrana dwucyfrowa świadczy o nierównej sile
gry dwu partnerów. Następna partia jest więc grą z wyrównaniem [Drabik, 2018].
Gra Go przyczyniła się do rozwoju programów komputerowych, a tym samym sztucznej inteligencji. W 2016 roku korzystający z programu AlphaGo komputer o nazwie Deep Mind pokonał
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18-krotnego mistrza świata w grze Go, Koreańczyka Lee Sedola (4:1). Deep Mind, po wielu
rozegranych partiach, czyli po dokonaniu licznych optymalizacji odkrył zależność między odbijaniem się pionu, a zbieraniem punktów. Komputer „wydedukował”, że należy z boku muru
złożonego z pionów przeciwnika „wybić” dziurę, po czym wpuścić swój pion na teren otoczony pionami przeciwnika. Ten odbijając się od krawędzi ekranu, sam będzie likwidował cegły
w murze złożonym z pionów. W tym przypadku komputer nie pokonał przeciwnika mocą obliczeniową (nawet dla komputera o dużej mocy obliczeniowej jest to trudne, gdyż wszystkich
ruchów w grze Go jest więcej niż cząstek elementarnych we Wszechświecie), ale wykonując
ruch wbrew wszystkim zasadom gry Go wpajanym w podręcznikach o tysięcy lat. Autorzy
programu zastosowali sieci neuronowe w celu samodoskonalenia działania komputera (deep
learning). Deep Mind „sam” tak zmienił sposób działania po kolejnych partiach (zapisywał
w pamięci przebieg kolejnych rozgrywek, które następnie traktował jako dane), by uzyskać jak
najwięcej punktów.
Z punktu widzenia teorii gier, gra Go jest pozycyjną grą kombinatoryczną z kompletną informacją o sumie zerowej. Decyzje (ruchy) tworzą wektor złożony ze strategii czystych. Każda strategia jest funkcją zależącą od aktualnego ustawienia pionów. Pozycja pionu na planszy może
być przedstawiona w odnośnym punkcie drzewa gry. W odróżnieniu od gry taktycznej, jaką są
szachy, Go jest grą strategiczną. Strategie zaczerpnięte z gry Go stanowią podwaliny nie tylko
zarządzania, ale również sztucznej inteligencji. Podobnie rzecz się ma z szachami, gdzie już
ponad 20 lat temu komputer o nazwie Deep Blue pokonał wielokrotnego mistrza świata Gary
Kasparowa (maj 1997 roku).
Zastosowanie sieci neuronowych stało się przełomem nie tylko w rozgrywkach komputerowych, ale również w tworzeniu sztucznej inteligencji. W roku 2017 program AlphaGo – zero,
stworzony do rozgrywek w grę Go, pokazał, że to maszyna, mogąca dzięki sieciom neuronowym myśleć samodzielnie, jest prawdziwym mistrzem świata w grze Go. Przetwarzanie w sieciach odbywa się bowiem wieloma ścieżkami naraz, co implikuje wykonanie wielu operacji
równocześnie. Jednakże nie szybkość działania i moc obliczeniowa są gwarancją, że komputer
jest bardziej skuteczny od człowieka. Ważną zaletą sieci neuronowych jest zdolność do odkrywania w zbiorze danych wzorców, które są dla człowieka niejasne lub wręcz niewidoczne. Sieci
neuronowe mają duże zdolności adaptacyjne, gdyż w przeciwieństwie do człowieka mogą posługiwać się danymi zakłóconymi, czasami wręcz błędnymi. Potrafią poradzić sobie z danymi,
z którymi wcześniej nie miały do czynienia. Dlatego też stosowane są coraz szerzej, np. do klasyfikacji obiektów i obrazów, redukcji zakłóceń, a także predykcji stosowanej w modelowaniu
zarówno metodologicznym, jak i ekonomicznym. Wykorzystuje się głównie uczenie na wielu
warstwach sieci neuronowej (głębokie uczenie się przez wzmocnienie, tzw. nienadzorowane).
Jest to proces niezdeterminowany „z góry”, zachodzący w kilkuwarstwowej sieci neuronowej,
którego człowiek, niestety, nie jest w stanie kontrolować. W efekcie widoczny jest tylko efekt,
nie wiadomo „jaką trasę komputer wybierze”. Innymi słowy, nie wiadomo jak maszyna działa;
operacje, które wykonuje maszyna, nie są dla ludzi dostępne, a człowiek traci kontrolę nad
maszyną. Wszelkie inne metody wykorzystywane w nauce, np. metody statystyczne takie jak
regresja, segregowanie informacji itp. to niestety metody ciągle nadzorowane przez człowieka,
a to one, nie komputer, zaczynają zawodzić.
W obecnej sytuacji jedyną przeszkodą w porozumiewaniu się człowieka z maszyną jest świadomość. Jest ona specyficzną mentalną własnością, do której może dojść nawet komputer. Może
się okazać, że świadoma maszyna zaprowadzi człowieka do różnych osobliwości, które zmienią
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ludzkie życie. Taka ewolucja wymaga jednak tysięcy lat. Algorytm AlphaGo-zero niestety na
razie nawet nie wie, że jest mistrzem świata.
Oprogramowanie związane z grami komputerowymi to olbrzymi postęp w teorii związanej
z rozwojem sztucznej inteligencji, a także z zarządzaniem zasobami ludzkimi, opanowaniem
technik eliminacji przeciwników, czy wreszcie edukacją. Coraz bardziej złożone programy podejmują również decyzje giełdowe.
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2.2.2. Kryptowaluty jako internetowy środek płatniczy
Światowy rynek gier komputerowych zmienił nie tylko oblicze informatyki, ale również rynków finansowych. Zorientowano się bowiem, że skutecznym środkiem płatniczym, na którym
można zarobić, są kryptowaluty. Kryptowaluty: bitcoin, ripple, Ethereum, neo, litecoin itp. są
cyfrowymym środkiem płatniczym, niezależnym od banków centralnych różnych państw, które
można wykorzystywać na całym świecie. Kryptowaluty, inaczej waluty kryptograficzne, tworzą
rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania umownych jednostek. Emisją kryptowalut może zajmować się każdy, kto działa w sieci i dysponuje pokaźnymi komputerowymi mocami obliczeniowymi. Nowe bitcoiny generuje
algorytm oparty na technologii kryptograficznej. Potencjalny nabywca bitcoinów dostaje od
systemu zadanie matematyczne, które musi rozwiązać! Rozwiązanie zadania zależy nie tylko
od umiejętności, ale szybkości urządzenia. Jeden bitcoin „rodzi się” na świecie średnio co 10
minut, a szczególnie biegli są w tej dziedzinie Chińczycy. Każdy bitcoin jest niepowtarzalny,
a jego autentyczność jest weryfikowana przez sieć. Na koniec 2017 roku było 16 mln bitcoinów.
Teoretycznie emisja ma się zakończyć przy 21 mln.
Rynkowa cena bitcoinu jest tak duża (np. 22947,17 zł w dniu 9.04.2018), iż można przypuszczać, że rośnie bańka spekulacyjna. Grozi to kryzysem, ale nie walutowym, lecz energetycznym. Emisja i obsługa systemu „produkującego” i obsługującego kryptowatutę jest bardzo energochłonna. Szacuje się, że do 2020 roku platformy handlujące kryptowalutami zużyją więcej
energii, niż zużywa cały świat (obecnie zużywają więcej niż np. Dania)! Szansą dla kryptowalut są efektywnie „myślące” algorytmy, noszące znamiona sztucznej inteligencji. Zarządzający
kryptowalutami mają bardzo rozbudowany, wielopoziomowy marketing. Umiejętnie się również posługują psychoekonomią. W zawoalowany sposób proponują zaangażowanie się w sieć
marketingu afiliacyjnego, czyli system wymiany reklam. Sprytnie także używane są narzędzia
psychomanipulacji w celu przekonania do „zabawy” potencjalnych graczy, którzy mają wrodzoną skłonność do myślenia magicznego. Towarzyszy temu również tzw. błąd konfirmacji,
który polega na tym, że selektywnie dobiera się i interpretuje informacje potwierdzające wcześniejsze oczekiwania, dzięki czemu gracze są często przekonani co do własnych umiejętności.
Z kryptowalut tworzone są portfele odpowiadające „węzłom systemu”, w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego.
Kryptowaluty mogą być środkiem płatniczym w wielu krajach, dzięki algorytmom, w oparciu
o które działa cały system. Najpopularniejszą kryptowalutą jest wspomniany bitcoin. Istnieje
jednak kilkaset innych kryptowalut, które nazywane są „altcoinami”. Są też plany zbudowania
kryptowaluty „rynku prognostycznego”. Obecnie notowanych jest ponad 1500 kryptowalut na
ponad 7500 specjalnych giełdach (tzw. kryptogiełdach). Wiele kryptowalut działa na tej samej
zasadzie kodowej. Różnią się tylko szczegółami.
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Rys. 2.1. Ceny bitcoinów w USD w okresie od stycznia 2017 do końca marca 2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie strony: https://e-kursy-walut.pl/.

Rok 2017 był rokiem „byka” dla kryptowalut (zobacz rys. 2.1). Cena bitcoina wzrosła o 2 tys.
procent; z 1 tys. USD w styczniu do 19 tys. USD w grudniu. Inne waluty również odnotowały
silne wzrosty. Gra CryptoKitties, związana z kryptowalutami, stała się hitem w pierwszym miesiącu premiery – zarobiła 12 mln USD. Z kryptowalutami łączony jest także proces ICO (Initial
Coin Offering) oparty na algorytmie, którego celem jest przetwarzanie oferty m.in. w kapitał
instytucjonalny. W planach osób zarządzających tym procesem są także oferty kontraktów terminowych (zobacz część 2.4) opartych na bitcoinach. Ma to przybliżyć kryptowaluty do tradycyjnych rynków finansowych. Znany potentat na rynku światowych finansów bank Golden
Sachs zamierza rozliczać wszystkie instrumenty pochodne swoich klientów w kryptowalutach
i jest gotowy do uruchomienia handlu kryptowalutami. Inne instytucje finansowe mają podobne
plany. W związku z nimi przygotowują odnośną infrastrukturę z narzędziami uwiarygodniania
i bezpieczeństwa, a także odpowiednimi produktami ubezpieczeniowymi. Na 2018 rok planowane jest uruchamianie kolejnych funduszy walut kryptograficznych – do tej pory uruchomiono
ich ponad 100, przy czym 84 z nich w 2017 roku. Można przypuszczać, że powstanie indeks
złożony z kryptowalut.
Profesjonalizacja łączy się ze wzrostem regulacji na całym świecie. Rynek USA potraktował
niektóre aktywa kryptowalutowe jako papiery wartościowe, z kolei Chiny i Korea Południowa,
jak na razie, do projektów związanych z kryptowalutami podchodzą sceptycznie. Firmy „kryptograficzne” planują przeniesienie swoich siedzib do Szwajcarii i Luksemburga. Planuje się, by
handel kryptowalutami poddać większej kontroli. Platformy internetowe handlujące kryptowalutami będą musiały sprawdzać rzetelność swoich klientów i zgłaszać podejrzane transakcje
oraz przeciwdziałać tzw. „praniu brudnych pieniędzy”.
Czas realizacji jednej transakcji bitcoinowej wynosi od 10 minut do kilku dni. Konieczne jest
zatem wprowadzenie takiego oprogramowania, które ten czas skróci! W tym momencie szerokie pole do „popisu” stwarzają sieci neuronowe i algorytmy genetyczne. „Bitcoiny” są w dalszym ciągu doskonalone, chociażby ze względu na uproszczenie złożonej infrastruktury oraz
planowane zmniejszenie zużycia prądu. Modyfikowane są także algorytmy transakcyjne.
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Rynek gier związanych z kryptowalutami rozwija się bardzo prężnie. Doskonalone są kryptowaluty, przy pomocy których będą pobierane/wnoszone opłaty za gry giełdowe typu Forex, np.
GameCredit. GameCredit to kryptowaluta, która docelowo ma być używana w grach komputerowych lub przeznaczonych na komórki i smartfony. Za zdobyte w grze coiny, gracze będą
mogli kupować i sprzedawać przedmioty w grach a także uzupełniać „własne” kryptowalutowe
konto. Ponadto wygrane w wyścigu w jednej grze coiny „spieniężać” przechodząc na wyższe
poziomy w innej grze.
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2.3. 	Zagrożenia związane z algorytmami sterującymi handlem wysokich częstotliwości oraz
funkcjonowaniem funduszy hedgingowych
Typową grą giełdową jest Forex (Foreign Exchange), czyli międzynarodowy rynek wymiany walut, oparty na działaniu dźwigni finansowej. Trader, siedząc przy komputerze, kupuje
i sprzedaje kontrakty na waluty czy też inne instrumenty finansowe. Umowa przewiduje, że
sprzedający w dniu realizacji kontraktu zapłaci różnicę między aktualną wartością aktywu a ich
wartością w dniu zawierania kontraktu. Jeżeli różnica jest ujemna, to wystawcy opcji płaci
kupujący. Transakcje wiążą się z określonym ryzykiem, przy czym większość dostępnych informacji znajduje się po stronie wystawcy opcji (zobacz część 4). Kupujący jest więc narażony
na pokusę nadużycia ze strony oferującego opcję, co jest klasyczną ilustracją zjawiska zwanego
hazardem moralnym.
Gra na rynku kapitałowym może dla pojedynczego inwestora skończyć się dużą stratą. Na rynkach dokonywane są transakcje na gigantyczną skalę głównie za pośrednictwem złożonych systemów komputerowych. Jakakolwiek zmiana nastrojów może spowodować wyprzedaże instrumentów finansowych i olbrzymi przepływ kapitału, a reguły takiej „gry” są zawsze niesymetryczne. Odpowiednio zaprogramowane, szybkie komputery generują ponad połowę transakcji
na giełdach światowych. Zdarzają się sytuacje (np. 6 maja 2010 roku), gdy ceny akcji zaczęły
gwałtownie spadać, a z rynku „wyparowało” bilion dolarów. Po 20 minutach rynek wrócił do
normy, odrabiając większość strat. Winę za błyskawiczne skoki cen (flash crash) przypisano
oprogramowaniu. Istnieje jednak podejrzenie, że początkowe spadki wywołał inwestor (bądź
grupa inwestorów), który złożył duże zlecenie. Komputery zinterpretowały ten fakt jako sygnał
wyprzedaży i doprowadziły do chwilowego zawieszenia notowań i przeceny. Wydarzenie to
przeszło do historii rynku kapitałowego.
Komputery, podejmując decyzję, biorą pod uwagę ogromną ilość zmiennych, w tym informacje
wygenerowane na podstawie analizy technicznej. Człowiek nie jest w stanie nadążyć za analizą
wszystkich danych. W związku z tym stworzono oprogramowanie, które przejmuje pałeczkę
w podejmowaniu decyzji. Coraz lepszy sprzęt oraz coraz bardziej wyrafinowane oprogramowanie zapoczątkowały tzw. handel wysokich częstotliwości HFT (High Frequency Trading). Oparty jest on na strategii polegjącej na tym, ażeby w jak najkrótszym czasie zawierać jak najwięcej
transakcji, np. w celu zmniejszenia spredów (czyli różnic pomiędzy ceną kupna i sprzedaży).
Algorytmy inwestycyjne zaprogramowane są przez tzw. quants, czyli quantitative analysts
(analityków ilościowych), a ich zadaniem jest dokonywanie transakcji w ułamkach milisekund.
Liczą się w porę uchwycone anomalie kursowe, które mogą jedynie wychwycić maszyny. Pomimo licznych protestów w gronie inwestorów i nie tylko, postępu technologicznego nie można w sposób bezinwazyjny odwrócić. Szanujące się giełdy dysponują coraz lepszym sprzętem. NYSE (New York Stock Exchange), jedna z największych giełd na świecie, w zasadzie
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przeniosła się z Wall Street do potężnej serwerowi po drugiej stronie rzeki Hudson, do betonowego bunkra w New Jersey. Największym rywalem NYSE jest Nasdaq, ale trzecią amerykańską giełdą jest giełda wyposażona w superszybkie komputery, działająca w Kansas City. Trwają
prace nad komputerami kwantowymi, które działają na zasadzie q-bitów. Q-bity w odróżnieniu
od zwykłego bitu może przyjmować jednocześnie wartość 0 i 1. Dopiero wskutek interakcji
z aparaturą pomiarową o stanie q-bitu „decyduje” odczyt. Psycholog Daniel Kahneman, laureat
nagrody Nobla z ekonomii, zwrócił uwagę, że człowiek coraz częściej przegrywa z maszynami.
Na rynkach finansowych obraca się nie tylko coraz większymi kwotami, ale również coraz
większą liczbą różnorodnych walorów, zwłaszcza instrumentów pochodnych. Niewidzialną
ręką rynku jest dzisiaj spekulacja, czyli kupowanie dóbr nie po to, ażeby je zużyć, tylko odsprzedać z zyskiem. W ostatnich dziesięcioleciach na rynkach światowych prym wiodą fundusze hedgingowe, specjalizujące się w najbardziej agresywnych i ryzykownych inwestycjach.
Dzięki funduszom hedgingowym oraz graczom, którzy obecnie królują na giełdach światowych, kwitnie rynek dzieł sztuki, prywatnych odrzutowców, a także luksusowych apartamentowców w najbardziej prestiżowych miejscach świata. W rzeczywistości to zarządzający tymi
funduszami sterują dużą częścią gospodarki, a ich celem jest stworzenie tzw. bańki spekulacyjnej, czyli spowodowanie wzrostu ceny jakiegoś dobra poprzez wykup i w efekcie zarobienie
na dalszej hossie. Dogadywanie się grupy graczy giełdowych zostało nawet dokładnie opisane
i nosi nazwę spółdzielni (pool). Spektakularnym przykładem tego typu działalności są posunięcia giełdowe twórcy jednego z pierwszych funduszy hedgingowych o nazwie Quantum Fund
– amerykańskiego finansisty węgierskiego pochodzenia Georga Sorosa. Zasłynął on z wielu
spektakularnych akcji na giełdach światowych. Bodajże najbardziej dotkliwa okazała się operacja z 16 września 1992 roku. W tym dniu od rana, za pośrednictwem swoich znajomych, na
rynkach całego świata zlecał sprzedaż funta szterlinga. W ten sposób sprzedano 10 milionów
funtów. W rezultacie kurs tej waluty zaczął gwałtownie spadać i nawet interwencja Bank of
England nie pomogła. Pod koniec dnia zarząd banku zmuszony został do ogłoszenia dewaluacji
brytyjskiej waluty. Soros zarobił na tej operacji miliard funtów. W 2007 roku w podobny sposób
„zagrał” na dewaluację tajskiej waluty i zyskał miano „krwawego wampira”.
Osobną grupę spekulantów giełdowych stanowią rządni sukcesu i pieniędzy zarządzający funduszami hedgingowymi – tzw. hedgingowcy. Gracze-hedgies, według niektórych źródeł, generują dzisiaj około 30–50% wszystkich transakcji giełdowych. Ulubionym rynkiem funduszy
hedgingowych jest rynek instrumentów pochodnych, a ulubionym instrumentem bazowym
długi! Dominującym sposobem ich działania jest krótka sprzedaż. Polega ona na pożyczaniu
pieniędzy w celu zakupu instrumentu, którego „się nie posiada” i zarabianiu na wahaniach.
Ryzykowne transakcje graczy-hedgies bywają jednak zgubne dla rynków finansowych. Przy
najmniejszym zachwianiu straty mogą być ogromne. Świadczą o tym chociażby spektakularne
upadki ważnych instytucji finansowych takich jak: fundusz inwestycyjny LTCM (Long Term
Capital Managment), który stracił płynność finansową pod koniec lat 90. XX wieku, a także
strata dziewięciu miliardów dolarów funduszu Amaranth Advisor we wrześniu 2006 roku.
Traderzy spędzają mnóstwo czasu wpatrzeni w monitory, z nerwami napiętymi do granic wytrzymałości. Przebywają po kilkanaście godzin dziennie w świecie czystego, ale niestety wirtualnego kapitalizmu. Robią błyskotliwe kariery w bankach, funduszach hedgingowych i tracą
kontakt z rzeczywistością. Błyskawicznie przerzucają kapitał pomiędzy rynkami. Jednego dnia
inwestują w akcje na Wall Street, drugiego w złoto itd. Czynią to głównie za pożyczone pieniądze. Szukając ponadprzeciętnych zysków, podejmują ryzyko, którego nie da się z niczym
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porównać. Na skutek ich działalności globalna gospodarka staje się zakładnikiem sektora, który
specjalizuje się w wytwarzaniu „baniek”. Fundusze hedgingowe operują setkami miliardów
dolarów i traktują świat jak ruletkę, robiąc wszystko, żeby ograć innych uczestników rynku.
Sytuacja ta nie jest niczym nowym. Wielki kryzys, który miał miejsce pod koniec lat 20. XX
wieku, wynikł nie tyle z samego krachu na giełdzie, co z mnóstwa papierowych długów, którymi
handlowano „gdzieś” poza giełdą. Owe długi stały się przyczyną gwałtownej recesji. Również
w 2000 roku giełdy „utopiły” miliardy dolarów w chybionych przedsięwzięciach dotyczących
firm internetowych. Po tym spektakularnym wydarzeniu kapitał przeniósł się na rynek nieruchomości, a tym samym przyczynił się do wzrostu liczby pobieranych kredytów. W ciągu kilku
lat boom kredytowy nawet pobudził giełdę i sprzyjał konsumpcji. Po pewnym czasie jednak zabrakło wiarygodnych kredytobiorców. Banki zaczęły oferować pożyczki klientom bez zdolności kredytowej. W 2006 roku stanowiły one 20 procent wszystkich hipotek. Następnie w obliczu
zagrożenia banki stopniowo przemianowywały ryzykowne kredyty w tak zwane skomercjalizowane obligacje dłużne. Po ten nowy „spekulacyjny” produkt, z chęci osiągnięcia szybkiego zysku, sięgnęły głównie fundusze hedgingowe. W efekcie „rozproszone ryzyko” zmieniło
się wkrótce w trudne do oszacowania straty. Pod koniec 2006 roku w USA i krajach Europy
Zachodniej nastąpił bowiem znaczący spadek cen nieruchomości, zaś raty kredytów, wraz ze
wzrostem stóp procentowych, zaczęły rosnąć. W związku z tym latem 2007 roku upadło kilka
znaczących funduszy inwestycyjnych (dwa największe należały do banku Bear Stearns). Spekulacje na amerykańskich kredytach również spowodowały upadek niemieckiego banku IKB
i brytyjskiego Nothern Rock, a także nadwerężenie reputacji wspomnianego już francuskiego
Societe Generale. Oprócz tych strat niektórzy badacze rynków kapitałowych zaobserwowali,
że można mówić o zawirowaniach w funkcjonowaniu niejawnego reprezentowanego głównie
przez fundusze hedgingowe, systemu bankowego, który powstał w cieniu oficjalnych banków.
Bankowcy skupili się obecnie na handlu ryzykiem, bo na nim można szybko zarobić, zamiast
inwestować w produkcję i usługi. Ekonomiści przypominają, że każda giełda i każdy rynek
finansowy to z założenia ośrodek transakcji kupna i sprzedaży odbywających się w określonym
miejscu i czasie, przyporządkowanych określonym normom i zasadom ustalonym przez człowieka. Zatem cokolwiek dzieje się na rynku, powinno być przedmiotem jasno sprecyzowanej
umowy i podlegać całkowitej kontroli, a ta obecnie jest poza zasięgiem nadzoru bankowego.
Warren Buffet jest również sceptycznie nastawiony do tego, co obecnie dzieje się na giełdach.
Instrumenty pochodne wystawiane na długi nazwał „finansową bronią masowego rażenia”, zaś
o krótkoterminowych transakcjach powiedział, że działają one jak „niewidzialna noga kopiąca
społeczeństwo po piszczelach”. Wall Street scharakteryzował następująco: „lubi ona określać
bardzo gwałtowne i podniecające gry finansowe jako wyrafinowaną działalność, zawierającą
w sobie elementy dostrojenia gospodarki” [Lowe, 1997].
Można śmiało stwierdzić, że na nowoczesnych giełdach, głównie ze wspomaganiem decyzji
przy pomocy szybkich komputerów, handluje się obecnie głównie czystym ryzykiem. Instrumenty pochodne, które z założenia miały być narzędziem niwelowania ryzyka, stały się towarem. Z kolei „ryzyko stało się pożądaną zmienną pozwalającą kształtować ich wartość i zarabiać na wahaniach” [Smoczyński, 2008]. Racjonalny handel ustąpił miejsca spekulacyjnej grze,
której praktycznie z niczym dotychczas znanym nie da się porównać. Traderzy z Wall Street
mawiają „złotą regułą gospodarki jest to, że reguły ustalają ci, co mają złoto” [Zawiślak, 2011,
s. 331].
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2.4.1. Historia pewnego modelu rynków finansowych
W roku 1900 młody francuski matematyk Louis Bachelier przedstawił na Uniwersytecie Paryskim rozprawę doktorską Theorie de la speculation („Teoria spekulacji”). Referentem tej pracy
był H. Poincare. Wiodącym tematem pracy było znalezienie wzoru na wycenę opcji typu europejskiego. Bachelier postawił sobie ambitne zadanie: „opracowanie wzoru wyrażającego prawdopodobieństwo rynkowych fluktuacji”. Skoncentrował się na obrazie rynku w danej chwili,
ponieważ uznał, że przebieg fluktuacji cen instrumentów finansowych w czasie jest praktycznie
nieprzewidywalny. Uwzględniając ów fakt, słuszne wydaje się przyjęcie przez niego założenia,
że procesem opisującym fluktuacje jest proces Wienera, który jest procesem o przyrostach niezależnych. Bachelier był postacią nieznaną współczesnym i gdy przedstawil swoją rozprawę
doktorską na Sorbonie, komisja przyznała mu stopień mention honorable, co na francuskich
uczelniach oznacza mniej niż mention tres honorable. Ten ostatni tytuł upoważniał do pracy na
renomowanej francuskiej uczelni. W związku z zaistniałą sytuacją zatrudniony został w prowincjonalnym Uniwersytecie w Besacon. Jego nowatorskie rozważania, które przedstawił w pracy,
nie były wolne od błędów, czego nie mogli wybaczyć współcześni mu naukowcy. Głównym
jednak problemem Bacheliera był osobliwy, jak na przełom wieków, temat pracy doktorskiej.
Dotyczył on bowiem struktury rynków kapitałowych, którymi mało kto ze współczesnych mu
matematyków i ekonomistów zajmował się. W przeciwieństwie do nich Bachelier był przekonany, że stanowią one bogate źródło danych. Tak też praca Bacheliera z góry była skazana na
zapomnienie. Minęło przeszło pół wieku, zanim wspomniany doktorat ponownie został odkryty
przez Savage’a w 1950 roku. Czytał ją między innymi Sharpe oraz inni uczniowie Markowicza
(zarówno Harry M. Markowitz (USA) jak i William F. Sharpe (USA) w 1990 r. zostali uhonorowani nagrodą Nobla z ekonomii). W latach osiemdziesiątych wielkim zwolennikiem Bacheliera
stał się Benoit Mandelbrot, który zauważył, że rynki kapitałowe nie powinny być przedstawiane
w postaci liniowej, chociażby ze względu na dużą wrażliwość na zmiany warunków początkowych. Jako jeden z pierwszych Mandelbrot oficjalnie oświadczył, że pomimo szacunku do
zdobyczy naukowych początku XX wieku, żaden z naukowców nie wiedział, jak sklasyfikować
odkrycia Bacheliera.
Sednem koncepcji Bacheliera była obserwacja, że „przeciwstawne opinie dotyczące rynków
różnią się tak bardzo, że w tej samej chwili kupcy wierzą we wzrost cen, a sprzedawcy w ich
spadek” [Bernstein, 1998]. Dowodził, że wartość oczekiwana zmian cen jest równa zeru, co
oznacza, że najlepszą prognozą jutrzejszej ceny instrumentu jest dzisiejsza cena, to znaczy, że
zmiany cen instrumentów finansowych opisuje proces błądzenia losowego (random walk). Zauważył, że wielkość wahań cen rośnie wraz z wydłużaniem się horyzontu czasowego. Zmiany
zachodzące w ciągu minuty będą małe, a w miarę rozszerzania się horyzontu czasowego (z dnia
do tygodnia, z tygodnia do miesiąca, z miesiąca do roku) przedział, w którym zmieniają się
ceny będzie systematycznie powiększał się. Poza tym tempo wzrostu jest wprost proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego czasu. W rzeczywistości prognoza Bacheliera sprawdziła się
ze zdumiewającą precyzją. Sprawdzony empirycznie fakt, że zmiany cen instrumentów finansowych są proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego czasu, potwierdził hipotezę Bacheliera,
że zmiany cen akcji można przyrównać do ruchu Browna.
W części 2.4.3 zostanie pokazane, w jaki sposób założenie dotyczące cen walorów giełdowych przyjęte przez Bacheliera może zostać wykorzystane do opisu gry opcyjnej. Jest to rodzaj
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rynkowej gry hazardowej, której celem jest obstawianie, jak w najbliższym czasie (minuty,
a nawet sekundy) zachowa się kurs wybranej waluty, surowca, akcji, indeksu giełdowego. Można również obstawiać, czy kurs dojdzie do pewnego limitu. W tym przypadku graczami są:
makler oferujący opcje – wystawca opcji oraz kupujący opcję (zobacz również [Drabik, 2000]).
Gra będzie sprawiedliwa, gdy wysokość stawki (premii) płaconej przez kupującego równa będzie wartości jego wygranej. Zatem zagadnienie wyceny opcji polega na wyznaczeniu premii,
tak aby prowadzona przez obydwu graczy „gra losowa” była grą absolutnie fair. Wcześniej
jednak, tj. w części 2.4.2, zostaną zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

2.4.2. Ogólne informacje o instrumentach pochodnych
Instrumentami pochodnymi (derivative instrument) nazywane są papiery wartościowe, których
wartość zależy od innych walorów, na które instrument pochodny został wystawiony. Inwestorzy nabywają instrumenty pochodne, między innymi po to, aby zabezpieczyć się przeciw
ewentualnemu wzrostowi (spadkowi) wartości waloru pierwotnego. Na rynku instrumentów
pochodnych handluje się kontraktami futures i foward oraz kontraktami opcyjnymi. Do grupy
instrumentów pochodnych należą również kontrakty wymiany (swap), zobowiązujące kontahentów do obrotu gotówkowego w określonych przedziałach czasu. Swap to operacja wymiany
strumieni finansowych, których wartość i terminy są z góry ustalone. Jest to umowa, na podstawie której dwie strony wzajemnie kupują i sprzedają serię strumieni finansowych, które charakteryzują się stałym lub zmiennym oprocentowaniem, w tej samej lub różnych walutach, których wartość jest ekwiwalentem w momencie zawarcia umowy. Stosowane są do zmniejszenia
ryzyka związanego z nieoczekiwanymi zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut
oraz do ominięcia niekorzystnych regulacji i warunków rynkowych. Swapy zwane są czasami
kontraktami zamiany długów. Najczęściej stosowane są dwa rodzaje kontraktów wymiany: procentowe i walutowe. Wymiany procentowe (interest rate swaps) polegają na wzajemnej wymianie zadłużeń. Zmianie ulega na przykład oprocentowanie według stałej stopy procentowej na
oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej. W operacji swapu procentowego strumienie finansowe wyrażone są w tej samej walucie i nie wymagają transferu dewiz. Przedmiotem
wymiany są jedynie odsetki. W umowie ustalana jest wysokość kapitału, od którego naliczane
są odsetki. Sam kapitał nie jest przedmiotem transferu. Wymiany walutowe (currency swaps)
polegają na wzajemnej zamianie płatności w różnych walutach. Strony transakcji przekazują
sobie wzajemnie pewne kwoty wyrażone w dwóch różnych walutach i zwracają je sobie w trakcie obowiązywania umowy. Ów proces odbywa się według z góry ustalonego planu. Podczas
przepływów gotówki uwzględnia się stałe i zmienne oprocentowanie. Załóżmy, że jedna strona
posiada marki i chce je wymienić na dolary, druga zaś ma dolary i chce wymienić je na marki.
Idealnym kontraktem do takiej transakcji jest właśnie swap walutowy.
Kolejną odmianą instrumentu pochodnego są tak zwane gwarancje, zwane również warrantami, emitowane przez przedsiębiorstwa. Dają one prawo ich posiadaczowi do subskrybowania
określonej liczby akcji po z góry ustalonej cenie. Warranty są notowane na giełdach, podobnie
jak inne papiery wartościowe. Nie dają one jednak ich właścicielowi żadnych praw do głosowania na walnych zgromadzeniach. Warrant jest inaczej opcją emitowaną przez przedsiębiorstwo,
dającą prawo nabycia akcji po określonej cenie i określonym czasie.
Opcja (option) jest to legalny kontrakt, który daje jej właścicielowi prawo (nie obowiązek) zakupu (call option) lub sprzedaży (put option) określonego waloru po ustalonej cenie
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w wyznaczonym terminie (ewenentualnie przed jego upływem). Termin, w którym można dokonać transakcji, nazywamy terminem rozliczenia opcji. Wystawca opcji ma obowiązek sprzedaży instrumentu podstawowego (opcja kupna) i jego kupna (opcja sprzedaży), jeżeli posiadacz
opcji zdecyduje się ją zrealizować. Ze względu na termin realizacji opcje dzielimy na: europejskie rozliczane dokładnie w dniu, w którym mija termin jej realizacji oraz amerykańskie,
które można rozliczyć w dowolnym dniu, od jej nabycia aż do dnia wygaśnięcia kontraktu.
Opcje mogą być wystawiane na akcje, indeksy rynkowe, obligacje, waluty oraz na gwarancje
towarowe i pieniężne.
Pojęcie kontraktu opcyjnego (aczkolwiek w nieco innym sensie niż obecnie) znane jest od dawna. Arystoteles (384–322 p.n.e.) opowiada o „pewnej spekulacji finansowej przeprowadzonej
przez Talesa z Miletu”. Tales posiadał umiejętność „wróżenia z gwiazd”. Pewnej zimy przewidział, że przyszłoroczne zbiory oliwek będą znacznie obfitsze niż zazwyczaj. Wziął pewną
kwotę i odwiedził okolicznych właścicieli pras do oliwy. Każdemu z nich zapłacił niewielki
zadatek gwarantujący mu pierwszeństwo korzystania z pras w okresie jesieni. Udało mu się
wynegocjować niskie ceny za tę usługę, ponieważ do zbiorów pozostało dziewięć miesięcy,
a poza tym nikt nie wiedział, jak duże będą plony. Jesienią, gdy nagle wiele osób musiało skorzystać z pras oliwnych, odstępował swoje pierwszeństwo, pobierając przy tym godziwe opłaty.
Opowiedziana przez Arystotelesa anegdota jest najprawdopodobniej pierwszym świadectwem
dotyczącym instrumentu finansowego zwanego opcją. Tales nie skorzystałby ze swojej opcji,
gdyby plony były małe albo na tyle duże, że ich przerób wykraczałby poza możliwości miejscowego przetwórstwa [Weron, 1998].
Z opublikowanego w 1688 roku traktatu o giełdzie akcji w Amsterdamie Józefa de la Vegi można wywnioskować, że kontrakty opcyjne były wówczas bardzo popularne. Na poważnie opcjami zaczęto handlować w latach sześćdziesiątych XX wieku. Jedną z pierwszych teoretycznych
prac na temat handlu instrumentami pochodnymi był artykuł Paula Samuelsona Rational Theory of Warrant Pricing („Racjonalna teoria wyceny warrantów”). Jak już wspomniano, warranty są instrumentami bardzo podobnymi do opcji. Warranty, w odróżnieniu od opcji, emitowane
są przez przedsiębiorstwa i sprzedawane inwestorom, podczas gdy opcje tworzone są przez
inwestorów, którzy wzajemnie je sobie odsprzedają. Artykuł Samuelsona był rezultatem trwającej około dziesięciu lat pracy nad pismami Bacheliera. Początkowo Samuelson był samotny
w swoich badaniach. Jednakże w późniejszych latach, za sprawą Fischera Blacka, matematyka
z Bostonu i Myrona Scholesa, badania nad wyceną opcji nabrały realnego kształtu. Publikacja
ich przemyśleń nie była rzeczą łatwą. Redakcje wielokrotnie odrzucały tekst przygotowany
przez Blacka i Scholesa, nie przekazując go nawet do recenzji. Za wspomniany tekst Scholes
w 1997 roku (wspólnie z Mertonem; Black zmarł 30.08.1995) otrzymał nagrodę Nobla. Tym samym wyróżnieniem uhonorowany został (nieco wcześniej) za swoje badania nad instrumentami
pochodnymi, bo w 1970 roku, Paul Samuelson. Ostateczna wersja pracy Blacka Scholesa The
Pricing of Options and Corporate Liabilities („Wycena opcji i zobowiązań przedsiębiorstw”)
ukazała się w 1973 roku w Journal of Political Economy. Zainspirowany pracami Samuelsona,
Merton, pracujący również nad wyceną instrumentów pochodnych, zaczął również współpracować z autorami wspomnianej pracy z 1973 roku.
W kwietniu 1973 roku, dokładnie miesiąc po ukazaniu się artykułu Blacka i Scholesa, rozpoczęła działalność Chicago Board Options Exchange (CBOE), która od razu odniosła olbrzymi sukces finansowy. W kolejnych latach handel opcjami rozpoczęły inne giełdy: New York
Stock Exchange, American Stock Exchange, Pacific Stock Exchange oraz giełda filadelfijska.
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Być może dlatego badania Samuelsona, Mertona, Blacka i Scholesa spotkały się z takim rezonansem. Merton powiedział: „najbardziej zaskoczyło mnie, gdy usłyszałem, że traderzy opcji
mówią na co dzień o współczynnikach zabezpieczenia, o deltach, cząstkowych równaniach różniczkowych i stochastycznych równaniach różniczkowych. Kto by pomyślał, że ludzie będą
rozmawiać w ten sposób...” (por. [Bernstein, 1998]). Opisana sytuacja miała miejsce za sprawą
pracy Blacka i Scholesa z 1973 roku i słynnej formuły, którą w niej umieścili. Zaprezentowana
tam cena Blacka-Scholesa dla standardowej europejskiej opcji kupna na akcje jest postaci:
			 Ct = St Φ ( d1 ) − K ⋅ e − r (T −t ) Φ ( d 2 )
gdzie: St
K
T
Φ(·)
r

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

d1 =

(2.1)

jest ceną akcji w chwili T, na którą wystawiona jest opcja kupna,
jest ceną wykonania opcji,
jest terminem wygaśnięcia opcji,
jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego,
jest stopą procentową kredytów i depozytów bankowych,
S

2

ln( Kt ) + (r + δ2 )(T − t )

δ (T − t )
S

,

2

ln( Kt ) + (r − δ2 )(T − t )

,
δ (T − t )
σ – zmienność cen akcji (wariancja natychmiastowej stopy zwrotu akcji).
d2 =

Zaprezentowany we wspomnianej pracy z 1973 roku model wyceny opcji Blacka-Scholesa został obwarowany szeregiem ograniczeń. Poniżej zostały wymienione niektóre z nich:
1. Nie ma możliwości osiągnięcia zysku bez ryzyka (brak arbitrażu).
2. Rozkład stóp zwrotu cen akcji jest logarytmiczno-normalny.
3. Rynek działa w sposób ciągły, a cena akcji ST jest ciągłym procesem dyfuzji.
4. Krótkoterminowa stopa procentowa r nie zmienia się w okresie ważności opcji.
5. Akcje nie przynoszą dywidend w okresie ważności kontraktu.
6. Kupcy i sprzedawcy zamiast o liczbie akcji mówią o udziałach.
7. Nie uwzględnia się kosztów za transakcję ani podatków.
8. Sprzedający nie są karani za przyjmowanie krótkiej pozycji.
W roku 1976 Hayne Leland, trzydziestopięcioletni profesor finansów, powiedział, że „premią
jest to, co inwestor poświęca wtedy, gdy w portfelu jest mniej niż 100 procent akcji, a rynek
zaczyna iść w górę” [Bernstein, 1998]. Alokacja między akcjami a gotówką na rosnącym rynku
będzie zależała od tych samych czynników, które wpływają na wysokość nominalnej premii
opcyjnej lub składkę polisy ubezpieczeniowej. Kontrakt opcyjny można bowiem porównać do
polisy ubezpieczeniowej. Polisa, za którą płacimy składkę, nie zostaje zwrócona, gdy nie poniesiemy żadnych szkód. Premia zmniejsza ryzyko sprzedawcy kontraktu opcyjnego, gdyż ten
ostatni zaliczany jest do instrumentów najbardziej ryzykownych. Na początku XX wieku Albert
Einstein powiedział o ubezpieczeniach, że „są one jednym z najbłyskotliwszych wynalazków
ludzkości”. Tak więc inwestorzy, wzorem towarzystw ubezpieczeniowych, zapragnęli ubezpieczyć swoje portfele przed fluktuacjami cen. Faktem jest, że kupując lub sprzedając opcje, każda
ze stron ma zamiar zarobić. W związku z tym określa się funkcję wypłaty (payoff function).
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W handlu opcjami uczestniczą dwaj inwestorzy: kupujący opcję (option buyer-holder) oraz
sprzedający (option writer). Kupiec przyjmuje wyłącznie tak zwaną długą pozycję (long position). W zależności od rodzaju opcji, może on co najwyżej, zażądać jej realizacji w odpowiadającym dla siebie momencie. Sprzedający przyjmuje krótką pozycję (short position), która
w uproszczeniu polega na tym, że może on odsprzedawać instrumenty bazowe, gdy ceny ich
rosną, a także je kupować na kredyt, gdy ceny spadają. Manewru tego może dokonywać do momentu zakończenia ważności opcji. Zobowiązany jest jednak dostarczyć instrument bazowy kupującemu, gdy tego zażąda (zgodnie z terminem zawartym w kontrakcie). Opcję kupna wystawia się, przede wszystkim, w oczekiwaniu na stabilizację cen na rynku lub nieznaczny spadek.
Jeżeli zrealizuje się scenariusz, zakładany przez wystawcę opcji, wówczas kupujący, nie będzie
chciał jej zrealizować, ponieważ byłaby to dla niego nieopłacalne. Sprzedający zarabia premię,
którą zapłacił kupujący. W tej sytuacji premia (cena sprzedaży opcji) jest maksymalnym zyskiem sprzedającego. Opcje sprzedaży są wystawiane głównie w oczekiwaniu na stabilizację
cen na rynku z możliwością niewielkiego wzrostu. Jeżeli zrealizuje się sytuacja zakładana przez
sprzedającego, zatrzyma on premię i nie będzie musiał realizować opcji, ponieważ kupujący nie
będzie chciał jej rozliczyć [Tarczyński, 1997].
Dochód inwestora zajmującego długą pozycję w europejskiej opcji kupna (funkcja wypłaty)
jest zmienną losową i wynosi:
X T = ( ST − K )+ = max ( ST − K , 0 )
gdzie: XT
ST
K
T

(2.2)

oznacza funkcję wypłaty,
jest ceną podstawowego instrumentu finansowego w dniu rozliczenia,
jest ceną rozliczenia,
jest czasem realizacji opcji.

Dochód inwestora (niezależnie od premii) zajmującego krótką pozycję w europejskiej opcji
kupna możemy wyrazić w następujący sposób [Weron i in, 1998]:
X T = ( K − ST )+ = − max ( ST − K , 0 ) = min ( K − ST , 0 )

(2.3)

Analogicznie, dochód kupującego w europejskiej opcji sprzedaży jest równy:
X T = ( K − ST )+ = max ( K − ST , 0 )

(2.4)

sprzedającego zaś:
X T = ( ST − K )+ = − max ( K − ST , 0 ) = min ( ST − K , 0 )

(2.5)

Wypłaty inwestora z długą pozycją dla amerykańskiej opcji kupna i sprzedaży określają poniższe zależności:
X t = ( St − K )+ = max ( St − K , 0 )
X t = ( K − St )+ = max ( K − St , 0 )

(2.6)

(0 ≤ t ≤ T )

(2.7)

z krótką pozycją:
X t = ( K − St )+ = min ( K − St , 0 )
X t = ( St − K )+ = min ( St − K , 0 )

(2.8)

(0 ≤ t ≤ T )

(2.9)
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Przy wycenie opcji amerykańskich bardzo istotne jest określenie czasu realizacji opcji t (jest to
tak zwany moment Markowa).
Istnieją również opcje zwane egzotycznymi. Do tej grupy zaliczamy opcje azjatyckie (Asian
options), rosyjskie (Russian options), barierowe (barrier options), niestandardowe opcje amerykańskie oraz opcje całkowe (integral options). Te pierwsze biorą pod uwagę średnią wartość
podstawowego instrumentu finansowego w okresie ważności opcji. Przykładowo funkcja wypłaty dla azjatyckiej opcji kupna wyraża się za pomocą wzoru:
 T

 T

1


X T = T St dt − K = max  T1 St dt − K , 0 




 0
+
 0


∫

∫

(2.10)

i odpowiednio dla azjatyckiej opcji sprzedaży:
T
T




1
1



X T = K − T St dt = max K − T St dt , 0 




0
0

+
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∫

(2.11)

Opcje rosyjskie pozwalają nabywcy wybrać dowolny moment t > 0, w którym inwestor otrzymuje wypłatę:

(

X t = max max Su , S0 Ψ 0
0≤u ≤t

)

(2.12)

jest kursem podstawowego instrumentu finansowego w momencie kupna opcji,
gdzie: S0
Ψ0 ≥ 1 jest wielkością, którą możemy określić, na przykład, jako (1 + r), przy czym r
określa stopę procentową dla kredytów i depozytów w banku.
Opcja rosyjska charakteryzuje się brakiem górnego ograniczenia na moment rozliczenia.
W grupie opcji egzotycznych wyróżnia się opcje barierowe, dla których ustalana jest bariera
ceny. Jeżeli w trakcie ważności opcji cena instrumentu podstawowego spadnie poniżej bariery,
to opcja zostaje unieważniona (down and out option). Analogicznie, w tej klasie wyróżniamy
opcje, które tracą wartość w sytuacji, gdy cena instrumentu bazowego przekroczy wspomnianą
barierę (up and out options).
W ramach opcji egzotycznych występuje również wiele niestandardowych opcji amerykańskich. Klasycznym przykładem są tak zwane opcje bermudzkie, które mają nietypowe warunki
realizacji. Mogą być one realizowane tylko w niektórych dniach podczas trwania ich ważności.
Do opcji egzotycznych możemy zaliczyć również opcje całkowe. Są one bardzo podobne do
opcji rosyjskich. Różnią się jedynie funkcją wypłaty, która przyjmuje postać 		
t

X T =  Su du + S0 Ψ 0 
(2.13)


0

Wśród opcji nietypowych należy również wymienić opcje, które zależą więcej niż od jednego instrumentu finansowego. Mogą być to opcje wystawiane na zmianę jednego waloru na
drugi. Są to tak zwane opcje złożone. Z handlem instrumentami pochodnymi łączy się także
tzw. efekt dźwigni (leverage). Efekt dźwigni sprawia, że inwestując relatywnie niewielki kapitał można uzyskać znaczne zyski, nawet przy stosunkowo małych zmianach ceny instrumentu
podstawowego. Potencjalny zwrot z inwestowania w opcje może przekroczyć zysk z inwestycji
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w związane z opcją instrumenty podstawowe. Istotne znaczenie dla efektu dźwigni ma moment
wygaśnięcia opcji. Jeżeli inwestor spodziewa się dużych zmian w cenie instrumentu bazowego
w krótkim okresie, najbardziej są opłacalne opcje, które nie są w cenie (out of theb money), to
znaczy te, których nie opłaca się realizować. W miarę wydłużania okresu prognozy wzrostu
lub spadku ceny instrumentu podstawowego, atrakcyjne zaczynają być opcje w cenie (in the
money), to znaczy te, które opłaca się realizować.
Wspomniany wcześniej Leland wpadł na pomysł zabezpieczenia portfela w ten sposób, by połączyć gotówkę i akcje, przy czym całość powinna zachowywać się jak opcja. Dodatkowo posiadacz portfela powinien ustalić jego pewną minimalną wartość. Idea optymalizacji portfela,
zaproponowana przez Lelanda, polega na umiejętnym podejmowaniu decyzji o alokacji kapitału pomiędzy akcjami a gotówką w ten sposób, by zminimalizować ryzyko.
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2.4.3. Teoriogrowa analiza handlu opcjami
Bezpośrednie przytaczanie tez pracy Bacheliera za pomocą ówczesnej terminologii (z 1900
roku) mija się obecnie z celem. Dlatego też w niniejszej pracy posłużono się terminologią
współczesną, opartą na hipotezie, że ceny akcji są procesami Wienera.
Przyjmuje się, że proces zmian cen aktywów jest procesem ciągłym. Zmiany cen wyraża się
jako geometryczny ruch Browna. Zmiany cen walorów giełdowych można również przedstawić
w postaci stochastycznego równania różniczkowego postaci:
dS = μSdt + σSdW

(2.14)

gdzie: S
μ

jest procesem określającym cenę aktywu w chwili t,
jest średnim przyrostem dochodu przypadającym na papier wartościowy, na który
została wystawiona opcja,
σ jest średnim odchyleniem standardowym (współczynnikiem dyfuzji),
W jest procesem Wienera (zobacz np. [Gichman, Skorochod, 1968]).

W roku 1999 ukazała się praca Aleksandra Zieglera: A Game Thery Analysis of Options („Teoriogrowa analiza opcji”). Autor prezentuje teoriogrowy model wyceny opcji, o którym zakłada,
że nie ma w nim możliwości uzyskania zysku bez podejmowania ryzyka (arbitrage- free). Gra
prowadzona jest pomiędzy wystawcą (option writer) i kupującym opcję (option holder). Gracze
dążą do maksymalizacji swoich wypłat w sensie pewnej funkcji użyteczności. Autor koncentruje się na strategicznej analizie decyzji podejmowanych przez obydwu graczy. Istotę teoriogrowego modelu wyceny opcji Ziegler zawarł w trzech proceduralnych krokach, które składają się
na grę pomiędzy kupującym, a wystawcą opcji.
1.
2.
3.

Na grę składa się zbiór decyzji graczy podejmowanych w sposób sekwencyjny; kluczowe
decyzje podejmowane są w ostatniej fazie gry, to znaczy w momencie realizacji opcji, po
czym gracze otrzymują wypłaty.
Wypłaty są zmiennymi losowymi, a gra prowadzona jest w warunkach niepewności; na
wypłaty wpływa strategia wyceny opcji zastosowana przez graczy; zależą one również od
nieznanych parametrów; grę tego typu klasyfikuje się jako grę z niekompletną informacją.
Rozwiązań tak zdefiniowanej gry (strategii równowagi) szuka się metodami zaczerpniętymi z teorii gier, poprzez zastosowanie na przykład indukcji wstecznej. Można również
szukać równowagi lokalnej w poddrzewie gry.
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Teoriogrowa analiza handlu opcjami ma na celu maksymalizację oczekiwanej funkcji użyteczności określającej wartość opcji. Oczekiwana użyteczność zbliżona jest do ceny opcji. Ów problem może być rozpatrywany jako klasyczny problem decyzyjny z niepewnością po stronie obydwu graczy, a rozwiązań można szukać, wykorzystując klasyczne procedury optymalizacyjne.
Reguły gry są następujące: gracz 1 jako pierwszy wybiera strategię a ∈ A. Następnie strategię
b ∈ B wybiera gracz 2. Zbiory A i B są zbiorami strategii czystych, odpowiednio, gracza: 1 i 2.
Po dokonaniu wyborów gra znajdzie się w jednym ze stanów x ∈ X . Strategie a, b wspólnie ze
stanem x określają wypłaty: g1 ( a, b, x ) oraz g 2 ( a, b, x ), przypadające odpowiednio na gracza 1
i gracza 2. Wypłaty odpowiadają wartościom, które są osiągalne w wyniku rozwiązania równania przy odpowiednio dobranych warunkach brzegowych. Spośród zbioru możliwych strategii
czystych gracze wybierają strategie optymalne, to znaczy takie, które maksymalizują ich wypłaty (lub zmniejszają straty).
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Można przyjąć, że w fazie gry gracz 2 wybiera strategię b, która maksymalizuje wartość spodziewanej wypłaty. Szuka się zatem strategii b = b ( a, x ) spełniającej warunek:

∂ g 2 ( a , b, x )
(2.15)
=0
∂b
Optymalna strategia gracza 2 zależy od stanu x ∈ X i wyboru strategii a ∈ A przez gracza 1.
Z reguł gry wiadomo, że gracz 1 podejmuje decyzję zanim uczyni to gracz 2. Pierwszy z nich
stara się przewidzieć ewentualne decyzje gracza 2. Rozwiązanie równania:
dg1 ( a, b, x )
da

=

∂ g1 ( a, b , x ) ∂ g1 ( a, b , x ) d b
+
=0
da
∂a
∂b

(2.16)

wyznacza optymalną strategię gracza 1.
Składnik:

∂ g1 ( a, b , x ) d b
∂b

da

w wyrażeniu (2.16) ilustruje pośredni efekt wpływu strategii gracza 1 na jego ewentualną wypłatę. Na wypłatę wpływają również strategia gracza 2 oraz stan, w jakim znaleźli się gracze
po rozegraniu ostatniej partii gry. Ilustracją powyższych rozważań może być poniższy przykład.
Przykład. [Ziegler, 1999]. Na rynku finansowym handluje się opcjami. Załóżmy, że sprzedający (gracz 1) proponuje kupującemu (graczowi 2) bezterminowy kontrakt opcyjny PUT –
P∞ (sprzedaży) wystawiony na instrument finansowy o cenie S (perpetual put option). Przez
S oznaczana jest cena rynkową instrumentu finansowego w momencie realizacji opcji, K jest
ceną realizacji opcji zawartą w kontakcie. Wyznaczenie ceny S powinno odpowiadać optymalnej strategii jednego z graczy. Wypłaty definiowane są jako: min ( 0, S − K ) dla wystawcy
opcji (option writer) oraz max ( 0, K − S ) dla inwestora – kupującego (option holder). Inwestor
podejmuje decyzję, przy jakiej cenie S zrealizuje opcję. „Przebieg gry” ilustruje schemat pokazany na rysunku 2.2. W pierwszej fazie gry sprzedający wystawia kupcowi opcję po cenie P∞.
Następnie kupujący dobiera taki moment realizacji opcji, aby cena podstawowego instrumentu
finansowego wynosiła S . W tym celu rozwiązuje się następujące równanie różniczkowe:
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przy warunkach brzegowych:

1 2 2 ''
σ S P∞ + rSP∞' − rP∞ = 0
2

(2.17)

P∞ ( 0 ) = 0

(2.18)

P∞ ( S ) = K − S

(2.19)

gdzie: r jest wolną od ryzyka stopą procentową depozytów i kredytów bankowych,
σ jest odchyleniem standardowym (współczynnikiem dyfuzji).
P∞ jest kwotą zabezpieczającą opcję (contingent claim), inaczej premią.
Rozwiązaniem ogólnym równania (4.17) jest:
2r

(2.20)

.
σ2
Z warunku brzegowego (4.18) wynika, że α1 = 0, natomiast z (2.19) można wywnioskować:
gdzie: γ =
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P∞ ( S ) = α1S + α 2 S −γ

P∞ ( S ) = K − S = α 2 S −γ ,

a co za tym idzie

α2 = ( K − S ) S γ

(2.21)

Sprzedaż opcji
cena P∞

Optymalna strategia realizacji
opcji – wybór ceny rynkowej
S

Wypłaty:
min (0; S – K) dla sprzedawcy opcji
max (0; K – S) dla kupca opcji
Rys. 2.2. Struktura gry ilustrującej handel opcjami sprzedaży P∞
Źródło: za pracą [Ziegler, 1999].

Stąd wartość opcji sprzedaży wynosi:
S
P∞ ( S ) = ( K − S ) S γ S −γ = ( K − S )  
S 

−γ

(2.22)
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Zadaniem gracza 2 jest dobór ceny podstawowego instrumentu finansowego S , tak aby zmaksymalizować swoją wypłatę. W tym celu należy rozwiązać równanie:

∂ P∞ ( S )
∂ P∞
=
∂ S S =S ∂ S

(2.23)

gdzie P∞ oznacza wartość opcji sprzedaży, przy założeniu, że spełniony jest warunek (2.19).
Rozwiązaniem jest (zobacz [Drabik, 2000]):
S=

γ
K
1+ γ

(2.24)

Jest to „cena równowagi”, czyli cena, przy jakiej warto zrealizować opcję i odpowiada ona
optymalnej strategii gracza 2.
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Optymalną strategią gracza 1 będzie ustalenie ceny opcji (premii) na poziomie:
−γ

K  (1 + γ ) S 
(2.25)
=


1+ γ  γ K 
Nieco inaczej liczone są wypłaty w przypadku opcji binarnych. Jednakże schemat rozgrywania
tychże gier jest podobny.
S
P∞ ( S ) = ( K − S )  
S 

−γ

2.5. Podsumowanie
Na rynkach finansowych dokonywane są transakcje na gigantyczną skalę głównie za pośrednictwem coraz bardziej złożonych systemów komputerowych. Odpowiednio oprogramowane
komputery generują połowę transakcji na giełdach światowych. Człowiek nie jest w stanie nadążyć za analizą wszystkich danych. Algorytmy inwestycyjne, uwzględniające nie tylko analizę
techniczną, ale i bardziej wyrafinowane techniki inwestowania zaprogramowane przez techników ilościowych, wychwytują anomalie kursowe w ułamkach milisekund. Człowiek nie jest
w stanie z nimi rywalizować w „szybkości” podejmowania decyzji, może z nimi tylko grać.
Wiele „nowych” instrumentów finansowych takich jak opcje binarne, instrumenty pochodne
wystawiane na długi, kryptowaluty, a także gry komputerowe związane z kryptowalutami są
z założenia nastawione na to, ażeby pojedynczych, a także grupowych inwestorów przyciągnąć
do gry. Współcześni inwestorzy szukając ponadprzeciętnych zysków podejmują ryzyko, którego z niczym nie można porównać. Na skutek ich działalności globalna gospodarka staje się
zakładnikiem sektora, który specjalizuje się w generowaniu „baniek”.
Reasumując, współczesne giełdy handlują czystym ryzykiem. Jednakże ten wyścig ma swoje
pozytywne strony. Wymusza taki rozwój technologiczny, który pozwoli sprostać nowym wyzwaniom. Temu celowi mogą służyć np. sieci neuronowe, które są nowoczesnym narzędziem
umożliwiającym radzenie sobie z dużą liczbą danych, potrafiące nawet działać w sytuacji częściowo błędnej informacji. Dzięki sieciom istnieje możliwość dostosowania się do różnorodnych sytuacji w oparciu o dane, pomiędzy którymi nie ma żadnych zależności. Trwają także
prace nad komputerami kwantowymi i to one mogą gruntownie zmienić zarówno sytuację, jak
i status inwestorów giełdowych.
Warto dodać, że jak dotychczas prawodawstwo nie zostało dostosowane do nowych zagrożeń, które mają miejsce na rynkach finansowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o pranie brudnych
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pieniędzy (np. podczas handlu kryptowalutami). Fundusze hedgingowe również nie „wzmocniły” reputacji inwestorów. Wręcz przeciwnie, pozwoliły na osiąganie ponadnormatywnych
dochodów wyłącznie wybranym jednostkom. Inaczej sprawa się ma z handlem wysokich częstotliwości (HFT). Jego doskonalenie, tj. dalsze ulepszanie komputerów jest wręcz koniecznością i proces ten, dzięki stopniowemu wprowadzaniu wspomnianych komputerów kwantowych,
idzie w dobrym kierunku.
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3. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO NADZORU
NAD RYNKIEM FINANSOWYM
Jan Monkiewicz
3.1. Wprowadzenie
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Nadzór nad współczesnym rynkiem finansowym stał się trwałym i coraz ważniejszym elementem składowym systemu finansowego. Odchodzi on coraz bardziej od pasywnego rozumienia
compliance na rzecz czynnego kształtowania rzeczywistości. Obejmuje także coraz szerszy zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz dokonuje coraz głębszej penetracji procesów materialnych na rynku finansowym i w instytucjach finansowych. Staje się także coraz ważniejszym
faktycznym regulatorem rynkowym, szeroko stosując miękkie normy regulacyjne.
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie syntetycznej analizy wyzwań stojących obecnie
przed nadzorem finansowym. W pierwszej części przeprowadzona jest analiza teoriopoznawcza
poświęcona pojęciu nadzoru finansowego oraz jego teoretycznych przesłanek. W części drugiej
przybliżony jest kształt współczesnego paradygmatu regulacyjno-nadzorczego. Część trzecia
artykułuje nowe wyzwania wobec nadzoru finansowego, zaś ostatnia czwarta część przedstawia
nowe podejście do nadzoru ochrony konsumentów na rynkach finansowych.
3.2. Pojęcie nadzoru nad rynkiem finansowym
Wbrew temu co można by sądzić ani samo pojęcie, ani też przesłanki nadzoru nad rynkiem
finansowym nie znajdują jednolitego rozumienia i interpretacji zarówno w teorii, jak i przede
wszystkim w praktyce. Szczególnie mizernie wygląda przy tym dorobek teoretyczny w odniesieniu do nadzoru.
Właściwe zdefiniowanie pojęcia nadzoru, jego rodzajów i elementów składowych oraz jego
przesłanek nie jest bynajmniej kwestią o drugorzędnym znaczeniu. Wprost przeciwnie ma to,
jak pokażemy dalej, istotne znaczenie konstytutywne dla teorii oraz praktyki działania.
Nadzór nad rynkiem finansowym w ujęciu funkcjonalnym, nazywany zamiennie nadzorem nad
sektorem finansowym, lub po prostu nadzorem finansowym, oznacza stosowanie przez państwo
norm prawa administracyjnego wobec nadzorowanych instytucji finansowych celem zapewnienia zgodności ich działalności z prawem. Może on dotyczyć różnych obszarów ich działalności
i może być sprawowany przez mniej lub bardziej liczne wyspecjalizowane podmioty.
Z punktu widzenia instytucjonalnego nadzór nad rynkiem finansowym oznacza całokształt rozwiązań organizacyjnych i prawnych regulujących stosunki między podmiotem lub podmiotami
nadzorującymi a nadzorowanymi.
Składowymi wykonywanego nadzoru jest kontrola oraz modyfikacja działalności podmiotów
nadzorowanych przy pomocy stosowanych instrumentów nadzorczych. Tak więc nadzór nie
tylko bada zgodność stanu faktycznego z wymogami prawa, ale również musi posiadać środki
oddziaływania na postępowanie jednostek nadzorowanych (ang. enforcement measures). Bez
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posiadania tych środków byłby on jedynie biernym obserwatorem zdarzeń. Jednostki nadzorowane przy tym muszą godzić się na podejmowane przez niego czynności nadzorcze oraz
współdziałać w toku prowadzonych przez niego działań.
Zauważmy przy tym, że nadzór nad czyjąś działalnością w trybie administracyjnym oznacza
władczą pozycję podmiotu nadzorującego nad nadzorowanymi. Zakres tego władztwa wyznacza z jednej strony granice możliwości wpływu systemu nadzorczego na działalność indywidualnych instytucji, zaś z drugiej wyznacza on granice autonomii i samodzielności tych instytucji.
Innymi słowy wyznacza on granice ich wolności gospodarczej oraz granice używania praw
właścicielskich. Co ciekawe, w dotychczasowej praktyce organy nadzoru oddziałując i modyfikując działalność instytucji finansowych oraz stosując wobec nich środki przymusu nie
przejmują bezpośredniej odpowiedzialności za działalność podmiotów nadzorowanych i za ich
komercyjny los. Rodzić to może występowanie po stronie systemu nadzoru pokusy nadużycia
i podejmowanie woluntarystycznych decyzji. Polegać to może zarówno na podejmowaniu zbyt
wczesnych, niewłaściwych lub wręcz zbędnych działań, jak i na wykazywaniu „lenistwa” nadzorczego, a więc na prowadzeniu niedbałej kontroli lub nieuzasadnionym opóźnianiu podejmowanych interwencji.
Działalność nadzorcza jest ściśle powiązana z kształtowaniem regulacji rynków i instytucji finansowych. Regulacje tworzą ramy dla działalności instytucji finansowych. Określają jej przedmiot, funkcje i zasady. Wpływają też m.in. na dostępną ofertę produktową, modele biznesowe,
zachowania rynkowe wreszcie strukturę organizacyjną i postać prawną tych podmiotów. System regulacyjny musi nadążać za pojawiającymi się innowacjami rynkowymi i odpowiednio na
nie reagować – bądź to promując ich rozwój i formatując ich kształt z punktu widzenia potrzeb
rynkowych i nadzorczych, bądź to ograniczać ich stosowanie lub usuwać je z rzeczywistości
rynkowej.
Regulacje są potężnym instrumentem działania i kuszą swoją łatwością. Dlatego muszą być
stosowane z wielką ostrożnością, tak by nie ingerować nadmiernie w mechanizm rynkowy. Są
one dla niego jak antybiotyk dla człowieka – można i należy je używać, ale zawsze baczyć na
przeciwwskazania i skutki uboczne. Regulacje muszą także unikać tworzenia niezamierzonych
efektów, w tym zwłaszcza obszarów arbitrażowych, a tym samym chronić także równość konkurencji rynkowej dla wszystkich uczestników rynku.
Ogół rozwiązań regulacyjnych występujących na rynkach finansowych można podzielić na
wiele kategorii wyznaczających różne typy regulacji [Vittas, 1991, ss. 4–8]. Należą do nich
w szczególności regulacje makroekonomiczne, regulacje alokacyjne, regulacje strukturalne,
regulacje organizacyjne, regulacje ochronne oraz regulacje ostrożnościowe. Te ostatnie stanowią współcześnie dominujący typ regulacji instytucji finansowych w krajach rozwiniętych. Są
one równocześnie głównym obszarem zainteresowania współczesnych systemów nadzoru finansowego. Obejmują one standardy, które odnoszą się do niezawodności rynku i instytucji
finansowych. W ostatnim okresie widać rosnące znaczenie regulacji ochronnych, związanych
z prawami konsumenckimi na rynku finansowym.
Przez długi czas obydwie te aktywności państwa, tj. nadzór i regulacje, funkcjonowały razem
i zaczęły się oddalać od siebie dopiero po przeprowadzeniu daleko idącej liberalizacji systemów finansowych w świecie, co miało miejsce pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia. Wtedy bowiem dopiero pojawiła się potrzeba powołania do życia podmiotów, które będą dbały
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o bezpieczeństwo uwolnionych z gorsetu ograniczeń administracyjnych instytucji finansowych
[Masciandaro, Quintyn, 2013, ss. 263–318].
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Od końca lat XX wieku czynności te zostały wyraźnie rozdzielone i przeniesione do odmiennych struktur rządowych z uwagi na ich odmienne właściwości. Symbolicznym niejako momentem tego rozdzielenia była publikacja przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego
w 1996 r. Podstawowych Zasad Nadzoru Bankowego (BCP), gdzie po raz pierwszy zostały
przyjęte międzynarodowe zasady sprawowania nadzoru ostrożnościowego nad bankami. W kilka lat później opublikowane zostały podobne dokumenty dotyczące ubezpieczeń oraz rynku
papierów wartościowych. Od tej pory można uznać, że formalnie narodził się nadzór nad rynkiem finansowym.
Działalność regulacyjna, która odnosi się do ustalania wiążących standardów, jest w sposób naturalny ściśle związana z procesem stanowienia prawa i stąd poddana oddziaływaniu politycznemu. Tego oddziaływania nie można wyeliminować, ale można usiłować poddać je kontroli
poprzez przyjęcie określonych zasad stanowienia prawa. Inaczej jest z nadzorem, który w przeciwieństwie do aktywności regulacyjnej jedynie w ograniczonym stopniu zaangażowany jest
w tworzenie wiążących standardów, a cały swój potencjał zużywa na zapewnienie wprowadzenia wymagań regulacyjnych do nadzorowanych instytucji oraz rynku finansowego jako całości.
Z tego względu nadzór jest bliższy technicznej stronie prowadzonej działalności finansowej.
Przez długi czas uważano, że siła nadzoru wymaga odizolowania go od wpływów politycznych
oraz komercyjnych i zachowaniu pełnej niezależności zarówno od struktur politycznych, jak
i sił rynkowych. Obecnie wydaje się, że to podejście ulega pewnym zmianom, o czym wspomnimy później.
Oczywiste jest, że nadzór jest nie tylko pasywnym biorcą „produkcji” legislacyjnej, ale także
uczestniczy nieformalnie lub formalnie w jej tworzeniu, dostarczając niezbędnych elementów
eksperckich. Dodatkowo sam uczestniczy w tworzeniu standardów regulacyjnych poprzez stanowienie własnych „miękkich regulacji” (ang. soft law) w postaci różnych interpretacji, zaleceń, rekomendacji itp.
3.3. Teoretyczne przesłanki nadzoru nad rynkiem finansowym
Szczególna rola systemu nadzoru publicznego i jego uprawnień w odniesieniu do instytucji
finansowych oraz jego daleko idące uprawnienia quasi-właścicielskie, nieporównywalne z żadnymi innymi rozwiązaniami sektorowymi, nie są dotychczas przedmiotem intensywnego zainteresowania teoretycznego. Znacznie więcej rozważań dotyczy kwestii, jak wykonywać różne zadania nadzorcze niż kwestii przesłanek szczególnego umocowania nadzoru i jego granic [Szpringer, 2014]. Najczęściej jako uzasadnienie jego wyjątkowej roli powoływane jest
szczególne znaczenie systemu finansowego oraz instytucji finansowych zarówno w układzie
mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym oraz konieczność ostrożnego gospodarowania środkami klientów [Zawadzka, 2017, ss. 24–25]. Nie jest to, jak się wydaje, argumentacja przekonująca, gdyż można przywołać wiele równie ważnych przykładów działalności jak
np. w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, energetyki, .transportu, energetyki jądrowej,
funkcjonowania internetu i gospodarki cyfrowej itp., w których, pomimo to, publiczna interwencja regulacyjno-nadzorcza jest znacznie słabsza. Nie ma, np. jak w przypadku instytucji
finansowych, kontroli i certyfikacji ich dostępu do rynku, kontroli i certyfikacji kwalifikacji ich
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udziałowców, kontroli i certyfikacji kluczowych osób w instytucji, w tym członków zarządu i rad
nadzorczych, kontroli i certyfikacji wewnętrznego ładu korporacyjnego oraz stosowanych modeli
biznesowych, kontroli i certyfikacji stosowanych systemów informatycznych, określenia zasad
opuszczania rynku, kontroli polityki produktowej, szczególnych reguł zachowań rynkowych itd.
Najbardziej znaną próbą teoretyczną zmierzenia się z tym zagadnieniem jest teoria reprezentacji
(przedstawicielstwa) autorstwa Mathiasa Dewatripont i Jean Tirole, opublikowana w 1994 r.
w pracy poświęconej regulacjom ostrożnościowym w bankowości [Dewatripont, Tirole, 1994].
W myśl tej koncepcji szczególne umocowanie publicznego nadzoru na rynku finansowym jest
wynikiem występowania splotu unikalnych czynników. Najważniejszym z nich jest fakt, że
podstawowe instytucje finansowe takie jak banki oraz zakłady ubezpieczeń stosują specyficzny
model biznesowy, którego istotą jest finansowanie ich działalności w przeważającym stopniu
środkami zewnętrznymi, a więc długiem, a nie środkami własnymi. Wskaźnik dźwigni finansowej, mierzony jako stosunek wartości aktywów do środków własnych, zazwyczaj kształtuje
się na poziomie powyżej 10, a może osiągać znacznie wyższy poziom. Dług ten zaciągany jest
przy tym w zasadniczej części u nieprofesjonalnych uczestników rynku, którzy nie są w stanie
kontrolować i oddziaływać skutecznie na sposób jego użytkowania przez instytucje finansowe,
tak jak to robią banki w przypadku korporacji niefinansowych. To wymagałoby m.in. posiadania przez nich odpowiednich kompetencji jak i odpowiedniego potencjału ekonomicznego.
Taki model biznesowy oznacza w praktyce występowanie w instytucjach finansowych silnej
tendencji do nadmiernego obciążania ryzykiem posiadanych zasobów. Ciężar ewentualnych
strat ponoszą bowiem w większości klienci, którzy swoimi środkami finansują lwią część ich
aktywności. Z kolei, jeśli działalność przynosi pozytywne wyniki, wówczas cała nadwyżka
przypada instytucjom finansowym, które nie dzielą się swoim sukcesem finansowym z innymi.
Ten niesymetryczny bilans w finansowaniu strat i przejmowaniu dodatkowych korzyści może
w finalnym wyniku skłaniać akcjonariuszy instytucji finansowych do wywierania wpływów na
ich zarządy do podejmowania nadmiernego ryzyka.
Po drugie same zarządy mogą być źródłem nadmiernego poziomu ryzyka przyjmowanego przez
zarządzane nimi instytucje, a to w związku ze stosowaną wobec nich architekturą systemu wynagrodzeń. Jej cechą charakterystyczną jest szerokie wykorzystywanie zmiennych elementów
wynagrodzeń, które uzależniane są od osiąganych na bieżąco, a więc krótkoterminowo, wyników ekonomicznych zarządzanych przez nich instytucji. Ma to swoje uzasadnienie w dążeniu
udziałowców do eliminacji niekorzystnych dla nich zachowań zarządów, co znalazło swoje
teoretyczne uzasadnienie w teorii agencji. Takiej polityce zarządów sprzyja dodatkowo rozproszenie akcjonariatu oraz jego wysoka zmienność wskutek obserwowanej od dłuższego czasu
przewagi spekulacyjnego myślenia i stosowanej strategii na rynku kapitałowym. Powoduje to
w efekcie znaczną autonomizację struktur zarządczych wobec akcjonariatu i ogranicza możliwości sprawowania przez niego funkcji kontrolnej w posiadanych przez siebie podmiotach.
W tej sytuacji, biorąc pod uwagę makroekonomiczne znaczenie systemu finansowego i zagrożenia dla stabilności finansowej wynikające z jego niewłaściwego funkcjonowania, uzasadnionym
staje się ograniczenie uprawnień właścicielskich oraz wolności gospodarczej instytucji finansowych poprzez wykreowanie podmiotu publicznego, który będzie sprawował zastępczo nadzór
nad systemem zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w zastępstwie ich klientów,
a także w wielu przypadkach, w zastępstwie ich właścicieli. Rosnący stopień penetracji nadzorczej we współczesnych systemach finansowych wskazuje na fakt, że taki kierunek myślenia
znajduje rosnącą akceptację.
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Kształt systemu regulacyjnego sektora finansowego odzwierciedla każdorazowo bieżące widzenie cech i właściwości działalności finansowej. Trzeba zaznaczyć, że podstawowe składniki
tego widzenia są co najmniej od lat 80. ubiegłego stulecia wspólne dla wszystkich segmentów
rynku finansowego; bankowości, ubezpieczeń i rynków papierów wartościowych. W jego artykulacji od dawna szczególna rola przypada przy tym sektorowi bankowemu, który niejako
zdominował pole regulacyjno-nadzorcze poprzez aktywność swoich instytucji w tym zakresie
i doprowadził do jego faktycznego „ubankowienia”.
Rzeczony model, zwany niekiedy paradygmatem, zmienia się zawsze wskutek zmiany dominujących poglądów, co najczęściej zdarza się w wyniku wystąpienia jakichś zewnętrznych
szoków, zwłaszcza w postaci kryzysów finansowych. Testowanie jego odporności przez te zewnętrzne szoki jest prawdopodobnie najlepszym sposobem na sprawdzenie jego poprawności
oraz formułowanie ewentualnych propozycji normatywnych mających na celu modyfikację
istniejącego modelu regulacyjnego i nadzorczego. W tym sensie uprawnione jest traktowanie
istniejącego modelu regulacyjnego i nadzorczego jako skumulowanego zbioru reakcji na przeżywane w przeszłości kryzysy.
W wyniku doświadczeń płynących z ostatniego globalnego kryzysu finansowego następuje
szybka i głęboka zmiana obowiązującego do tej pory paradygmatu. Ów paradygmat, zwany
konsensusem waszyngtońskim z uwagi na szczególną w nim rolę Międzynarodowego Funduszu Walutowego w określaniu globalnych standardów finansowych, obowiązywał od lat 80.
ubiegłego wieku [Helleiner, 2010, ss. 619–636]. Jego istota sprowadzała się do bezwzględnej
wiary w racjonalność rynków finansowych. Uznawano, że są one zasadniczo efektywne, choć
skłonne do krótkotrwałych zawirowań. Ich prawidłowe funkcjonowanie wymagało jedynie
dobrej dostępności dla uczestników tych rynków do informacji rynkowej. W funkcjonowanie tych rynków nie należało ingerować, a jedynie umożliwić sprawne działanie ich własnych
mechanizmów. Konsekwentnie oznaczało to przypisanie głównej roli dyscyplinie rynkowej,
wspomaganej jedynie dyscypliną regulacyjną. Konsensus ten uznawał, że system finansowy
jest bezpieczny poprzez prywatne zarządzanie ryzykiem na poziomie indywidualnych instytucji
finansowych. Gwarantem jakości tego zarządzania były publiczne systemy nadzoru finansowego w postaci nadzorów mikroostrożnościowych. Koncentrowały one swą uwagę zasadniczo na
stabilności finansowej indywidualnych podmiotów bez uwzględnienia ich zewnętrznych powiązań i skutków zewnętrznych podejmowanych przez nie decyzji. Nie było natomiast ich zadaniem ingerowanie w wewnętrzny ład korporacyjny tych podmiotów, wyznawaną kulturę ryzyka
czy też przyjęte przez nie modele biznesowe. Wierzono również w to, że innowacje finansowe
zwiększają odporność systemów finansowych na szoki oraz podnoszą poziom zarządzania ich
ryzykiem. Są więc pożądanym elementem rozwoju finansowego.
Nadzór w tym systemie miał charakter formalny i powierzchowny, zaś wyłącznym przedmiotem jego troski było bezpieczeństwo indywidualnych instytucji finansowych. Panowała wiara
w to, że wówczas bezpieczny będzie też cały system.
Ogólnie rzecz biorąc serce konsensusu waszyngtońskiego stanowiła swoista „trylogia regulacyjna” – większa transparentność, większa jawność, lepsze zarzadzanie ryzykiem przez instytucje finansowe [Eatwell, 2009, ss. 11–15]. Kryzys zakwestionował wiarę w racjonalność
rynków i instytucji finansowych. Przed kryzysem wydawało się, że ewentualne problemy związane z niewypłacalnością mogą dotknąć raczej niedużych, pośledniejszych instytucji systemu.
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Wiadomo było, że te duże, pierwszorzędne podmioty mają swoich ekspertów, znakomite systemy zarządzania ryzykiem, bezbłędne procedury postępowania itd. Ale kryzys pokazał, że to się
nie sprawdziło i że największe kłopoty przyszły właśnie ze strony dużych, bogatych i najbardziej innowacyjnych instytucji. Ich systemy zarządzania ryzykiem okazały się zawodne i dawały fałszywe rozwiązania, gdy zaczęły działać w warunkach stresowych.
Nowy konsensus, zwany „bazylejskim” od miejsca, gdzie współcześnie znajduje się centrum
globalnych rozstrzygnięć regulacyjnych sektora finansowego, wyłaniający się w szybkim tempie po globalnym kryzysie finansowym, oparty został na zgoła odmiennych przesłankach. Jego
punktem wyjścia jest założenie, że rynek finansowy jest z gruntu niestabilny i procykliczny,
z tendencją do zachowań stadnych. Jego niestabilność jest dodatkowo powiększana przez nadmierną złożoność systemów finansowych i stosowanych modeli biznesowych, a także przez
wprowadzane do obiegu innowacje finansowe [Baker, 2013, ss. 112–139]. Może to niekiedy
wymagać odpowiedniej interwencji publicznej zakazującej stosowania określonych rozwiązań
w zakresie modeli finansowych czy też zakazu. bądź ograniczenia sprzedaży niektórych produktów (tzw. roll back). Innowacje przestały być tworem z definicji dobrym i poszukiwanym,
ale także elementem komplikującym złożoność systemu finansowego. Dodatkowo wewnętrzny
ład korporacyjny i wewnętrzne zarządzanie ryzykiem przez instytucje finansowe stają się elementem podlegającym ocenie i atestacji organów publicznych.
Tabela 3.1. Stary i nowy konsensus regulacyjno-nadzorczy rynków finansowych
Obszary
Stary konsensus

Nowy konsensus

Postrzeganie rynków
finansowych

Instrumentarium
oddziaływania

–– racjonalne, mądre
i samonaprawiające się
–– innowacje finansowe
ważnym składnikiem
stabilności finansowej
i bezpieczeństwa
–– ład korporacyjny
i modele biznesu
swobodnym wyborem
prywatnym
–– procykliczne,
często zawodne,
bez gwarancji
samonaprawy
–– innowacje finansowe
czynnikiem mogącym
destabilizować system
finansowy
–– ład korporacyjny
i modele biznesu
przedmiotem kontroli
publicznej

–– dyscyplina rynkowa
wspierana przez
regulacje
–– rozbudowana
transparentność
–– prywatny zarząd
ryzykiem finansowym

Charakter nadzoru
–– formalny
i powierzchowny
–– perspektywa
mikroostrożnościowa
–– bezpieczeństwo
domeną prywatną
nadzór odizolowany
od polityki

–– dyscyplina regulacyjna –– materialny, głęboki
wspierana przez
i wielofilarowy
–– perspektywa
rynkową
makroostrożnościowa
–– rozbudowane
uprawnienia nadzoru
uwzględniająca
–– publiczny zarząd
wzajemne powiązania
ryzykiem finansowym –– bezpieczeństwo
domeną publiczną
–– ochrona konsumentów
ważnym elementem
składowym systemu
nadzorczego
–– nadzór powiązany
z polityką

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Baker, 2013, ss. 112–139.
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Sercem konsensusu bazylejskiego jest przypisanie fundamentalnej roli perspektywie makroostrożnościowej a tym samym wezwanie do publicznego zarządzania ryzykiem systemu finansowego. W ten sposób bezpieczeństwo finansowe staje się domeną publiczną, zaś nadzór finansowy nad rynkiem staje się materialny i głęboki. Takie podejście przenosi na państwo ogromną
odpowiedzialność i ogromne ryzyko reputacyjne z którym będzie się ono musiało zmierzyć.
Takie podejście nadaje też nowe znaczenie bankom centralnym, które siłą rzeczy stają się najbardziej naturalną instytucją makroostrożnościową w krajowych systemach finansowych.
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3.5. Nowe wyzwania wobec systemów nadzorczych
Na czoło środków dyscyplinujących rynek nowy konsensus wynosi dyscyplinę regulacyjną,
która ma za zadanie korygować mechanizmy rynkowe. Tym samym także zwiększa on w sposób zdecydowany rolę i odpowiedzialność systemów nadzorczych. Obejmuje to także zakwestionowanie zasady nienaruszalności własności prywatnej oraz przyzwolenie w zarządzaniu
kryzysowym na stosowanie rozwiązań wyraźnie ograniczających uprawnienia właścicielskie
(chodzi tu w szczególności o tzw. procedury recovery and resolution – szczególne procedury
naprawcze i likwidacyjne w sytuacji wystąpienia zagrożenia systemowego dla systemu finansowego – przyp aut).
Nowy paradygmat regulacyjno-nadzorczy cechuje równocześnie tworzenie wielopiętrowych,
skomplikowanych systemów regulacyjnych. Mają one, poprzez lepsze dopasowanie standardów regulacyjnych do charakteru instytucji, której dotyczą, skuteczniej i efektywniej chronić
stabilność systemów finansowych. Obejmuje to nie tylko szczególne wymogi kapitałowe dla
tych instytucji, ale także dodatkowe wymogi organizacyjno-nadzorcze oraz dodatkowe prawa
i obowiązki nadzoru, który jest sprawowany nad nimi. Dodatkowo nowy konsensus promuje
stosowanie nie tylko wykonywania nadzoru „solo”, ale także nadzoru nad całymi grupami kapitałowymi oraz nad ich ryzykiem wewnętrznym.
Ważnym elementem składowym nowego reżymu regulacyjno-nadzorczego rynków finansowych stało się szerokie upowszechnienie instytucji systemów rezolucyjnych, tj. pozasądowych
systemów przymusowej restrukturyzacji oraz uporządkowanej upadłości instytucji finansowych. U podstaw wprowadzenia tej zasadniczej innowacji regulacyjnej legła idea „prywatyzacji” finansowania ich niewypłacalności, tj. oparcia tego na mechanizmach typu „bail in”(ratowania ze źródeł wewnętrznych zagrożonych instytucji), w miejsce dominującego do tej pory
mechanizmu „bail out” (ratowania ze źródeł zewnętrznych, o charakterze publicznym). Na razie
innowacja ta jest zasadniczo motywowana walką z ryzykiem systemowym i stąd dotyczyć ma
tylko ograniczonej klasy podmiotów, ale jest już niekiedy interpretowana rozszerzająco i stosowana w odniesieniu do wszystkich lub znacznej części instytucji finansowych5.
Systemy, o których mowa, rozwinęły się dotychczas głównie w sektorze bankowym, ale
w intencji globalnych regulatorów mają one także funkcjonować na rynku ubezpieczeniowym.
Uprawnienia decyzyjne w tym zakresie są lokowane albo w specjalnych instytucjach stworzonych do tego celu, albo stają się częścią istniejącej architektury nadzoru finansowego. W Polsce
np. funkcje zarządzania rezolucyjnego przejął Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
5

Takiej rozszerzającej interpretacji używa w swoim prawodawstwie np. Szwajcaria. Także dyrektywa
UE w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej upadłości banków obejmuje swym zakresem wszystkie banki, a nie tylko systemowo ważne.
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Wraz z pojawieniem się systemów rezolucyjnych nowy model systemu nadzorczego promuje
rozbudowę systemów wczesnej interwencji nadzorczej oraz działąń nadzorczych o charakterze
wyprzedzającym. Chodzi tu, co do zasady, o podejmowanie interwencji nadzorczych zanim
wystąpi naruszenie reguł ostrożnej działąlności6. Celem tych działań jest ograniczenie wpływu
materialnych skutków upadłości na stabilność systemu finansowego. Kluczową kwestią jest
więc przeprowadzanie regularnych przeglądów nadzorczych nadzorowanych instytucji (przykładem może być Supervisory Review and Evaluation Process, wprowadzony przez Bazyleę
III w bankowości, czy Solvency Review and Financial Condition Report w ubezpieczeniach),
rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania, przeprowadzanie stress testów, organizacja przeglądów tematycznych, prowadzenie analiz stosowanych modeli biznesowyh, czy też analiza
kultury ryzyka nadzorowanych instytucji.
Kolejnym podstawowym elementem nowego paradygmatu regulacyjno-nadzorczego w finansach jest upowszechnienie się wielofilarowych systemów nadzorczych. Tak więc obok klasycznego nadzoru mikroostrożnościowego, który zadomowił się na rynkach finansowych w odpowiedzi na falę ich liberalizacji już w latach 80. ubiegłego wieku, w szybkim tempie pojawił się
nieznany wcześniej nadzór makroostrożnościowy oraz wyodrębnił się coraz bardziej nadzór
nad ochroną praw i interesów konsumenckich.
Tabela 3.2. Nadzór mikro i makroostrożnościowy – podstawowe charakterystyki
Wyszczególnienie

Nadzór mikro

Nadzór makro

Cel bezpośredni

Ograniczenie zagrożenia dla
pojedynczej instytucji finansowej

Ograniczenie zagrożenia dla
systemu finansowego jako całości

Cel finalny

Ochrona klientów i inwestorów

Uniknięcie makrooekonomicznych
kosztów kryzysu

Korelacje i powiązania
wzajemne pomiędzy
instytucjami finansowymi

Mało istotne

Bardzo ważne

Perspektywa oceny zagrożenia Z punktu widzenia ryzyka dla
dla stabilności finansowej
pojedynczej instytucji
(bottom up)

Z punktu widzenia ryzyka dla
stabilności całego systemu
(top down)

Przedmiot analizy

Pojedyncze instytucje

Cały system finansowy

Perspektywa czasowa analizy

Podejście oparte na przeszłości
(backward looking)

Podejście oparte na przyszłości
(forward looking)

Źródło: Borio, 2010, s. 18; Kabza, 2014, s. 63.

Nadzór makroostrożnościowy ma odmienne cele, perspektywę analityczną oraz przedmiot zainteresowania od nadzoru mikroostroznościowego, choć często posługuje się tymi samymi instrumentami. Aplikowane są one wszakże do całej zdefiniowanej grupy instytucji finansowych,
a nie wyłącznie do jednej wybranej z nich. Jego celem głównym jest uniknięcie kosztów makroekonomicznych wystąpienia kryzysów finansowych, zaś jego przedmiotem zainteresowania
– cały sektor finansowy.
6

Framework for early supervisory intervention, BIS, BCBS, 2018.
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Nadzór makroostrożnościowy ma także odmienny sposób realizacji swoich zadań od nadzoru
mikroostrożnościowego. W istocie rzeczy polega on bowiem na aplikowaniu do świata instytucji finansowych nowych standardów regulacyjnych, adresujących zidentyfikowane aspekty
ryzyka systemowego. Może to dotyczyć np. nowych wymogów kapitałowych wobec nadzorowanych instytucji, wprowadzenia buforów antycyklicznych, nowych granic ich zadłużenia,
wskaźników lewarowania, wprowadzenia pułapów LTV czy DTI itd. [Schoenmaker, Wierts,
2016].
Decyzje nadzoru makroostrożnościowego przyjmują więc, co do zasady, postać nowych regulacji wprowadzanych do systemu finansowego. Jest on więc – inaczej niż nadzór mikroostrożnościowy – bezpośrednio związany z uprawnieniami regulacyjnymi o charakterze legislacyjnym. W gruncie rzeczy jest on więc pewną hybrydą legislacyjno-nadzorczą. Stąd też musi
on pozostawać w ścisłym związku z podmiotami ze świata legislacyjnego, co w praktycznym
wymiarze oznacza jego silny związek instytucjonalny z instytucjami rządowymi ze sfery polityki. Nadzór ten nie ma żadnych instrumentów kontrolnych oraz sankcyjnych wobec nadzorowanych instytucji finansowych, tak typowych dla nadzoru mikroostrożnościowego. Dlatego
dla swojego operacyjnego działania musi on pozostawać w ścisłej współpracy z systemami
nadzorczymi o charakterze mikroostrożnościowym, które wykonują zadania z zakresu przymusu bezpośredniego.
Obok nadzoru o charakterze makroostrożnościowym cechą współczesnych systemów nadzorczych jest pojawienie się, coraz bardziej samodzielnego i wyodrębnionego, nadzoru nad ochroną praw konsumentów. Jest to związane nie tylko z tym, że potrzeba w tym bardziej złożonym
świecie, również i regulacyjnym, większej ochrony dla konsumentów, ale również z tym, że
uświadomiono sobie, iż niedostateczna ochrona praw konsumentów może prowadzić do destabilizacji całego systemu finansowego. Jego właściwe sformatowanie leży więc nie tylko w interesie prywatnym ale i publicznym7.
Rozrostowi uprawnień systemów nadzorczych towarzyszy ich rosnące upolitycznienie odnoszące się nie tylko do etapu zarządzania kryzysowego ale także do wykonywania zwykłego
nadzoru w normalnych czasach [Gadinis, 2013, ss. 327–406]. Przejawia się to m.in. w bezpośrednim udziale przedstawicieli instytucji rządowych w procesie wykonywania nadzoru oraz
w procesie podejmowania decyzji. Jest to zasadnicza zmiana w stosunku do starego konsensusu, w którym podstawową cnotą nadzorów finansowych była ich szeroko rozumiana apolityczność [Masciandaro, Pansini, Quintyn].
3.6. Uwarunkowania nowego podejścia do ochrony konsumentów usług finansowych
Ważnym elementem nowego paradygmatu regulacyjno-nadzorczego rynków finansowych stały
się także, jak wspomniano, zmiany w zakresie postrzegania kwestii ochrony praw i interesów
konsumentów.
Niekwestionowanym fundamentem ochrony interesów konsumentów na rynkach finansowych,
aż do ostatniego globalnego kryzysu finansowego, była teoria racjonalnego zachowania konsumentów. Zakłada ona, że ludzie są co do zasady racjonalni w swoich działaniach na rynku, są
w stanie ocenić wszystkie możliwe warianty wyboru ekonomicznego przez pryzmat ich kosztów
7

Global survey on consumer protection and financial literacy:oversight frameworks and practices in 114
economies, The World Bank 2013.
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i korzyści oraz dokonać wyboru takich, które najlepiej uwzględniają ich preferencje. Wybory
te dodatkowo dyscyplinować miały podmioty rynku finansowego w kierunku pożądanym przez
konsumentów. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia takiego stanu rzeczy, w myśl tego paradygmatu, było zapewnienie odpowiedniego stanu otwartości i jawności (ang. disclosure) oraz
przejrzystości (ang. transparency) przez podmioty rynku finansowego. Rolą nadzorów rynków
finansowych było więc stworzenie takich warunków, by procesy ujawniania i przejrzystości
były w pełni realizowane. Również poprzez zastosowanie szeroko rozbudowanych systemów
ujawnień obowiązkowych (ang. mandated disclosure) nakładanych w trybie administracyjnym
na producentów i pośredników działających na rynkach finansowych. Uważano, że takiej sytuacji konsumenci będą w stanie dokonywać racjonalnych wyborów opartych na dostarczonych informacjach, rezygnując z produktów gorszych na rzecz lepszych. W ten sposób będą oni
w stanie w optymalny sposób ukształtować cały rynek finansowy adresowany do ich potrzeb.
Zbędnym i wręcz szkodliwym z tego punktu widzenia były w takim ujęciu ingerencje regulacyjne w sam proces wyboru konsumenckiego czy w ofertę rynkową producentów. Wychodząc
z tych założeń, główny wysiłek regulacyjny w tym kanonie ochrony interesów konsumentów
na rynkach finansowych był skupiony na zapewnieniu odpowiedniego stopnia otwartości informacyjnej, co miało zarówno prowadzić do lepszej ochrony interesów konsumentów, jak
i wspierać procesy konkurencji rynkowej pomiędzy instytucjami finansowymi [Pridgen, 2013,
s. 13]. Teoria racjonalnych wyborów zakładała zarówno dążenie konsumentów do dokonywania
w oparciu o dostarczoną informację ekonomicznie uzasadnionych wyborów na rynku jak też
odpowiedni poziom ich percepcji poznawczej. Inaczej mówiąc, przyjmowała ciche założenie
o odpowiednio wysokim poziomie przygotowania „technicznego” konsumentów do podejmowania tych decyzji.
Paradygmat teorii racjonalnego konsumenta został w poważnym stopniu zakwestionowany
w płaszczyźnie praktycznej przez wydarzenia związane z przebiegiem globalnego kryzysu finansowego w latach 2007–2010 jak i w płaszczyźnie teoretycznej, w związku z szybko rosnącym znaczeniem ustaleń ekonomii behawioralnej [Adenas, Chin, 2014, s. 244]. Okazało się, że
prawdziwy a nie wyimaginowany konsument wcale nie działa racjonalnie, podejmując decyzje
rynkowe. Dokonując wyborów rynkowych, kieruje się on wieloma innymi oddziaływaniami
niż czysto ekonomiczne przesłankami, zwłaszcza tymi o charakterze psychologicznym jak np.
nastrój, pora dnia, sposób prezentacji, moda itp. Tak samo korzystanie przez niego z dobrodziejstw „ujawniania” czy „otwartości” ma specyficzny charakter roku. W tej sytuacji ważnym elementem wzmacniającym pozycję konsumentów na rynku miały stanowić programy
edukacji finansowej, które miały podnieść ową zdolność „techniczną” do dokonywania prawidłowych wyborów. Na poziomie globalnym szczególne znaczenie miało uruchomienie przez
OECD w 2003 roku specjalnego programu pod nazwą Financial Education Project. Program
ten zachęcał wprost kraje członkowskie do traktowania edukacji finansowej jako priorytetu
regulacyjnego w obszarze ochrony interesów konsumentów na rynkach finansowych. W tym
celu organizacja ta rozwinęła szeroki program badawczy i szkoleniowy, a także stworzyła ramy
instytucjonalne dla koordynacji całego procesu w skali międzynarodowej. Badania empiryczne
dowodzą, że konsument na rynku finansowym korzysta z reguły bardzo selektywnie z dostarczanych informacji [Ben Shahar, Schneider, 2014, s. 9]. Zwłaszcza, gdy jest ich po prostu
zbyt wiele i pojawia się zjawisko „przeładowania informacyjnego” (ang. information overload). Dodatkowo korzystaniu z dobrodziejstw „ujawniania” przeszkadza szczególnie występowanie wzmiankowanej już bariery poznawczej po stronie konsumenta. Pozbawia ona wielu
z nich możliwości dokonania racjonalnego wyboru w obliczu braku niezbędnych umiejętności
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„technicznych” [Ben Shahar, Schneider, 2014a, ss. 649–749]. Współczesne produkty finansowe
są często bardzo złożonymi konstrukcjami opartymi zarówno na złożonej podstawie prawnej,
jak i statystyczno-ekonomicznej, tak więc możliwość ich zrozumienia wykracza często poza
możliwości przeciętnego klienta. Nie sprzyja temu także ten fakt, że producenci oraz pośrednicy na rynku finansowym nie mają żadnej szczególnej motywacji do tego by zapewnić właściwy poziom „ujawnienia” na potrzeby konsumenta. Nie wynikają dla nich z tego tytułu żadne
oczywiste nagrody, co skutecznie może zniechęcać ich do dodatkowego wysiłku i ponoszenia
dodatkowych kosztów.
Wszystkie te spostrzeżenia prowadziły do wniosku, że należy odrzucić obowiązującą przez
długi czas wizję uproszczonego obrazu konsumenta jako racjonalnej i mądrej strony transakcji na rynku finansowym. W ślad za tym zaczął się upowszechniać pogląd, że reżym „ujawnienia” nie jest wystarczającym środkiem ochrony konsumentów, przynajmniej tak długo, jak
długo nie staje się on reżymem „zrozumienia”. Pojawiły się opinie, że zapewnienie osiągnięcia
owego stanu „zrozumienia” powinno przy tym należeć do obowiązków sprzedawców produktów finansowych [Sovern, 2010]. Wnioskiem końcowym płynącym z tych obserwacji stała się
uzasadniona konieczność zastąpienia pasywnej roli regulatora na rynku konsumenckim jego
rolą aktywną, który nie powinien wzbraniać się przed interwencją regulacyjną wpływającą bezpośrednio na możliwe wybory konsumenckie. Interwencja ta mogłaby nie tylko obejmować
kwestie zachowań rynkowych (ang. market conduct), ale także kształtu samej oferty rynkowej
i jej poszczególnych składników. To może m.in. oznaczać w skali mikro wprowadzanie zakazu
sprzedaży pewnych produktów finansowych oraz w skali makro wprowadzanie racjonowania
poziomu całej sprzedaży, m.in. poprzez działania antycykliczne, przykładowo poprzez ograniczenie dynamiki akcji kredytowej.
W tradycyjnym podejściu do regulacji konsumenckich obowiązującym z pewnym uproszczeniem do momentu wybuchu globalnego kryzysu finansowego 2007–2010, przyjmowano także,
że transakcje finansowe pomiędzy firmami finansowymi a konsumentami miały charakter prywatny oraz lokalny [Williams, 2013, s. 4]. Prywatny charakter transakcji oznaczał przyjęcie poglądu, że skutki ich zawarcia miały konsekwencje wyłącznie dla zaangażowanych stron, a więc
poszczególnych instytucji finansowych, producentów czy pośredników finansowych, oraz poszczególnych konsumentów. W myśl tego poglądu nie miały one znaczenia dla szerszego interesu publicznego czy zbiorowego, a więc jako takie nie były przedmiotem zainteresowania
publicznego ponad konieczny poziom. Nie dostrzegano tym samym w szczególności makroekonomicznych implikacji takich transakcji oraz skutków dla systemu finansowego wynikających z wpływu procesów finansjalizacji na zmieniającą się rolę odgrywaną przez gospodarstwa
domowe na rynku finansowym [Williams, 2013a, ss. 1217–1241].
Nowe podejście do ochrony interesów konsumentów zakłada m.in. konieczność uwzględnienia
stabilnościowych implikacji zachowań konsumenckich jak i konieczność urealnienia przyjmowanych środków ochronnych. Prowadzi to wprost do szybkiego rozwoju nowych pakietów regulacyjnych w tym zakresie jak i rozwoju różnorodnych form nadzoru nad tymi zagadnieniami
rynku finansowego.
3.7. Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, nadzór nad rynkiem finansowym przechodzi obecnie okres dynamicznych zmian. Staje się on coraz ważniejszym elementem składowym systemu
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finansowego. Odchodzi on coraz bardziej od roli pasywnego strażnika zgodności z wymogami
regulacyjnymi na rzecz czynnego kształtowania rzeczywistości. Obejmuje także coraz szerszy
zakres przedmiotowy oraz dokonuje coraz głębszej penetracji w procesy materialne na rynku
finansowym i instytucjach finansowych. Jego wewnętrzna struktura staje się coraz bardziej złożona i rozbudowana. Staje się on także coraz ważniejszym regulatorem rynkowym, o rosnących
kompetencjach technicznych, stosującym szeroko miękkie regulacje. Wszystko wskazuje na to,
że jesteśmy świadkami rodzenia się drugiego, obok banku centralnego, publicznego filaru systemu finansowego i kolejnego etapu ograniczenia wolności gospodarczej na rynku finansowym.
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4. ZJAWISKO WYKLUCZENIA NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH
Bogumił Czerwiński
4.1. Wprowadzenie
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Rynek usług finansowych stanowi bardzo ważny obszar gospodarki krajów wysokorozwiniętych. Trudno więc wyobrazić sobie pełne uczestnictwo w życiu społecznym bez korzystania
z usług bankowych lub ubezpieczeniowych. Tymczasem okazuje się, że cały czas zarówno
w krajach z dobrze rozwiniętym sektorem finansowym, jak i w tych, w których usługi finansowe nie odgrywają jeszcze znaczącej roli, występują grupy społeczne niekorzystające z usług
finansowych, czyli wykluczone finansowo.
Celem niniejszego opracowania jest więc przedstawienie zjawiska wykluczenia na rynku usług
finansowych jako bardzo ważnej formy wykluczenia społecznego. Biorąc pod uwagę fakt, że
zjawisko wykluczenia finansowego dotyczy przede wszystkim grup defaworyzowanych analiza przedmiotowego zjawiska, a później przeciwdziałanie mu, staje się ważnym wyzwaniem
społecznym.
4.2. Wykluczenie społeczne
W naturalnej sytuacji występowania różnej intensywności wykorzystania przez jednostki i całe
grupy społeczne dóbr i usług pojawiają się całe grupy społeczne, które nie funkcjonują w sposób regularny w życiu społecznym. Grupy te w sytuacji regularnego pozostawania poza głównym organizmem społecznym mogą podlegać procesowi wykluczenia społecznego. Wykluczenie społeczne definiowane jest jako niezdolność do uczestnictwa w uznawanych za ważne
aspektach życia społecznego: gospodarczych, politycznych i kulturowych [Gore, Figueiredo, ss
10–11; Szarfenberg, 2006, s. 18]. Warto jednak podkreślić, że pojęcie to może być definiowane
co najmniej w kilku wymiarach [Szarfenberg, 2006, s. 18]. Możliwe jest bowiem wyodrębnienie wymiaru poznawczego (opisywanie i wyjaśniane), normatywnego (oceny) oraz politycznego (postulaty zmian i reform).
Według A. Giddensa, wykluczenie społeczne odnosi się do sytuacji, w której jednostki zostają
pozbawione możliwości pełnego uczestnictwa w społeczeństwie” [Inglot-Brzęk, 2011, s. 375;
Giddens, 2008, s. 346, 738]. Z kolei oficjalne dokumenty Unii Europejskiej wskazują, iż wykluczenie społeczne jest procesem, w którym poszczególne jednostki odsuwane są na margines
społeczeństwa, a ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym nie jest możliwe lub też jednostka
nie uczestniczy w życiu społecznym na takim poziomie jak większość społeczeństwa [Fila,
2013, s. 96]. Ponadto wykluczenie społeczne traktowane jest jako sytuacja uniemożliwiająca
lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych,
korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. Wykluczenie może wynikać z upośledzeń społecznych, które
powodują, że poszczególne jednostki odsuwane są na margines społeczeństwa, co prowadzi do
ich wykluczenia społecznego w jednym z trzech jego wymiarów: ekonomicznym, politycznym
lub kulturowym.
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Jak już wspomniano, wykluczenie społeczne ma charakter procesu prowadzącego do stopniowej
utraty związków ze społeczeństwem. Ma więc charakter długoterminowy i najczęściej wielowymiarowy, poszczególne wymiary wykluczenia zazwyczaj występują wspólnie. Można co prawda
spotkać się z utożsamianiem wykluczenia społecznego z ubóstwem lub też traktuje się ubóstwo
jako podstawowy powód wykluczenia [Lutostański, 2015, ss. 215–219]. Niekiedy nawet traktuje
się ubóstwo jako „praprzyczynę” wykluczenia społecznego [Fila, 2013, s. 96]. Przyjmuje się bowiem, że marginalizacja społeczna oraz wykluczenie społeczne wynikają z pozycji jednostki lub
rodziny w społeczeństwie i są utożsamiane z ubóstwem, wynikającym m.in. z miejsca urodzenia
oraz wzrastania i życia danej jednostki jako osoby dorosłej. Zauważalny jest tutaj pewien determinizm wskazujący, iż osoby wywodzące się z ubogich grup społecznych z dużym prawdopodobieństwem pozostaną w nich. W przeciwieństwie do tego ujęcia wykluczenia przeważa jednak podejście wielowymiarowe i wielokierunkowe [Czapiński, Panek, 2009, ss. 385, 396]. Wykluczenie
społeczne w niewielkim stopniu dotyczy poszczególnych osób, dotyczy kategorii, grup i statusów
społecznych [Inglot-Brzęk, 2011, s. 375]. Wydaje się, że trafne jest łączenie ubóstwa i wykluczenia społecznego raczej w sposób dwukierunkowy, a nie jedynie poprzez wpływ ubóstwa na
wykluczenie społeczne. Istotny jest bowiem również wpływ samego wykluczenia (w tym osób
nie zaliczanych wprost do grupy ubogich) na pogorszenie stanu materialnego osób wykluczonych.
Wykluczenie społeczne danej grupy osób może stać się podstawową przyczyną materialnego ubóstwa [Szarfenberg, 2006, s. 26]. Stąd z punktu widzenia polityki społecznej istotne jest nie tylko
ograniczanie skali ubóstwa, ale również związanego z nim wykluczenia społecznego.
Niekiedy podkreśla się, że wykluczenie społeczne jest zarówno stanem, jak i procesem. Stan
wykluczenia jest równoznaczny z relatywną deprywacją, zaś proces wykluczenia odnosi się do
kształtowanych przez społeczeństwo struktur i procesów utrudniających części populacji dostęp
do zasobów gospodarczych, do dóbr społecznych i do instytucji określających ich los [Gore, Figueiredo, 2003, s. 19]. Należy jednak wskazać, że są autorzy niełączący wykluczenie społeczne
ani ze stanem, ani procesem. Przykładowo R. Levitas traktuje wykluczenie jedynie jako pojęcie
użyteczne w opisywaniu i wyjaśnianiu rzeczywistości [Szarfenberg, 2006, s. 18].
Z powodu niejednoznacznego definiowania pojęcia wykluczenia społecznego pojawią się pewne wątpliwości dotyczące kategorii osób, których wykluczenie może dotyczyć. Jako przykłady
grup wykluczonych społecznie wymieniane są zazwyczaj osoby o niskich dochodach, niskim
poziomie wykształcenia, mieszkańcy wsi, niepełnosprawni, bezdomni lub bezrobotni. Możliwe jest również wyodrębnienie bardzo szerokich grup społeczno-demograficznych jak: osoby
starsze lub kobiety jako zagrożonych poszczególnymi wymiarami wykluczenia społecznego.
Niezbędne jednak jest krytyczne traktowanie wskazanych kryteriów wykluczenia społecznego,
w przeciwnym wypadku może dojść do paradoksu identyfikującego z osobami wykluczonymi
zdecydowanej większość społeczeństwa, co oczywiście nie odpowiada nawet bardzo szerokiemu przyjmowaniu pojęcia wykluczenie społeczne.
Według autorów Diagnozy Społecznej możliwe jest wyodrębnienie czterech wymiarów wykluczenia społecznego:
• wykluczenie strukturalne (mieszkanie na wsi, wykształcenie poniżej średniego, wykształcenie ojca poniżej średniego),
• wykluczenie fizyczne (wiek 50+, inwalidztwo),
• wykluczenie normatywne (samotność, uzależnienie, konflikt z prawem, bycie dyskryminowanym)
• wykluczenie materialne (ubóstwo i bezrobocie).
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Spośród wyodrębnionych rodzajów wykluczenia społecznego w Polsce najczęściej występuje
wykluczenie materialne, dotykające przede wszystkim osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (np. zasiłki, zapomogi). Warto jednak wspomnieć, że szersza kategoria „zagrożonych wykluczeniem” dotyczy głównie wykluczenia strukturalnego i fizycznego. Dotyczy ona
przede wszystkim: rolników, emerytów i rencistów [Czapiński, Panek, 2009, ss. 337–338].
Istotne jest ponadto wskazanie, że wykluczenie społeczne jest niezawinione i niedobrowolne. Powody nieuczestniczenia osób wykluczonych są poza kontrolą tych osób. Mimo jednak
faktu, że wykluczenie społeczne ma charakter niezależny od woli osoby nią dotkniętej (czyli
ma charakter obiektywny), możliwe jest również jako konsekwencja tego stanu spojrzenie na
tę sytuację jako na subiektywną cechę ludzkiego życia. Jako uczucie subiektywne cechuje się
bowiem poczuciem społecznej niższości lub utratą wcześniejszego statusu społecznego [Gore,
Figueiredo, 2003, ss. 18–19].
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4.3. Wykluczenie finansowe i jego determinanty
Wykluczenie finansowe jest traktowane jako część wykluczenia społecznego [Marcinkowska,
Ziemba, Świeszczak, 2014, s. 147; Szpringer, 2009, ss. 101–102]. Oznacza ono bowiem przynajmniej częściowe pozbawienie ludzi dostępu do usług finansowych [Marcinkowska, Ziemba, Świeszczak, s. 147; Anderloni, Braga, Carluccio, 2007, ss. 5–11]. Wykluczenie finansowe
i wykluczenie społeczne są więc ze sobą powiązane. Zastanawiający jest jednak kierunek tej
zależności, który może być zróżnicowany. Przykładowo w krajach Europy Zachodniej przyjmuje się, że wykluczenie finansowe przyczynia się do wykluczenia społecznego, natomiast
w Polsce zazwyczaj wskazuje się na kierunek odwrotny, iż wykluczenie społeczne powoduje
wykluczenie finansowe [Kurowski, Laskowska, 2016, s. 15; Iwanicz-Drozdowska, 2011, s. 27].
Nie ulega jednak wątpliwości, że konsumenci wykluczeni z usług finansowych pośrednio stają
się wykluczonymi ze współczesnego społeczeństwa. Korzystanie z usług finansowych jest bowiem traktowane jako jeden z kluczowych elementów pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Można nawet spotkać się z określeniem, że wykluczenie finansowe stało się plagą XXI
wieku [Smyczek, 2012, s. 184]. Przyjmując, że takie określenie jest nieco przesadzone, warto
zwrócić uwagę, że zjawisko to ma charakter globalny, dotyczy bowiem zarówno biedniejszych
regionów świata, jak również wysokorozwiniętych krajów Zachodu, gdzie również można zidentyfikować grupy społeczne wykluczone finansowo. Wykluczenie finansowe związane jest
z niedogodnościami klientów na rynku usług finansowych związanych z niemożliwością korzystania z usług bankowych lub ubezpieczeniowych.
Pojęcie „wykluczenie finansowe” zostało użyte po raz pierwszy w 1993 roku przez brytyjskich geografów Andrew Leyshona i Nigela Thrifta, wskazujących na ograniczony, fizyczny
dostęp do usług bankowych, wynikający z zamykania filii banku [Fila, 2013, s. 97]. Podobnie
jak wykluczenie społeczne wykluczenie finansowe jest procesem złożonym. Wpływają na nie
czynniki o charakterze społecznym, ekonomicznym, prawnym i przestrzennym. W ramach wykluczenia finansowego identyfikuje się procesy, służące ograniczaniu dostępu do systemu finansowego określonym grupom społecznym [Marcinkowska, Ziemba, Świeszczak, 2014, s. 147].
Kluczowym czynnikiem ograniczającym dostęp do usług finansowych jest poziom dochodów.
Wykluczenie finansowe dotyczy ograniczeń w dostępie do usług finansowych, spośród których
szczególną uwagę zwraca się na usługi bankowe.
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Możliwe jest przedstawienie dwojakiego podejścia do definiowania wykluczenia finansowego. Wykluczenie finansowe w wąskim ujęciu jest zjawiskiem braku lub utrudnienia dostępu do uniwersalnych produktów, które nie są kluczowe, ze względu na budżet gospodarstwa domowego. Produkty
te jednak stanowią ważny element dla przetrwania społeczeństwa, poczucia bezpieczeństwa oraz aktywnego udziału w życiu ekonomicznym i społecznym [Marcinkowska, Ziemba, Świeszczak 2014,
s. 148]. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, iż osoby wykluczone finansowo, nie korzystają
z usług finansowych, substytuując je jednak ofertą instytucji niebankowych i innych podmiotów niepodlegających regulacjom rynku finansowego. Usługi te niekiedy charakteryzują się zdecydowanie
wyższymi kosztami ponoszonymi przez swoich klientów. W kontekście niedostosowania oferty
usług finansowych do możliwości jej potencjalnych nabywców kluczowa jest definicja Komisji
Europejskiej, która wskazuje wykluczenie finansowe jako: „proces, w którym obywatele doświadczają problemów w dostępie do i/lub korzystania z produktów i usług finansowych na głównym
rynku (mainstream market), które są odpowiednie do ich potrzeb i umożliwiają im prowadzenie
normalnego życia w społeczeństwie, do którego należą [Financial Services…, 2008, s. 9].
Zjawisko wykluczenia finansowego może być analizowane zarówno w węższym, jak i szerszym
zakresie. Wykluczenie finansowe sensu stricto dotyczy osób niekorzystających z żadnych usług
finansowych, natomiast wykluczenie sensu largo dotyczy osób korzystających z usług finansowych w ograniczonym zakresie, np. dysponujących rachunkiem bankowym, ale bez możliwości
korzystania z kredytu [Solarz, 2014, s. 170; Financial Services…, 2008, s. 11]. Istotnym jest
wyodrębnienie wykluczenia rzeczywistego i nieuświadomionego. Pierwsza sytuacja dotyczy
osób, pragnących skorzystać z usług finansowych, jednakże wykluczonych np. z powodu nieodpowiedniego wieku lub zbyt niskiego dochodu uniemożliwiającego uzyskanie kredytu. Z kolei
wykluczenie nieuświadomione, czyli samowykluczenie dotyczy osób nieposiadających produktów finansowych z własnej woli [Solarz, 2014, s. 170]. Możliwie jest ponadto wyodrębnienie
w sposób bardziej szczegółowy kilku odmian wykluczenia finansowego, w zależności od jego
źródła. Szczególnie istotne jest wykluczenie z uwagi na [Marcinkowska, Ziemba, Świeszczak,
2014, s. 147; Kempson, Whyley, 1999, ss. 14–21]:
• dostępność (wynikająca z poziomu ryzyka akceptowanego przez instytucję finansową),
• warunki (nieadekwatność oferty),
• cenę (zbyt wysoki jej poziom),
• marketing (kierowanie oferty wyłącznie do określonego segmentu klientów),
• dostępność geograficzną (brak placówek i bankomatów w określonych lokalizacjach,
• samowykluczenie (rezygnacja z kontaktów z instytucjami w przekonaniu o odmowie dostępu lub niemożności skorzystania).
Wykluczenie finansowe dotyczy przede wszystkim usług bankowych, w mniejszym stopniu
dotykając ograniczeń w dostępie do pozostałych usług finansowych. Wykluczenie finansowe
według Komisji Europejskiej dotyczy bowiem następujących obszarów [Financial Services…,
2008, ss. 11–14]:
• bankowość transakcyjna,
• oszczędności,
• kredytowanie,
• ubezpieczenia.
Warto również podkreślić, że w niektórych opracowaniach można spotkać się z bardzo szerokim
ujmowaniem zagadnienia wykluczenia finansowego obejmującego poza wymienionymi czterema obszarami jeszcze dwa rodzaje wykluczenia: emerytalne i inwestycyjne [Koźliński, 2010;
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Anderloni, Braga, Carluccio, 2007, s. 2; Solarz, 2011, s. 364]. Biorąc jednak specyfikę produktów związanych z tymi obszarami, z uwzględnieniem formalnie powszechnej w większości
krajów europejskich wypłaty świadczeń emerytalnych oraz bardzo bliski związek oszczędności
z inwestycjami, zazwyczaj badania wykluczenia finansowego koncentrują się jednak na wymienionych powyżej obszarach dotyczących bankowości i ubezpieczeń.
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W zależności od konkretnego rodzaju wykluczenia we wskazanych obszarach możliwe jest zidentyfikowanie zróżnicowanych czynników wpływających na intensywność zjawiska. Możliwe
jest jednak wskazanie trzech podstawowych grup czynników wpływających na wykluczenie
finansowe [Iwanicz-Drozdowska, Matuszyk, Nowak, Kitala, 2009, ss. 12–13]:
• podażowe,
• popytowe,
• społeczne.
Czynniki podażowe związane są przede wszystkim ze zmianami w ofercie przedsiębiorstw finansowych oraz z modyfikacją działań marketingowych tych podmiotów. Najważniejsze spośród nich to:
• zarządzanie ryzykiem,
• ocena zdolności kredytowej,
• wykorzystywany marketing,
• dostęp geograficzny,
• struktura produktu,
• wykorzystywane kanały dystrybucji,
• złożoność (trudność) wyboru.
Wskazane czynniki, w zależności przede wszystkim od prowadzonej przez instytucję finansową
polityki marketingowej mogą stać determinantami wykluczenia finansowego lub też ograniczyć
skalę tego zjawiska.
Uwarunkowania o charakterze popytowym dotyczą w sposób pośredni lub bezpośredni preferencji i zachowań klientów odnoszących się do korzystania z usług finansowych. Najważniejsze
spośród nich to:
• świadomość kosztów produktów finansowych,
• niska samoocena klientów,
• obawa przed utratą płynności finansowej,
• nieufność wobec dostawców usług finansowych,
• preferowanie alternatywnych dostawców usług,
• czynniki kulturowe i dotyczące religii,
• niechęć do korzystania z usług finansowych.
Generalnie, wskazane powyżej determinanty popytowe, w sposób bezpośredni lub pośredni
przyczyniają się do wzrostu skali wykluczenia finansowego konsumentów, których dotyczą.
Z kolei czynniki o charakterze społecznym (traktowane niekiedy jako zbliżone w swym charakterze do popytowych) szczególnie istotne są te, które dotyczą zmian dotykających dużych
grup ludności, niekiedy całego społeczeństwa. W większości krajów najpoważniejszymi spośród nich są:
• zmiany demograficzne,
• luka technologiczna,
• zmiany na rynku pracy,
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różnice w poziomach wynagrodzenia,
liberalizacja rynku,
niewystarczająca uwaga poświęcona marginalnym segmentom,
pomoc społeczna.

Wymienione czynniki społeczne, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do czynników podażowych, w zależności od faktycznego ich oddziaływania mogą stać się stymulantami lub
destymulantami wykluczenia finansowego.
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Oprócz wymienionych czynników popytowych, podażowych i społecznych determinantami
wykluczenia finansowego mogą stać się cechy społeczno-demograficzne charakteryzujące konsumentów usług finansowych. Możliwe jest więc wyodrębnienie grup osób szczególnie narażonych na wykluczenie finansowe. Osobami zagrożonymi wykluczeniem finansowym są m.in.
osoby o niższych dochodach, ludzie starsi i młodzież, osoby gorzej wykształcone, mniejszości
etniczne, niepełnosprawni i bezrobotni [Solarz, 2014, s. 171; Chakrabarty 2006, s. 7].
Wskazane czynniki często występują łącznie i w odniesieniu do poszczególnych produktów
oraz konkretnych klientów, występują zróżnicowane czynniki ograniczające korzystanie z usług
finansowych, a w konsekwencji prowadzące do ich wykluczenia finansowego.
4.4. Obszary wykluczenia finansowego
4.4.1. Wykluczenie w bankowości transakcyjnej
Wykluczenie w zakresie wykorzystywania bankowości transakcyjnej traktowane jest jako podstawowy obszar wykluczenia finansowego. W przypadku niektórych opracowań można nawet
spotkać się z upraszczającym identyfikowaniem wykluczenia w bankowości transakcyjnej jako
generalnego wykluczenia finansowego [Alińska, 2011, s. 15]. Jest to związane ze szczególnym
znaczeniem dostępu do rachunku bankowego we współczesnych społeczeństwach. Niemożliwość korzystania z tego podstawowego produktu bankowego może powadzić nawet do wykluczenia społecznego. Niekorzystanie z rachunku bankowego przyczynia się w sposób bezpośredni do występowania szeregu negatywnych zjawisk, spośród których najważniejsze to
[Smyczek, 2012, s. 188]:
• negatywne postrzeganie, niekiedy stygmatyzujące osoby nieposiadające tej najbardziej popularnej usługi finansowej,
• niemożność uzyskania dostępu do innych usług finansowych (np. lokat lub kredytów),
• konieczność realizowania wszystkich transakcji gotówką, co może zwiększać ryzyko narażenia na kradzież środków finansowych,
• strata czasu poświęconego na realizację płatności gotówkowych, mogąca prowadzić do
wzmocnienia poczucia wykluczenia ze społeczeństwa.
Na potrzeby badań dotyczących tej kategorii wykluczenia finansowego wyróżnia się trzy podstawowe poziomy aktywności w obszarze bankowości transakcyjnej [Polasik, Piotrowska 2014
ss. 318–319; Kata, Walenia, Pyrkosz, 2015, s. 4]. Można więc wyróżnić następujące grupy
konsumentów, biorąc pod uwagę poziom ich ubankowienia:
• nieubankowieni (wykluczeni) – osoby nieposiadające konta bankowego ani karty płatniczej,
• niedobankowieni (częściowo wykluczeni) – posiadający konto bankowe bez karty płatniczej
lub kartę bez konta bankowego,
• ubankowieni (włączeni) – posiadający konto bankowe wraz z aktywną kartą płatniczą.
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Biorąc pod uwagę przedstawioną klasyfikację, dla analizy porównawczej wykluczenia w zakresie bankowości transakcyjnej wykorzystuje się zazwyczaj stopień korzystania z usług bankowych przez społeczeństwo (określany w literaturze przedmiotu jako ubankowienie ludności).
Jako miarę ubankowienia w przypadku bankowości transakcyjnej wykorzystuje się wskaźnik
prezentujący odsetek osób dorosłych korzystających z rachunku bankowego. Należy jednocześnie podkreślić, że pomiędzy ubankowieniem a wykluczeniem finansowym (w zakresie bankowości transakcyjnej) zachodzi relacja odwrotna, czyli wzrost wskaźnika ubankowienia oznacza
spadek poziomu wykluczenia finansowego.

Wyniki analogicznego badania realizowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej w ramach badania Special Eurobarometer 446. Financial Products and Services, wskazują jednak,
że poziom ubankowienia Polaków jest niższy niż w większości krajów objętych badaniem
i wynosi 68%9, podczas gdy średnia dla krajów UE wynosi 76% (rys. 4.1). Najwyższy poziom
ubankowienia odnotowano w krajach nordyckich i w krajach Beneluxu, gdzie ponad 80% osób
pełnoletnich korzysta z rachunków bankowych.
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Wykorzystując tę najprostszą miarę ubankowienia, uwzględniającą osoby „włączone”, stosowaną w swoich opracowaniach przez Narodowy Bank Polski, należy odnotować, że stosunkowo wysoki odsetek pełnoletnich Polaków posiada konto bankowe. W 2016 roku wynosił on
83% i wzrósł o 5 pkt proc. w stosunku do 2009 roku oraz spadł o 4 pkt proc. w stosunku do
2013 roku. Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest jednak generalny wzrost odsetka osób
posiadających konto bankowe [Maison, 2017, s. 11]8.

Rys. 4.1. Osoby posiadające rachunek bankowy w krajach Unii Europejskiej w 2016 r. (w %)
Źródło: Special Eurobarometer…2016.

8
9

Autorzy badania spadek w 2016 roku tłumaczą „błędem statystycznym”.
Różnica w uzyskanych wynikach związana jest z faktem realizowania badań w innych latach i dla
inaczej zdefiniowanych populacji osób pełnoletnich.
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Ze względu na szczególne znaczenie dostępu do rachunku bankowego oraz niekorzystanie z takich rachunków przez znaczną część populacji Unii Europejskiej wprowadzone zostały regulacje prawne, które powinny zmniejszyć skalę wykluczenia w bankowości transakcyjnej. Na poziomie regulacji obowiązujących na terenie Unii Europejskiej wprowadzona została Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego wprowadzająca nową formę rachunku bankowego – podstawowy rachunek płatniczy [Dyrektywa, 2015].. W Polsce implementacja dyrektywy
została zrealizowana za pomocą nowelizacji ustawy o usługach płatniczych [Ustawa, 2011].
Jednym z celów tych regulacji jest ograniczenie skali wykluczenia finansowego, tak aby osoby,
nieposiadające dotychczas konta w banku mogły skorzystać z bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego zapewniającego dostęp wyłącznie po minimalnego zakresu usług. Rachunki te mają za zadanie skłonić osoby wykluczone do skorzystania przede wszystkim z samego
rachunku bankowego, w związku z czym rachunki te nie pozwalają na skorzystanie z bardziej
skomplikowanych produktów np. kredytowych.
Nieco inne podejście prezentujące poziomy wykluczenia finansowego, skoncentrowane przede
wszystkim na korzystaniu z różnych form obrotu bezgotówkowego, prezentuje w swoich analizach Narodowy Bank Polski. Autorka najnowszego opracowania D. Maison stosuje wskaźnik
„lejkowy” prezentujący 6 poziomów wykluczenia finansowego w zakresie wykorzystywania
obrotu bezgotówkowego (rys. 4.2).

Poziom6
Poziom 6

Poziom 5
Poziom 4
Poziom 1

Poziom 3
Poziom 2

Poziom 0
Rys. 4.2. Wskaźnik lejkowy obrotu bezgotówkowego
Źródło: Maison, 2017.

Poszczególne poziomy oznaczają rosnący poziom zaawansowania bezgotówkowego, zgodnie
z poniższym zestawieniem:
• poziom 0: niezagospodarowany potencjał – osoby nieposiadające konta;
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poziom 1: tylko konto – osoby posiadające konto, jednakże bez kanału transakcji
bezgotówkowej;
poziom 2: kanał bierny – osoby posiadające konto oraz kanał transakcji bezgotówkowej
(karty lub dostęp przez internet), niekorzystające z nich w jakimkolwiek celu;
poziom 3: nieaktywni z potencjałem – osoby posiadające konto oraz kanał transakcji bezgotówkowej, wykorzystujące go wyłącznie w celu wpłat, wypłat oraz sprawdzenia transakcji;
poziom 4: niskie zaawansowanie bezgotówkowe – osoby posiadające konto oraz kanał transakcji bezgotówkowej, wykorzystujące go przede wszystkim dla transakcji gotówkowych;
poziom 5: średnie zaawansowanie bezgotówkowe – osoby posiadające konto oraz kanał
transakcji bezgotówkowej, wykorzystujące go głównie dla transakcji bezgotówkowych;
poziom 6: najwyższe zaawansowanie bezgotówkowe – osoby posiadające konto oraz kanał transakcji bezgotówkowej, wykorzystujące go ze zdecydowaną przewagą transakcji
bezgotówkowych.

Analiza konstrukcji zaprezentowanego wskaźnika oraz poszczególnych poziomów zaawansowania bezgotówkowego wyraźnie wskazuje, że Bank Centralny w pracach dotyczących wykluczenia koncentruje się na miarach włączenia (przeciwieństwo wykluczenia) dotyczących już
nie tylko dostępu do konta, lecz zdecydowanie wiążących się z aktywnym wykorzystywaniem
instrumentów bankowości transakcyjnej.
Podobnie jak w innych krajach, w Polsce najwyższy stopień wykluczenia finansowego w zakresie bankowości transakcyjnej dotyczy osób najstarszych lub najmłodszych, z wykształceniem
podstawowym, osiągających najniższe dochody, bezrobotnych oraz mieszkańców wsi. Należy
jednocześnie podkreślić, że osoby najstarsze, w wieku 65 lat i więcej, których w dużym stopniu
dotyczy niniejsze opracowanie, w szybkim tempie podlegają procesowi ubankowienia. Odsetek
osób w wieku 65 lat i więcej, które nie posiadają konta bankowego w ciągu siedmiu lat – od
2009 do 2016 roku – spadł z 47 do 39. W analogicznym okresie, w drugiej grupie, podlegającej procesowi wykluczenia, czyli wśród osób najmłodszych (wiek: 18–24 lat) wzrósł z 30 do
32 [Maison, 2017, s. 84]. Można więc wysnuć wniosek, że działania inkluzywne w polskim
sektorze bankowym powinny koncentrować się głownie na osobach rozpoczynających swoją aktywność zawodową. Szczególną rolę wśród tych działań należy przypisać inicjatywom
edukacyjnym podejmowanym przez instytucje publiczne. Kluczową rolę odgrywają obecnie
projekty realizowane przez Narodowy Bank Polski (np. projekty „Nowoczesne i bezpieczne
finanse seniora” oraz „Ekonomia na co dzień”), Ministerstwo Finansów i Komisję Nadzoru
Finansowego. Można jednak odnieść wrażenie, że działania te są niekiedy nieskoordynowane, a przez to mniej skuteczne. Wskazane więc byłoby stworzenie, wzorem innych krajów,
wspólnej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów idei edukacji finansowej w Polsce, która
mogłaby przybrać formę np. sformalizowanej strategii edukacji finansowej w Polsce. Tak skoordynowane działania powinny więc być kontynuowane i stać się naturalnym uzupełnieniem
zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015
r. oraz ustawy o usługach płatniczych.
4.4.2. Wykluczenie w zakresie oszczędności
Wykluczenie w zakresie oszczędności nie wiąże się z tak poważnymi konsekwencjami dla osób
nieposiadających tych produktów jak odnotowane w przypadku nieposiadających rachunku
bankowego. Można natomiast zidentyfikować bezpośrednie przyczyny niewykorzystywania
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usług dotyczących lokat i kont oszczędnościowych. Brak korzystania z tych usług może być
konsekwencją niektórych problemów finansowych i społecznych. Najważniejsze z nich to
[Smyczek, s. 182]:
• brak wolnych środków finansowych (wynikające np. z niskich dochodów),
• brak nawyku oszczędzania,
• negatywne doświadczenia z przeszłości lub uprzedzenia skutkujące niechęcią do korzystania z usług bankowych.
Brak nawyku oszczędzania i w konsekwencji nieposiadanie wolnych środków finansowych
może skutkować negatywnymi zjawiskami związanymi bezpośrednio z nadmiernym zadłużaniem [Musiał, 2014, s. 1147]. Oczywiście w zależności od sytuacji finansowej gospodarstwa
domowego, typów zachowań jego członków, a w końcu w zależności od fazy rozwoju rodziny
można wyróżnić podstawowe cele oszczędności. Jako najważniejsze z nich wśród obywateli
krajów Unii Europejskiej można zidentyfikować jako następujące [Musiał, 2014, s. 1150]:
• zabezpieczenie przed niespodziewanymi wydatkami (najczęściej osoby powyżej 55 roku
życia),
• dzieci i ich przyszłość (osoby w wieku 35–44 lat),
• mieszkanie/dom (osoby w wieku 25–34 lat),
• bieżące rachunki,
• spłacanie długów.
Z kolei Polacy najczęściej oszczędzają z zamiarem przeznaczenia zgromadzonych środków na
następujące cele [Czapiński, Panek, 2015, s. 72]:
• zabezpieczenie na starość,
• rezerwa na sytuacje losowe,
• zabezpieczenie przyszłości dzieci,
• wypoczynek, wyjazd wakacyjny,
• mieszkanie/dom.
Biorąc pod uwagę cel oszczędzania, można zaobserwować więc stosunkowe niewielkie różnice pomiędzy Polakami a pozostałymi obywatelami Unii, z jednoczesnym silnym skoncentrowaniu oszczędności na zabezpieczeniu swojej przyszłości, swoich dzieci oraz realizacji celów
mieszkaniowych.
Analizując formę oszczędzania, należy zwrócić uwagę, że Polacy są bardziej ostrożni, korzystając z najbezpieczniejszych form lokowania wolnych środków, zdecydowanie najczęściej wybierając lokaty w złotych lub ewentualnie konta oszczędnościowe. Równocześnie stosunkowo
często ich oszczędności są gromadzone w formach, które pozwalają jedynie na realizację funkcji przechowywania oszczędności, bez jakiegokolwiek wzrostu ich wartości, czyli w postaci
konta osobistego lub wprost w gotówce. Z kolei obywatele innych krajów UE oprócz również
powszechnie wykorzystywanych lokat bankowych i kont oszczędnościowych znacznie częściej
niż Polacy decydują się na bardziej ryzykowne (dające jednak większe możliwości pomnożenia
środków) lokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych lub bezpośrednio w akcjach
i obligacjach [ING …, 2017, s. 21].
Najpopularniejszą formą oszczędzania jest wykorzystywanie rachunków oszczędnościowych,
które na potrzeby niniejszego opracowania obejmują zarówno lokaty bankowe, jak i konta
oszczędnościowe. W krajach Unii Europejskiej ponad połowa dorosłych obywateli nie wykorzystuje nawet tego podstawowego instrumentu oszczędzania, korzysta z niego bowiem zaledwie
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44% obywateli (rys. 4.3). Najwyższy odsetek oszczędzających dotyczy krajów, charakteryzujących się wysokim poziomem dochodów oraz ukształtowaną długoletnią tradycją oszczędzania
(np. Niderlandy, Szwecja). Z kolei obywatele krajów „Nowej Unii”, charakteryzujących się
przede wszystkim niższym poziomem dochodów, w najmniejszym stopniu korzystają z bankowych produktów oszczędnościowych. Wśród nich są m.in. Polacy, spośród których zaledwie
21% czerpie zyski z lokat bankowych i kont oszczędnościowych.
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Rys. 4.3. Osoby posiadające rachunek oszczędnościowy w krajach Unii Europejskiej w 2016 r. (w %)
Źródło: Special Eurobarometer… 2016 s. 73.

4.4.3. Wykluczenie kredytowe
Wykluczenie kredytowe podobnie jak wykluczenie w zakresie oszczędności należy traktować
jako kategorię węższą od wykluczenia w zakresie bankowości transakcyjnej. Zaciągnięcie kredytu w instytucji finansowej wymaga bowiem zazwyczaj posiadania rachunku bankowego.
Wykluczenie kredytowe może skutkować w niektórych sytuacjach występowaniem pewnych
przejawów wykluczenia społecznego, gdyż brak dostępu do środków finansowych w sytuacji
zmiany poziomu dochodów może być bardzo dotkliwe dla osób, które nie dysponują możliwością skorzystania z kredytu. Niedostępność środków finansowych może prowadzić do następujących niekorzystnych dla konsumentów sytuacji [Smyczek, 2012, s. 189]:
• izolacja w niektórych grupach społecznych, wynikająca z niedostępności niektórych powszechnych obecnie rodzajów kredytu (np. w formie karty kredytowej),
• odczucie niższego poziomu dobrobytu i związanego z nim poczucia własnej wartości, wynikające z niemożliwości sfinansowania zakupu niektórych produktów, zapewniających odpowiedni standard życia (np. kredyt na zakup samochodu),
• trudność regulowania innych zobowiązań finansowych prowadząca do nierównowagi budżetu domowego, wynikająca z braku dostępu do kredytu bankowego (tę sytuację należy
jednak traktować w sposób zniuansowany, gdyż można mieć jednak wątpliwości, czy posiadanie dostępu do kredytu nie prowadziłoby faktycznie do większego zadłużenia).
Wykluczenie kredytowe, podobnie jak szeroko rozumiane wykluczenie finansowe przybiera
dwie podstawowe formy [Domańska-Szaruga, Rak, 2013, s. 88]:
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odmowa świadczenia usług, polegająca na odmowie udzielenia kredytu osobom nieposiadającym zdolności kredytowej. Efektem odmowy może stać się poszukiwanie przez konsumenta ofert w innych instytucjach, np. w parabankach,
ograniczenie usług, polegające na proponowaniu gorszych warunków kredytowania
(w postaci np. wyższego oprocentowania i prowizji) osobom, którymi bank nie jest zainteresowany ze względów biznesowych. Efektem może stać się rezygnacja z oferty banku
i samowykluczenie.
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W literaturze przedmiotu pojawiają się również opracowania dotyczące współwystępowania
wykluczenia kredytowego i nadmiernego zadłużenia. Występowanie wykluczenia kredytowego
może przyczyniać się bowiem do nadmiernego zadłużenia osób, które mają utrudniony dostęp
do oferty kredytowej. Wiąże się to również z dostępem do produktów kredytowych, które nie są
dostosowane do faktycznych potrzeb konsumentów.
Wyróżnia się podstawowe poziomy wykluczenia kredytowego [Kuchciak, 2013, s. 135; Financial Services, 2008, s. 12–13]:
• wykluczenie (wyłączenie) kredytowe,
• niewłaściwa oferta kredytowa dostarczana przez alternatywnych kredytodawców,
• niewłaściwa oferta kredytowa dostarczana przez główny rynek finansowy (mainmarket),
• właściwa oferta kredytowa dostarczana przez alternatywnych kredytodawców,
• właściwa oferta kredytowa dostarczana przez główny rynek finansowy.
W przypadku wykluczenia kredytowego identyfikuje się więc dwie podstawowe grupy osób
wykluczonych: osoby nieposiadające historii kredytowej lub posiadający złą historię kredytową oraz osoby o niskich dochodach, które nie gwarantują zwrotu udzielonego kredytu. Niedostępność właściwej oferty kredytowej dostosowanej do oczekiwań i możliwości finansowych
kredytobiorców sprawia, że osoby wykluczone stają się jednocześnie zagrożonymi nadmiernym
zadłużeniem. Przyczyniają się do tego cechy osób predestynujące je do wykluczenia i nadmiernego zadłużenia jak również determinanty mające związek z procesami społecznymi i ekonomicznymi zachodzącymi w otoczeniu.
Cechy osób potencjalnie wykluczonych kredytowo można ująć w dwóch kategoriach: społeczno-demograficzne oraz psychologiczne [Kuchciak, 2013, ss. 147–148]. Osobami bardziej narażonymi na wykluczenie kredytowe są więc osoby starsze, z podstawowym lub średnim wykształceniem, posiadające niższy poziom dochodów, częściej mężczyźni. Sprzyja wykluczeniu również
długotrwałe bezrobocie, przynależność do mniejszości narodowych, niepełnosprawność oraz uzależnienie od używek. Mniej oczywistymi, trudniejszymi do zidentyfikowania są cechy psychologiczne koncentrujące się przede wszystkim na: braku skłonności do oszczędzania, nadmiernej
skłonności do podejmowania ryzyka oraz skłonność do nadmiernych zakupów.
Wymienione cechy same z siebie mogą prowadzić do wykluczenia lub nadmiernego zadłużenia
(aczkolwiek niebezpieczne jest współwystępowanie tych cech, gdyż każda z nich występująca
indywidualnie nie jest zagrożeniem sama z siebie). Jednak poważne niebezpieczeństwa pojawiają się, gdy nasilają się uwarunkowania społeczno-demograficzne o charakterze makro, a szczególnie ekonomiczne, które mogą sprowokować osoby potencjalnie zagrożone wykluczeniem do
działań zwiększających poziom nadmiernego zadłużenia. Determinantami społeczno-demograficznymi wykluczenia kredytowego są: starzenie się społeczeństwa, ubożenie społeczeństwa,
ale również podniesienie poziomu życia, które może prowadzić do nadmiernego zadłużenia.
Z kolei determinanty ekonomiczne mogą dotyczyć zarówno uwarunkowań o charakterze makro
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takich jak np. spowolnienie gospodarcze, wzrost stóp procentowych, jak i oraz zmiany kursów walut oraz uwarunkowań związanych bezpośrednio z ekonomiczną sytuacją konsumentów
takich jak: zaciąganie kredytów w celu spłaty innych zobowiązań, nadmierne nieuzasadnione
wykorzystywanie wysokooprocentowanych produktów kredytowych (np. karty kredytowe, kredyty odnawialne), niepowodzenie prowadzonej działalności gospodarczej, utrata pracy, celowe
ukrywanie przed instytucją finansową informacji dotyczących sytuacji finansowej.

Mimo że produkty kredytowe wydają się obecnie bardzo rozpowszechnione wśród obywateli
krajów wysokorozwiniętych, niespełna połowa obywateli Unii Europejskiej (43%) wykorzystuje w swoim życiu codziennym kartę kredytową (rys. 4.4). Najbardziej „ukredytowieni” są obywatele krajów nordyckich, Luksemburga i Francji. W przypadku obywateli tych krajów ponad
70% pełnoletnich obywateli korzysta z tego instrumentu kredytowania codziennych zakupów.
Karty kredytowe są najmniej upowszechnione w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w tym
w Polsce) i Południowej, charakteryzujących się najniższym w UE poziomem dochodów. Można więc skonstatować, że poziom wykluczenia kredytowego zarówno w Polsce, jak i w całej
Unii Europejskiej jest zbliżony do poziomu wykluczenia oszczędnościowego odnotowanego
w obydwu przypadkach.
100%
90%
80%
70%
60%
50%

43%

40%
30%
17%

20%
10%

Rys. 4.4. Osoby posiadające kartę kredytową w krajach Unii Europejskiej w 2016 r. (w %)
Źródło: Special Eurobarometer 2016, s. 73.
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Współwystępowanie wykluczenia finansowego i nadmiernego zadłużenia można również łączyć
bezpośrednio z szerszą kategorią, czyli wykluczeniem społecznym występującym często z ubóstwem, z nieoczywistą konstatacją, iż wykluczenie kredytowe wraz z nadmiernym zadłużeniem
jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem ubóstwa i wykluczenia społecznego [Kuchciak, 2013,
s. 150]. Utrudniony dostęp do kredytów dotykający gospodarstw domowych w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji życiowych może bowiem prowadzić do kosztownego zadłużania się w instytucjach niebankowych, co w efekcie zazwyczaj prowadzi do ubożenia konsumentów. Należy
również pamiętać, że osoby nadmiernie zadłużone w oczywisty sposób mają ograniczony dostęp
do produktów kredytowych i mimo że posiadają już kredyty, stają się osobami wykluczonymi.
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4.4.4. Wykluczenie ubezpieczeniowe
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Wykluczenie ubezpieczeniowe zazwyczaj uznaje się jako stosunkowo mniej istotny obszar wykluczenia finansowego niż ubezpieczenie w zakresie bankowości transakcyjnej oraz wykluczenie kredytowe. Mniejsze znaczenie produktów ubezpieczeniowych oraz wykluczenia ubezpieczeniowego nie oznacza jednak, że ten obszar badań jest nieistotny z punktu widzenia konsumentów. W przypadku wykluczenia ubezpieczeniowego należy zwrócić szczególną uwagę na
dwie grupy czynników ograniczających dostęp do produktów ubezpieczeniowych: podażowych
i popytowych [Solarz, 2011, s. 365]. Czynniki podażowe związane są przede wszystkim z niedostosowaniem specyfiki niektórych produktów wprost do oczekiwań konsumentów, zniechęcającą ceną lub zastosowaniem nieodpowiednich metod dystrybucji usług ubezpieczeniowych.
Z kolei czynniki popytowe związane są przede wszystkim z niedostatecznym poziomem dochodów, niską świadomością użyteczności ubezpieczeń oraz brakiem zaufania konsumentów
do instytucji ubezpieczeniowych.
Analizy dotyczące inkluzji (włączenia) i wykluczenia ubezpieczeniowego mają mniej oczywisty charakter od analogicznych opisów stosowanych dla produktów bankowych. Związane
jest to z różnorodnością produktów ubezpieczeniowych oraz trudnością wskazania najważniejszego produktu ubezpieczeniowego dla konsumentów, wyraźnie określającego poziom inkluzji
(a w konsekwencji wykluczenia) ubezpieczeniowej. W dokumentach Unii Europejskiej zazwyczaj na potrzeby analizy wykluczenia ubezpieczeniowego wykorzystuje się ubezpieczenia na
życie. W niniejszym opracowaniu dla zachowania szerszego spojrzenia na analizowane zagadnienie podstawiono jednak przedstawić poziom inkluzji dla obydwu najważniejszych produktów ubezpieczeniowych: ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, prezentujących dwa podstawowe działy ubezpieczeń (life i non-life).
Ubezpieczenia komunikacyjne są znacznie bardziej rozpowszechnione w krajach Unii Europejskiej niż ubezpieczenia na życie (rys. 4.5). Korzysta z nich ponad połowa mieszkańców Unii,
podczas gdy z ubezpieczeń na życie zaledwie 28%. Każda z miar wykluczenia finansowego
dotycząca różnych produktów generalnie powinna być analizowana w sposób wyizolowany. Na
podstawie prezentowanych danych dotyczących ubezpieczeń można jednak odnieść wrażenie,
że inkluzja w zakresie ubezpieczeń na życie lepiej koresponduje z analogicznymi, przedstawionymi wcześniej miarami dotyczącymi produktów bankowych. Najwyższy odsetek ubezpieczonych na życie odnotowano w krajach nordyckich i Luksemburgu, najniższy zaś w krajach Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej, aczkolwiek w Polsce wyniósł 32% i był wyższy od
średniej dla całej Unii. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych najwyższy odsetek odnotowano dla obywateli Cypru, Luksemburga i Irlandii, a najniższy dla Rumunii, Polski i Bułgarii.
W przypadku wykluczenia ubezpieczeniowego przyjmuje się, że ważną rolę w ograniczaniu
tego zjawiska powinno pełnić państwo, realizując z jednej strony działania z zakresu edukacji
finansowej a jednocześnie wprowadzając instytucję ubezpieczeń obowiązkowych. Efektem tak
zorganizowanych działań powinno stać się przywrócenie osób wykluczonych do systemu finansowego, czyli inkluzja finansowa. Działania z zakresu edukacji finansowej, ściśle skoncentrowanej na ubezpieczeniach, mogą przykładowo dotyczyć realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) związanej z etycznym prowadzeniem biznesu ubezpieczeniowego,
jak również właściwym dysponowaniem środków z funduszy prewencyjnych, znajdujących się
w posiadaniu zakładów ubezpieczeń. Można jednocześnie niekiedy odnieść wrażenie, że zakłady ubezpieczeń nie są w stanie w pełni wykorzystać możliwości wprowadzania na rynek tanich
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Rys. 4.5. Osoby posiadające ubezpieczenia na życie i komunikacyjne w krajach Unii Europejskiej
w 2016 r. (w %)
Źródło: Special Eurobarometer 2016, s. 73.

i prostych produktów ubezpieczeniowych, skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem
ubezpieczeniowym. Świadczy o tym między innymi postępujący zarówno w skali globalnej, jak
i w Polsce proces demutalizacji, czyli przekształcania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
przedsiębiorstw, które nie są nastawione na zysk w komercyjne spółki akcyjne [Erhemjamts,
Phillips, 2012, ss. 6–10].
4.5. Zjawisko wykluczenia generacyjnego klientów usług finansowych
Na podstawie dotychczasowych rozważań można wnioskować, że zjawisko wykluczenia finansowego ze względu na wiek dotyczy dwóch grup osób dorosłych:
• młodych, przed rozpoczęciem aktywności zawodowej lub na samym jej początku, czyli
osób w wieku do 24 roku życia,
• dojrzałych (aktywnych zawodowo) i starszych (po zakończeniu aktywności zawodowej),
czyli osób w wieku powyżej 54 roku życia.
Przedstawione grupy wiekowe mają charakter orientacyjny, gdyż w zależności od rodzaju i metodologii prowadzonych badań zarówno w Polsce, jak i w innych krajach stosuje się dużą dowolność przy określaniu przedziałów osób podlegających badaniom wykluczenia finansowego.
Dla pewnego uporządkowania prezentowanych danych przyjęto jednak generalnie przedziały
wiekowe stosowane przez Eurostat i Badanie Ekonomiczne Ludności realizowane przez GUS.
Analizując zjawisko wykluczenia finansowego w grupach wiekowych najbardziej narażonych
na to zjawisko, warto skoncentrować się w pierwszej kolejności na najmłodszych osobach
dorosłych. Zgodnie z hipotezą cyklu życia F. Modiglianiego i A. Ando osoby młodsze mają
znacznie więcej potrzeb niż możliwości ich finansowania [Reczuch, 2014, s. 344–351; Świecka,
2009, s. 37]. Związane jest to w oczywisty sposób z wykluczeniem finansowym. Wykluczenie
finansowe osób młodych w najbardziej odczuwalnym zakresie dotyczy wykluczenia kredytowego. Trudności tych osób w dostępie do produktów bankowych, w tym przede wszystkim
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(z powodu krótkiej historii kredytowej i zazwyczaj niższego poziomu dochodów) do produktów
kredytowych powodują, że osoby młode nie są w stanie zaspokajać swoich potrzeb. Dotyczy to
przede wszystkim zakupu lokalu mieszkalnego lub w mniejszym stopniu finansowania edukacji
i innych uzasadnionych wydatków. Funkcjonowanie osób młodych bez dostępu do środków
finansowych może być utrudnione, co ogranicza możliwości rozwoju tworzonych przez nich
gospodarstw domowych. Istotne ograniczenia rozwoju tych gospodarstw mogą uniemożliwić
im w przyszłości normalne uczestnictwo w życiu społecznym danej grupy, czyli w skrajnych
przypadkach doprowadzić do ich wykluczenia społecznego.
Wykluczenie finansowe osób młodych ma generalnie inny charakter i przyczyny niż analogiczne wykluczenie dotyczące osób dojrzałych i starszych. Osoby młodsze stosunkowo często
korzystają z oferty instytucji finansowych za pomocą kanałów zdalnych, jednocześnie nie posiadając odpowiedniej wiedzy i świadomości finansowej [Cichowicz, 2016, s. 75]. Porównując
tę grupę wykluczonych z osobami starszymi, można dojść do wniosku, że w ich przypadku
podejmowane powinny być zdecydowanie inne działania zachęcające do korzystania z ofert
instytucji finansowych. Osoby młode, które intensywnie wykorzystują nowoczesne technologie
w życiu codziennym, będą zdecydowanie bardziej skłonne do wypróbowania usług finansowych dostępnych na stronie internetowej lub w aplikacjach mobilnych. Z kolei niedostosowanie instytucji finansowych do oczekiwań zaawansowanych technologicznie potencjalnych
klientów i oferowanie większości usług wyłącznie za pomocą tradycyjnych kanałów obsługi
(np. placówki bankowe lub ubezpieczeniowe) może stać się przyczyną samowykluczenia osób
młodych. W odniesieniu do osób młodych niezwykle ważne jest więc wykorzystywanie przez
instytucje innowacyjnych produktów finansowych. Innowacje finansowe (rozumiane jako nowe
rozwiązania w zakresie instrumentów finansowych) w odniesieniu do tej grupy powinny koncentrować się na nowych produktach (np. w zakresie technologii blockchain) oraz wykorzystaniu nowoczesnych kanałów dystrybucji i promocji usług finansowych (przede wszystkim
kanału mobilnego).
W przypadku osób dojrzałych i starszych zaobserwowano z kolei, że osoby te częściej niż osoby
młodsze korzystają z bezpiecznych form oszczędzania − lokat bankowych i obligacji skarbowych, a rzadziej z inwestycji w zakup akcji lub jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym [Czerwiński, 2016, s. 77]. Skoncentrowanie inwestycji osób starszych na bezpiecznych
ich formach związane jest ze zmianami w postrzeganiu celów oszczędzania w poszczególnych
etapach życia. Wśród osób młodych występuje negatywne nastawienie do oszczędzania (z jednoczesną potrzebą finansowania, często na kredyt, zakupu dóbr), w kolejnych latach wzrasta
potrzeba akumulacji oszczędności. Z kolei wśród osób najstarszych pojawia się aprobata dla
ograniczenia konsumpcji idąca w parze ze zwiększoną akumulacją oszczędności.
Osoby starsze można określić jako „przezorne”, wśród nich stosunkowo rzadko pojawiają się
problemy związane ze spłatą długów. Osoby starsze charakteryzują się ponadto znacznie wyższą awersją do ryzyka, preferują więc bezpieczne formy oszczędzania. Jednocześnie zaobserwowano zmiany w zakresie awersji do ryzyka występujące w kolejnych kohortach, wskazujące,
że preferencje inwestycyjne osób starszych podlegają zauważalnym zmianom, skutkujące nieco
większą skłonnością do podejmowania względnie ryzykownych decyzji przez obecnych seniorów [Smyczek, 2012, ss. 994–998]. Wśród osób starszych, podobnie jak wśród osób młodszych,
występuje również zjawisko wykluczenia dotyczące osób gorzej wykształconych oraz posiadających niższe dochody [Smyczek, Matysiewicz, 2014, ss. 83–84]. Dodatkowo należy podkreślić, że wynikające ze zmian technologicznych oferowanie usług finansowych świadczonych za
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pomocą internetu nie jest preferowane przez osoby starsze. Ta grupa konsumentów, zwłaszcza
emeryci i renciści, należy do najrzadziej korzystających z bankowości internetowej, co również
dodatkowo może przyczyniać się do ich wykluczenia finansowego.
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Analizując możliwości ograniczenia skali wykluczenia finansowego osób w wieku 55+, szczególnie istotne jest skoncentrowanie się na dwóch podstawowych obszarach: ofercie produktowej oraz sposobie dystrybucji [Marcinkowska, Ziemba, Świeszczak, 2014, s. 165]. Oferta usług
bankowych i ubezpieczeniowych powinna być możliwe prosta, z nieskomplikowaną konstrukcją oraz łatwymi do zrozumienia zasadami korzystania. Ważne jest również zapewnienie przejrzystych zasad naliczania opłat, prowizji oraz taryfikacji składek ubezpieczeniowych. Z kolei
kanały dystrybucji powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości osób dojrzałych. Ponieważ osoby te znacznie częściej (niż inne grupy nabywców) preferują zakup z wykorzystaniem
bezpośredniej obsługi, należy dla tej grupy zwrócić szczególną uwagę na obsługę w placówkach, z mniejszym naciskiem położonym na obsługę przez telefon i internet.
Występowanie wykluczenia finansowego wiąże się również w sposób pośredni z niskim poziomem wiedzy ekonomicznej i finansowej. Działaniami ograniczającymi to zjawisko powinno
być więc prowadzenie odpowiedniej edukacji finansowej. Należy jednak podkreślić, że działania te powinny być realizowane z zastosowaniem zróżnicowanych metod i narzędzi, dostosowanych do specyficznych oczekiwań osób młodszych (z wykorzystaniem nowoczesnych
mediów i internetu) i osób starszych (z wykorzystaniem mediów tradycyjnych oraz bezpośredniego kontaktu).
Biorąc pod uwagę cel niniejszego testu, postanowiono poddać analizie poziom włączenia (inkluzji) finansowego w odniesieniu do najważniejszych produktów finansowych. Na podstawie
danych pochodzących z ogólnoeuropejskiego badania Special Eurobarometer 446 ustalono
względny poziom inkluzji finansowej w poszczególnych grupach wiekowych dla kluczowych
produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Jako punkt odniesienia przyjęto poziom inkluzji dla całej populacji Polski i Unii Europejskiej. Zagregowane dane zostały przedstawione
w tabeli 4.1.
Tabela 4.1. Różnica w powszechności wykorzystywania podstawowych produktów finansowych w Polsce i całej Unii Europejskiej w stosunku do wartości bazowej10 (w pkt proc.)
Grupy wiekowe

15–24 15–24 25–34 25–34 35–44 35–44 45–54 45–54 55–64 55–64 65–74 65–74 75+ 75+

wyszczególnienie

UE
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rachunki bankowe

-14

-22

3

3

4

0

7

13

3

6

-2

-5

-4

-3

1

1

11

2

5

1

-5

rachunki oszczędnościowe
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PL

UE

PL

UE

PL

UE

PL

UE

PL

UE

PL

0

-6

-15

1

-5

4

-13

karty kredytowe

-16

-8

2

7

9

10

9

6

4

-10

-5

-4

-13

-14

ubezpieczenia
komunikacyjne

-33

-17

1

3

13

14

14

15

7

1

0

-7

-18

-22

ubezpieczenia na życie

-19

-15

0

-3

9

2

11

5

5

5

-6

7

-9

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Special Eurobarometer… 2016.
10

Wartość bazową oznacza odsetek osób w całej populacji w Polsce i w Unii Europejskiej korzystających
z poszczególnych produktów finansowych.
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Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że najczęstsze wykorzystywanie podstawowych produktów finansowych występuje w grupach wiekowych 35–44 i 45–54. Należy jednak wskazać, że w Polsce występuje wyższa względna różnica w stosunku do wartości bazowej
niż w całej Unii Europejskiej. Z kolei osoby zdecydowanie rzadziej wykorzystujące produkty
finansowe należą zazwyczaj do najmłodszej (15–24) i najstarszej grupy wiekowej (75+). Ponadto generalnie rzadsze korzystanie z produktów finansowych dotyczy osób w wieku 65–74,
a w przypadku Polski również osób z grupy wiekowej 55–64. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że zjawisko wykluczenia generacyjnego dotyczy osób w wieku przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym. Analizując przedstawione dane w sposób bardziej szczegółowy, można ponadto stwierdzić, że w całej populacji UE wykluczeniu finansowemu podlegają przede wszystkim osoby najmłodsze (do 24 roku życia), wykluczenie osób starszych (przede wszystkim 75+)
jest mniej zauważalne i dotyczy przede wszystkim produktów kredytowych i ubezpieczeniowych. W przypadku Polski obydwie grupy wiekowe (15–24 i 75+) są wykluczone w podobnym
stopniu.
Z kolei analiza inkluzji ze względu na poszczególne produkty wskazuje, że największe zróżnicowanie zjawiska włączenia finansowego w grupach wiekowych zarówno w przypadku Polski,
jak i całej Unii Europejskiej występuje dla ubezpieczeń komunikacyjnych (SD odpowiednio:
0,14 i 0,17). Nieco niższe, ale wciąż zauważalne zróżnicowanie tego zjawiska występuje jeszcze dla rachunków bankowych w Polsce (SD = 0,12) oraz dla ubezpieczeń na życie w Unii
Europejskiej (SD = 0,11). W przypadku pozostałych produktów występuje mniejsze zróżnicowanie zjawiska inkluzji.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki oraz istotne zróżnicowanie dwóch grup, w największym stopniu wykluczonych na rynku finansowym, czyli osób najmłodszych i najstarszych
należy zwrócić uwagę na możliwości ograniczenia skali wykluczenia finansowe. Szczególną
rolę w tym zakresie należy przypisać instytucjom państwowym (poprzez wprowadzenie stosownych regulacji wspierających inkluzję), instytucjom finansowym (dostosowywanie produktów dostosowanych do oczekiwań konsumentów) oraz w mniejszym stopniu samym osobom
wykluczonym.
4.6. Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu, ze względu na szczególne znaczenie korzystania z usług finansowych w codziennym życiu konsumentów przedstawiono zjawisko wykluczenia finansowego. Wykluczenie finansowe wywodzi się wprost z wykluczenia społecznego, więc w pierwszej kolejności przedstawiono zjawisko pierwotne. Następnie zaprezentowano samo zjawisko
wykluczenia finansowego, jego determinanty oraz podstawowe cztery formy. Opisane formy
wykluczenia finansowego: w bankowości transakcyjnej, kredytowe, oszczędnościowe i ubezpieczeniowe zidentyfikowano jako kluczowe z punktu widzenia konsumentów. Ze względu na
istotne znaczenie wieku jako czynnika determinującego wykluczenie finansowe przedstawiono
zjawisko wykluczenia generacyjnego. Na podstawie danych statystycznych zidentyfikowano
dwie grupy osób narażonych na wykluczenie finansowe ze względu na wiek: młode osoby dorosłe (do ok. 24 roku życia) oraz osoby dojrzałe i starsze (powyżej 54 roku życia).
Rynek usług finansowych stanowi bardzo ważny obszar gospodarki krajów wysokorozwiniętych. Ze względu na znaczenie usług bankowych lub ubezpieczeniowych trudno więc sobie
wyobrazić pełne uczestnictwo w życiu społecznym bez korzystania z tych usług finansowych.
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Tymczasem okazuje się, że cały czas zarówno w krajach z dobrze rozwiniętym sektorem finansowym, jak i w tych, w których usługi finansowe nie odgrywają jeszcze znaczącej roli,
występują grupy społeczne niekorzystające z usług finansowych, czyli wykluczone finansowo.
Wykluczenie finansowe wprowadza duże ograniczenia dla aktywności społecznej osób nim
dotkniętych.
Biorąc pod uwagę fakt, że zjawisko to dotyczy przede wszystkim grup defaworyzowanych,
analiza przedmiotowego zjawiska, a później przeciwdziałanie mu, staje się ważnym wyzwaniem społecznym. Wykluczenie finansowe jest również zjawiskiem generalnie niekorzystnym
z punktu widzenia instytucji finansowych, ograniczając możliwości ich rozwoju. Podejmowanie
działań ograniczających jego skalę jest więc również wyzwaniem dla instytucji finansowych.
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5. OCHRONA KONSUMENTÓW USŁUG FINANSOWYCH FinTech
Milena Kabza
5.1. Wprowadzenie
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Nowa fala innowacji technologicznych FinTech przyspiesza zmiany w światowym sektorze
finansowym. FinTech wykorzystuje duże zbiory danych na temat osób i przedsiębiorstw (big
data), postęp w zakresie sztucznej inteligencji, moc obliczeniową, kryptografię i zasięg internetu. Duży stopień komplementarności tych technologii powoduje powstanie wielu nowych
aplikacji w zakresie usług finansowych, dokonywania płatności, zarządzania aktywami, ubezpieczeń i doradztwa. Rozwój sektora FinTech może spowodować, że podmioty obecne na tym
rynku staną się konkurencyjną alternatywą dla tradycyjnych pośredników finansowych, rynków
i infrastruktury.
Powszechne zastosowanie nowych technologii niesie ze sobą korzyści, ale także zagrożenia.
FinTech może sprzyjać wzrostowi efektywności w sektorze finansowym, oferować lepsze i bardziej ukierunkowane produkty oraz usługi finansowe, a także pogłębić integrację finansową
w krajach rozwijających się. Sektor ten może jednak stanowić źródło ryzyk, gdy jego zastosowanie będzie podważać zasady konkurencji, zaufanie do sektora finansowego czy też mechanizm transmisji polityki pieniężnej i stabilność finansową.
Ponadto postępy w technologii cyfrowej stwarzają wyzwania dla konsumentów i usługodawców na rynku finansowym oraz organów regulacyjnych. W szczególności konsumenci i inwestorzy detaliczni – jako klienci nieprofesjonalni – są narażeni na różnego rodzaju ryzyka, na
przykład w ramach finansowania społecznościowego czy też obrotu kryptowalutami. Z tego
powodu do usług technologii finansowej powinny mieć zastosowanie takie same standardy
ochrony konsumenta, jak do innych usług finansowych, bez względu na kanał dystrybucji czy
miejsce, w którym znajduje się konsument.
Celem opracowania jest dokonanie syntetycznej analizy zmieniającej się sytuacji w zakresie
ochrony konsumentów usług finansowych oferowanych przez firmy zajmujące się technologicznymi innowacjami finansowymi. Artykuł jest podzielony na pięć części. W pierwszej z nich
są omawiane uwarunkowania funkcjonowania sektora FinTech będącego uzupełnieniem tradycyjnych, dotychczasowych usług finansowych. Część druga jest poświęcona analizie przesłanek stojących za rozwojem sektora FinTech. W części trzeciej zostaną zaprezentowane ryzyka
związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do projektowania usług i produktów
finansowych. Czwarta część to przedstawienie wybranych rozwiązań regulacyjnych w zakresie
ochrony konsumentów finansowych FinTech, z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowych i krajowych. W uwagach końcowych zostaną wskazane wyzwania stojące przed nowoczesnym sektorem finansowym w przyszłości.
5.2. FinTech jako uzupełnienie dotychczasowych usług finansowych
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił szybki rozwój innowacji technologicznych. Ich podstawą
były postępy w ramach technologii, takich jak sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI)
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i uczenie maszynowe (machine learning), duże bazy danych (big data), rozproszone przetwarzanie danych (distributed computing), kryptografia i mobilny dostęp do internetu, które umożliwiły powstanie nowych aplikacji w zakresie różnych funkcjonalności finansowych.
Mianem FinTech11 określa się bardzo szeroką i niejednorodną gamę rozwiązań technologicznych o zastosowaniach finansowych. Rozwiązania te są obecne m.in. w takich obszarach jak:
płatności, bankowość detaliczna, bankowość mobilna, consumer finance, wymiana walut,
crowdfunding, pożyczki społecznościowe (peer-to-peer), waluty cyfrowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, obrót instrumentami finansowymi, zarządzanie finansami osobistymi czy też
ubezpieczenia. W tabeli 5.1 zostały przedstawione możliwości wykorzystania wymienionych
technologii w ramach sektora usług finansowych.
Tabela 5.1. Główne rodzaje technologii wpływających na usługi finansowe
Technologia

Zarządzanie Doradztwo
ryzykiem
finansowe
sztuczna
doradztwo inwestycyjne (roboty)
uczenie
inteligencja maszynowe
decyzje kredytowe
RegTech, wykrywanie nadużyć i oszustw
analityka
predykcyjna
handel aktywami
big data
regulowanie
płatności
rozproszone
B2B
przetwarzanie blockchain
danych
back office i raportowanie
waluty cyfrowe
inteligentne
transakcje automatyczne
kontrakty
kryptografia
bezpieczeństwo
biometria
ochrona tożsamości
interfejsy
łatwe w użyciu portfele cyfrowe, pulpity finansowe, P2P
mobilny
aplikacji
dostęp do
crowdfunding
portfele
internetu
cyfrowe
interoperacyjność i możliwości rozbudowy
Podstawa
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Usługi finansowe

Innowacja

Płatności

Oszczędzanie Pożyczanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. He i in. 2016, s. 11.

Sztuczna inteligencja i duże bazy danych umożliwiają analizę ogromnej ilości informacji zawierających wykaz i charakterystykę transakcji miliardów podmiotów gospodarczych za pomocą zaawansowanych algorytmów. Ich celem jest wychwycenie powtarzalnych wzorców, które
są później wykorzystywane do przewidywania zachowań uczestników rynku finansowego oraz
cen rynkowych w ramach zautomatyzowanych decyzji, a tym samym do naśladowania postępowania ludzi [Kabza, 2017a]. Z kolei uczenie maszynowe polega na analizie procesów uczenia się oraz tworzeniu systemów, które doskonalą swoje działanie na podstawie doświadczeń
z przeszłości – dzięki wykorzystaniu algorytmów samooptymalizujących się, które stymulują proces uczenia [Kabza, 2017a]. Aplikacje opierające się na tych technologiach wspierają
11

FinTech (Financial Technology) to innowacyjne usługi finansowe oparte na technologii informacyjnej
(information technology, IT).

5. Ochrona konsumentów usług finansowych FinTech

99

automatyzację procesu wydawania decyzji kredytowych lub doradztwa finansowego; mogą
także ułatwiać przestrzeganie przepisów i wykrywanie oszustw oraz automatyzować obrót aktywami finansowymi.
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Istnieje wiele aplikacji wykorzystujących technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w systemie finansowym. Ich wykorzystanie wynika zarówno z czynników podażowych
– tj. rozwój technologiczny i dostępność danych oraz infrastruktury systemu finansowego – jak
i popytowych, do których można zaliczyć kwestie zyskowności, konkurencji z innymi podmiotami rynkowymi oraz wymogi regulacyjne. Sposoby wykorzystania tych technologii dotyczą
m.in. oceny jakości kredytowej kontrahentów, wyceny i sprzedaży umów ubezpieczenia, automatyzacji interakcji z klientami, optymalizacji wykorzystania kapitału i transakcji handlowych,
a także zarządzania ryzykiem i zapobiegania nadużyciom, oceny jakości danych, czy też zgodności z przepisami [Kabza, 2017a].
Rozproszone przetwarzanie danych pozwoliło na zwiększenie mocy obliczeniowej i stabilności
przetwarzania danych dzięki wspólnej pracy wielu komputerów (networking). Zdecentralizowane bazy danych (distributed ledgers) stały się w ostatnim czasie główną technologią wspierającą aplikacje oferujące możliwość udoskonalania procesu dokonywania płatności i rozliczenia
papierów wartościowych, a także przejęcia funkcji back-office – a przez to znaczne obniżenie
kosztów i umożliwienie bezpośrednich transakcji między przedsiębiorstwami (B2B), omijając
pośredników i oferując substytuty waluty [D. He i in., 2016, s. 11]. Aplikacje bazujące na rozproszonym przetwarzaniu danych mogą znaleźć zastosowanie także poza sektorem finansowym
– np. w celu bezpiecznego przechowywania baz danych, w tym na przykład rejestrów gruntów
i dokumentacji medycznej.
Rozwój kryptografii ułatwił jej różnorodne zastosowania, w tym na przykład powstanie inteligentnych kontraktów. Ich działanie polega na wykonaniu z góry określonych procedur związanych z zestawem obietnic kontraktowych, po spełnieniu danych warunków (np. cenowych)
– takie umowy dotyczą na przykład sprzedaży aktywów po określonej cenie. Ponadto kryptografia korzysta także z technologii sensorycznych i biometrii w celu stworzenia bardziej niezawodnych systemów zabezpieczeń [D. He i in,. 2016, s. 12].
Z kolei mobilny dostęp do internetu umożliwił bezpośrednie wykorzystanie najnowszych technologii przez miliardy klientów indywidualnych – wcześniej często nieubankowionych [Bank
Światowy, 2014, s. 2]. Ich urządzenia mobilne stały się portalami umożliwiającymi dostęp
do pełnego zakresu usług finansowych, które mogą być dalej rozszerzane za pośrednictwem
tzw. interfejsów programowania aplikacji (Application Programming Interfaces, APIs). Taka
masowa decentralizacja pośrednictwa finansowego otworzyła drogę do bezpośrednich transakcji między osobami (peer-to-peer, P2P) oraz bezpośredniego finansowania przedsiębiorstw
(crowdfunding). Ma to poważne konsekwencje również dla integracji finansowej poprzez
umożliwienie wykluczonym finansowo konsumentom z krajów o niskim poziomie dochodów
dostępu do usług finansowych.
Wskazane innowacje technologiczne wzajemnie na siebie wpływają, powodując szybkie zmiany w krajobrazie usług finansowych. Innowacje FinTech charakteryzują się nakładaniem i wzajemnym wzmacnianiem. Na przykład rozproszone przetwarzanie danych opiera się na dużych
bazach danych, a także na sztucznej inteligencji i kryptografii, co jest wykorzystywane przez
aplikacje internetowe takie jak portfele cyfrowe, które przekształcają telefony komórkowe i/
lub inne przenośne urządzenia w narzędzia do dokonywania płatności. Te cechy innowacji
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finansowych sprawiają, że mogą one spowodować zakłócenia w sektorze finansowym ze względu na możliwość nieliniowego wzrostu nowych aplikacji spowodowanego efektami sieciowymi
– im więcej ludzi jest połączonych za pośrednictwem sieci, tym cenniejsza jest sieć dla każdego
jej uczestnika.
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W szczególności technologia distributed ledger (DLT) może spowodować znaczące zmiany
w sektorze finansowym. Koncepcja DLT polega na tym, że poszczególne bazy danych – transakcji lub dotyczących własności aktywów i pasywów – mogą być bezpiecznie przechowywane
i aktualizowane dla całej sieci użytkowników przez samych użytkowników, a nie przez podmiot
centralny.
Technologia DLT może przybierać różne formy. W szczególności wyróżnia się DLT „bez
uprawnień” lub „z uprawnieniami” – w zależności od tego, kto może uczestniczyć w procesie
weryfikacji opartym na konsensusie. DLT „bez uprawnień” umożliwia każdemu przeprowadzanie transakcji i uczestniczenie w procesie walidacji. Na takim systemie jest oparta m.in.
kryptowaluta bitcoin. Z kolei w DLT „z uprawnieniami” proces sprawdzania poprawności dokonywanych operacji jest kontrolowany przez wstępnie wybraną grupę uczestników (tzw. konsorcjum) lub zarządzany przez jedną organizację (która jest w pełni prywatna), a tym samym
służy bardziej jako wspólna platforma komunikacyjna. Stosowanie DLT jest nadal ograniczone ze względu na przeszkody technologiczne, dlatego na przykład nie można jej wykorzystać
do przetwarzania transakcji charakterystycznych dla dużych i płynnych rynków. Ponadto sieci
DLT nadal nie są w pełni interoperacyjne, a wadami są obecnie kwestie związane z ochroną
prywatności, kosztami operacyjnymi oraz ich szybkością i przejrzystością.
W powyższym kontekście nie sposób nie wspomnieć o kryptowalutach. Kryptowaluty to przede
wszystkim przełomowa technologia internetowa umożliwiająca m.in. używanie jej jako środka
płatniczego. Jest to system bazujący na sieci internetowej o architekturze peer-to-peer, czyli
w pełni rozproszony, nieposiadający centralnej jednostki, która go kontroluje. Technologia stojąca m.in. za bitcoinem służy przede wszystkim do szybkich, nieograniczonych geograficznie
i nieograniczonych tradycyjnym systemem bankowym rozliczeń. Cechą odróżniającą rozliczenia kryptowalutami od tradycyjnych rozliczeń bankowych jest to, że bardzo często użytkownicy
tej sieci mogą pozostać anonimowi, co może być zarówno zaletą, jak i wadą. Technologia ta
stanowi konkurencję dla tradycyjnych banków, ale one także szukają możliwości wykorzystania jej do swoich potrzeb [Kabza, 2017c].
5.3. Determinanty rozwoju rynku FinTech
Od wielu lat postęp technologiczny był istotnym czynnikiem kształtującym świat finansów. Innowacje w sektorze finansowym mają długą historię – począwszy od rozwoju księgowości z podwójnymi zapisami, po ustanowienie nowoczesnych banków centralnych i systemów płatności,
a także wprowadzenie złożonych rynków aktywów i detalicznych produktów finansowych.
Tempo zmian przyspieszyło po 2000 roku, kiedy pojawiły się nowe instrumenty płatnicze (np.
portfele cyfrowe), a nowi dostawcy usług pojawili się na rynku usług finansowych (m.in. firmy
internetowe). W ostatnich latach nastąpił z kolei wzrost automatyzacji, specjalizacji i decentralizacji, a firmy finansowe znalazły coraz skuteczniejsze i bardziej wyrafinowane sposoby
wykorzystywania ogromnych ilości danych na temat konsumentów.
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Ponadto w ostatnim czasie przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach sektora FinTech przyciągnęły znaczące inwestycje, a ich znaczenie społeczne bardzo wzrosło. Większość z tych firm
pozostaje niewielka, co odzwierciedla ich model biznesowy oparty na wiedzy. Całkowita wartość inwestycji w firmy FinTech na poziomie globalnym wyniosła w 2010 roku 9 mld USD, by
w 2016 roku osiągnąć poziom ponad 25 mld USD [D. He i in., 2016, s. 9]. Wyceny rynkowe
firm FinTech notowanych na rynku publicznym zwiększyły się czterokrotnie od czasu globalnego kryzysu finansowego, a samo zainteresowanie tym sektorem wydaje się rosnąć wykładniczo
(rys. 5.1).

Rys. 5.1. Zainteresowanie nowymi możliwościami technologicznymi sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i blockchain w latach 2010–2017
Źródło: Google Search Analytics for New Technologies.

Obecnie trudno rozstrzygnąć, czy wpływ obecnego postępu technologicznego będzie ewolucyjny czy rewolucyjny. Niemniej jednak potencjał do głębokiej zmiany krajobrazu finansów
wynika z szerokiego zasięgu FinTech. Można sobie wyobrazić, że pełny zakres usług oferowanych obecnie przez banki komercyjne i centralne, a także niektóre infrastruktury rynkowe
może zostać przynajmniej częściowo wyparty przez nowych uczestników rynku finansowego,
zautomatyzowane procesy i zdecentralizowane sieci. Z powodu rosnącej konkurencji instytucje
i firmy finansowe dotychczas obecne na rynku są zmuszone do podejmowania działań mających
na celu ulepszanie oferty usług, zmianę modeli biznesowych i redukcję kosztów. W poniższej
tabeli (tabela 5.2) zostały zobrazowane możliwe usługi i procesy biznesowe, które mogą być
przedmiotem zainteresowania instytucji finansowych, banków centralnych czy też przedsiębiorstw z branży FinTech.
Zachodząca obecnie transformacja cyfrowa zmienia po kolei poszczególne sektory gospodarki.
Aplikacje mobilne i dostęp do szybkiego internetu towarzyszą konsumentom wszędzie, a statystyczny konsument klika w swój smartfon około 2600 razy dziennie [Kabza, 2017d]. Obok
postępu technologicznego proces ciągłych zmian na rynku napędzają także duże oczekiwania
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Tabela 5.2. Zmiany w architekturze usług finansowych
Usługi / procesy
biznesowe
regulacja
back-office
waluta i płatności
udzielanie kredytów
ubezpieczenia
oszczędności
doradztwo

Instytucje finansowe

Banki centralne

Przedsiębiorstwa
FinTech
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Źródło: opracowanie własne na podstawie D. He i in., 2016, s. 10.

klientów oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym, w tym rosnące obciążenia banków (kapitałowe, płynnościowe, technologiczne) i coraz silniejsze mechanizmy ochrony konsumenta generujące koszty dla instytucji finansowych. Połączenie tych czynników spowodowało, że oprócz tradycyjnych graczy sektora usług finansowych na styku technologii i usług finansowych powstają
FinTechy, czyli firmy technologiczne IT wchodzące coraz śmielej w obszar usług finansowych.
Nowoczesna technologia w ramach usług finansowych może podważyć potrzebę istnienia pośredników poprzez obniżenie asymetrii informacji (dzięki automatycznej ocenie kredytowej),
kosztów transakcyjnych (dzięki płatnościom online) lub umożliwienie bardziej efektywnego
łączenia oszczędzających i pożyczkobiorców (poprzez platformy pożyczkowe peer-to-peer lub
crowdsourcing). Technologia ta mogłaby również obniżyć bariery wejścia na rynek poprzez
zmniejszenie kosztów stałych (poprzez automatyzację back-office) lub zmniejszenie zewnętrznych efektów sieciowych (dzięki funkcjonalności wewnątrz sieci). Dodatkowo technologia FinTech może zostać rozszerzona m.in. na platformy społecznościowe – umożliwiając sprzedaż
usług finansowych na podstawie znajomości zachowania użytkowników.
Możliwe korzyści związane z sektorem FinTech dotyczą zatem większej decentralizacji usług
finansowych i zwiększonego pośrednictwa przez podmioty niefinansowe, a także większej efektywności, przejrzystości, konkurencji i (możliwie) odporności systemu finansowego. Ponadto
korzyści mogą dotyczyć również większej inkluzji finansowej społeczeństwa i pozytywnego
wpływu na wzrost gospodarczy – szczególnie w krajach wschodzących i rozwijających się.
W tym kontekście można zastanawiać się, czy za kilkanaście lat banki będą nadal potrzebne jako instytucje pośrednictwa finansowego. W przyszłości sieć placówek bankowych będzie
z pewnością mniejsza, a ich funkcjonowanie będzie inne niż teraz – w szczególności zniknie
większość usług dla klienta i działania transakcyjne, ale pozostanie część doradcza, która może
być wykonywana np. przez roboty [Kabza, 2017d].
Szybki rozwój płatności mobilnych sprawia, że konkurencją dla banków są m.in. firmy telekomunikacyjne. Ich rola w branży nowoczesnych usług finansowych szybko rośnie, bo mają
one nie tylko odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim dostęp do dużej ilości danych
o użytkownikach telefonów komórkowych. Dane te pozwalają na przykład określać zachowania konsumenckie, dzięki czemu te firmy mogą oferować usługi finansowe czy ubezpieczeniowe. Firmy telekomunikacyjne umożliwiają także konsumentom dokonywanie płatności bez
konieczności zakładania konta bankowego – część z nich ma bowiem licencje bankowe.
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Dzięki nowoczesnym urządzeniom, jak np. smartfony i smartwatche już niedługo instytucje
finansowe będą mogły lepiej określać profil ryzyka swoich klientów, ponieważ będą posiadać
dane dotyczące ich zdrowia, tj. poziomu stresu, ilości odpoczynku czy też aktywności fizycznej.
Co więcej, w niedalekiej przyszłości roboty będą w stanie odczytywać ludzkie emocje. Dzięki
temu konsumenci będą mieli dostęp do bardziej spersonalizowanych usług, ale odbędzie się to
kosztem (częściowej) utraty ich prywatności.
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5.4. Ryzyka związane z FinTech
Nowe technologie w finansach powodują szereg zmian w funkcjonowaniu dotychczasowego
systemu finansowego. Jednocześnie rozwój usług finansowych poza granicami nadzoru i ram
regulacyjnych może prowadzić do pojawienia się nowych zagrożeń. Nowoczesne technologie
w finansach mogą bowiem znacznie przyspieszyć szybkość i wielkość transakcji finansowych
– jednak obecnie nie sposób jednoznacznie wskazać, czy promowałoby to stabilność finansową
dzięki większej przejrzystości cen, czy też prowadziło do większej niestabilności. Z kolei większa zależność od zautomatyzowanych transakcji może zwiększyć zmienność na rynku z powodu większej korelacji cen aktywów. Szersze zastosowanie pewnych algorytmów i rozwiązań
technologicznych może także zwiększyć podatność na cyberataki, ale także zwiększyć ryzyko
koncentracji na kluczowych węzłach w ramach globalnego systemu finansowego [D. He i in.,
2016, s. 17]. Korzyści związane z decentralizacją i pośrednictwem podmiotów niefinansowych
w ramach sektora FinTech mogą być mniejsze od oczekiwanych, ponieważ efekty sieciowe oraz
ekonomia skali mogą sprzyjać większej koncentracji na rynku i powstania nowych instytucji
ważnych systemowo [Kabza, 2017b]. Ponadto sposób, w jaki są oferowane usługi FinTech oraz
szybki proces zmian w tym sektorze mogą utrudniać kontrolę przetwarzania danych i zarządzania ryzykiem [Kabza, 2017d].
Rozwój FinTech może oczywiście sprzyjać modernizowaniu systemów i procesów informatycznych, ale jednocześnie ryzyko cyfrowe oraz niepewność prawna mogą doprowadzić do
powstania nowych problemów operacyjnych. Co więcej, większa efektywność i lepsze wykorzystanie danych może wspierać stabilność finansową, pod warunkiem że związane z nimi
ryzyka będą ograniczane (np. dotyczące większego apetytu na ryzyko).
Należy również zauważyć, że dzięki sektorowi FinTech więcej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw może mieć dostęp do usług finansowych, co może wspierać zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy – pod warunkiem że ograniczane będą ryzyka związane z działalnością podmiotów tego sektora [Financial Stability Board, 2017a, s. 1].
Bardzo ważną kwestią dotyczącą produktów i usług finansowych FinTech jest ich oddziaływanie na konsumentów. Nowe technologie rozpowszechniające informacje w sieciach takich jak
DLT stawiają pytania o właściwą równowagę między prywatnością konsumentów a przejrzystością oferowanych produktów i usług, a także sposobu działalności usługodawców. Użytkownicy
usług finansowych muszą mieć pewność w zakresie ochrony prywatności swoich informacji.
Prywatność jest zatem ważnym elementem zaufania do usługi, ale przejrzystość jest również
potrzebna, aby zmniejszyć koszty transakcji, a także zapewnić organom regulacyjnym informacje potrzebne do prowadzenia nadzoru [OECD, 2013, s. 95]. Istniejące ramy prawne chronią
dane przed ujawnieniem, a także zapewniają dostęp do niezbędnych informacji finansowych,
nakładając obowiązki na pośredników przechowujących dane. Takie podejście jest trudne do
zastosowania w przypadku, gdy dane są przechowywane w otwartej sieci, bez „administratora
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danych”. Ponadto niezmienność rejestrów charakterystyczna dla niektórych sieci DLT może
być sprzeczna z prawem osoby do poprawiania lub usuwania danych osobowych.
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Sposób działania sieci DLT ma zatem wpływ na prywatność jej użytkowników. Sieci bez
uprawnień są co do zasady tzw. „pseudoanonimowe”, ponieważ tożsamość stron transakcji nie
jest ujawniana, ale szczegóły transakcji są znane. W sieciach tzw. „uprawnionych” informacje
na temat stron transakcji lub szczegóły transakcji mogą zostać ujawnione wszystkim uczestnikom sieci lub nie. Nowe technologie pozwalają na większy poziom kontroli w projektowaniu
sieci DLT. Technologie szyfrowania, takie jak protokół tzw. zerowej wiedzy12, umożliwiają weryfikację tożsamości i przetwarzanie transakcji bez ujawniania jakichkolwiek informacji. Inne
technologie mogłyby umożliwić „selektywne ujawnianie” przez użytkowników zaufanym stronom (takim jak organy nadzoru).
W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o roli sztucznej inteligencji (artificial intelligence,
AI) i uczenia maszynowego (machine learning) w usługach finansowych. W raporcie [Financial
Stability Board, 2017b, s. 13] na ich temat Rada ds. Stabilności Finansowej (Financial Stability
Board, FSB) wskazuje, że złożoność systemów sztucznej inteligencji może spowodować, że
staną się one niezrozumiałe dla człowieka. W szczególności technika uczenia maszynowego
deep-lerning jest trudna do zinterpretowania ze względu na skomplikowany sposób przetwarzania danych – podczas gdy tradycyjne algorytmy uczenia maszynowego mają charakter linearny,
algorytmy uczenia głębokiego są ułożone hierarchicznie wedle rosnącej złożoności i abstrakcji,
a dane muszą przejść przez kilka warstw przetwarzania. Utrudnia to bieżącą analizę procesu
przez użytkownika [Kabza, 2017a].
W związku z tym brak możliwości interpretacji i bieżącego sprawdzania wykorzystywanych metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mogą sprawić, że technologie te staną się źródłem ryzyka dla systemu finansowego [Financial Stability Board, 2017b, s. 24]. Ich powszechne
wykorzystanie może doprowadzić do niekorzystnych i nieprzewidzianych konsekwencji, co
jest szczególnie istotne w warunkach niekorzystnej koniunktury rynkowej. Wówczas bowiem
trudne do przewidzenia będzie zachowanie systemów sztucznej inteligencji, a jedynym wyjściem może być wtedy tylko całkowite ich wyłączenie. To z kolei mogłoby spowodować skutki
makroekonomiczne o nieznanym rodzaju i skali. Należy także pamiętać, że istniejące systemy
sztucznej inteligencji są obecnie testowane w warunkach historycznie niskiej zmienności na
rynkach finansowych. Nie wiadomo zatem, czy będą one odporne i skuteczne w warunkach
podwyższonej zmienności rynkowej. Ponadto systemy sztucznej inteligencji powodują rozmycie odpowiedzialności, ponieważ nie jest jasne, czy odpowiedzialny za tę technologię ma być
podmiot z niej korzystający, czy też jej twórca. Stanowi to duże wyzwanie dla organów nadzoru.
Z drugiej jednak strony technologie te mogą być wykorzystane przez organy nadzorcze, ponieważ techniki uczenia maszynowego są skuteczne w znajdowaniu powtarzalnych wzorców (np.
zachowań), co może być przydatne na przykład do tworzenia aplikacji wykrywających oszustwa i inne nieprawidłowości. Sztuczna inteligencja może także zwiększyć skuteczność nadzoru
finansowego i umożliwić lepszą analizę ryzyka systemowego, a także wspierać ochronę interesów konsumentów na rynku nowoczesnych produktów i usług finansowych.

12

Jest to procedura kryptograficzna, w której jedna ze stron potrafi udowodnić drugiej, że dysponuje
pewną informacją, bez jej ujawniania.
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Ryzyka wynikające z rozwoju FinTech mogą wynikać także z rozwoju walut cyfrowych. Wiele
podmiotów publicznych, m.in. banki centralne i organy nadzoru finansowego, ostrzega przed
kryptowalutami, podkreślając między innymi ich spekulacyjny charakter, czy możliwość funkcjonowania podobnie do piramid finansowych. Ryzyka związane z walutami cyfrowymi dotyczą na przykład [Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego
w sprawie „walut” wirtualnych, 2017]:
• możliwości utraty środków z powodu kradzieży – np. w wyniku cyberataku na podmiot
prowadzący wymianę walut wirtualnych lub infrastrukturę użytkownika;
• ryzyka związanego z brakiem gwarancji ubezpieczenia zainwestowanych środków13;
• ryzyka związanego z brakiem powszechnej akceptowalności, ponieważ waluty wirtualne
nie są powszechnie akceptowalne w punktach handlowo-usługowych; nie są też prawnym
środkiem płatniczym ani walutą;
• ryzyka związanego z możliwością oszustwa, ponieważ niektóre oferowane formy inwestowania w waluty wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej;
• ryzyka związanego z dużą zmiennością cen na rynku walut wirtualnych.
Można zatem podsumować, że możliwe ryzyka związane z rozwojem FinTech dotyczą zarówno
kwestii mikro-, jak i makroostrożnościowych. Kwestie mikroostrożnościowe dotyczą zarówno
konsumentów, jak i podmiotów oferujących produkty i usługi FinTech – są nimi m.in. ryzyko
kredytowe, dźwignia finansowa, ryzyko płynności, niedopasowanie zapadalności, czy też ryzyko operacyjne. Z kolei ryzyka mające wpływ na stabilność systemową mogą dotyczyć niestabilnego wzrostu poziomu kredytu, zwiększonej skali powiązań między podmiotami lub korelacji
ich przedsięwzięć, zwiększonego apetytu na ryzyko, zjawiska procykliczności, efektu zarażenia
lub problemu ważności systemowej. Jednak obecnie ocena zagrożeń związanych z sektorem
FinTech jest utrudniona ze względu na braki w danych i informacjach dotyczących tego sektora.
Rada ds. Stabilności Finansowej wskazuje ponadto [Financial Stability Board, 2017a, s.2], że
obecnie nie ma istotnych zagrożeń dla stabilności finansowej spowodowanych innowacjami
w sektorze FinTech. Jednak istnieje kilka zagadnień o charakterze mikro- i makroostrożnościowym, które wymagają uwagi międzynarodowego środowiska finansowego. Są to m.in. (i) zarządzanie zagrożeniami związanymi z działalnością zewnętrznych usługodawców – dotyczy
to np. usług związanych z cloud computing i gromadzeniem danych, które są oferowane przez
podmioty współpracujące z bankami, (ii) ograniczanie ryzyka cyfrowego poprzez stworzenie
planów awaryjnych na wypadek ataków hakerskich, (iii) monitorowanie ryzyka dla stabilności
finansowej (np. ze względu na większą koncentrację w niektórych segmentach rynku FinTech
lub duże i niestabilne przepływy środków przez platformy transakcyjne), (iv) kwestie prawne
i regulacyjne w kontekście transgranicznym, które powinny być spójne między jurysdykcjami,
aby zapewnić m.in. legalność transakcji w ramach technologii DLT.
5.5. Regulacja sektora FinTech i ochrona konsumentów
W efekcie ostatniego kryzysu finansowego i gospodarczego system finansowy podlega znaczącym przeobrażeniom, w dużej mierze wymuszonym przez liczne nowe regulacje. Spadek zaufania do banków jako instytucji pośrednictwa finansowego, który nastąpił po ostatnim kryzysie finansowym, przyczynił się do rozwoju finansów alternatywnych pod postacią FinTech. Rosnąca
rola zastosowań innowacyjnych rozwiązań technologicznych w poszczególnych fragmentach
13

W przypadku wkładów bankowych istnieje tzw. ubezpieczenie depozytów (do określonej kwoty).
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systemu finansowego stanowi wyzwanie dla regulacji sektora finansowego – w szczególności
na styku działalności bankowej, ubezpieczeniowej, kapitałowej i nowoczesnych usług finansowych FinTech.
Wraz z pojawieniem się innowacji technologicznych w zakresie usług finansowych powstały zarówno szanse, jak i ryzyka dla stabilności finansowej, które powinny zostać wzięte pod
uwagę przez organy regulacyjne i nadzorcze. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że
wiele nowych usług w ramach FinTech nie zostało jeszcze przetestowanych w pełnym cyklu
finansowym.
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Działanie firm technologicznych, czy też telekomunikacyjnych na rynku finansowym wywołuje
pytania o równość zasad konkurencji i współpracy oraz celowość poddania nowych podmiotów
na tym rynku np. regulacjom bankowym, ubezpieczeniowym, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, czy też instytucji pieniądza elektronicznego [Szpringer, 2016]. Jednocześnie
szczególnie ważne są względy ochrony prywatności, ochrony tajemnicy handlowej, cyberbezpieczeństwa – także w kontekście dopuszczenia nowych podmiotów do infrastruktury rynku
finansowego (np. systemów rozliczeń i rozrachunku).
Zautomatyzowane decyzje kredytowe w usługach bankowych czy też automatyczne systemy
konsultingowe w sektorze ubezpieczeń świadczą o dużym potencjale sztucznej inteligencji
w ocenie ryzyka na rynku usług finansowych. Z kolei komunikacja między urządzeniami technicznymi umożliwia rozwój internetu rzeczy (internet of things, IoT14), który stwarza nowe
możliwości dla podmiotów świadczących usługi płatnicze – dzięki zwiększającej się bazie danych dotyczących zachowań konsumentów i tzw. doświadczeniu konsumenta [Szpringer, 2017,
s. 45].
Nowa generacja narzędzi FinTech oferuje możliwości wspierania konsumentów w zakresie zarządzania ich coraz bardziej skomplikowanymi finansami, ale także stwarza ryzyko, którym
trzeba będzie zarządzić, gdy rynek dojrzeje. Pod wieloma względami nowoczesne narzędzia
FinTech mogą być postrzegane jako finansowy odpowiednik „autopilota”. Opierają się one bowiem na konwergencji postępu w dziedzinie badań i technologii, a funkcjonują – kierując konsumentami podejmującymi złożone decyzje finansowe poprzez oferowanie nowych sposobów
spojrzenia na obraz sytuacji finansowej konsumenta lub upraszczając wybory, na przykład za
pomocą wzorców behawioralnych.
Ponieważ konsumenci zaczynają polegać na wspomnianych nowoczesnych finansowych „autopilotach”, ważne jest, aby wiedzieli, co stoi za nowymi technologiami i aplikacjami. Konsumenci muszą wiedzieć i decydować, z kim podpisują umowy, komu, w jakim celu i jakie dane
udostępniają, jak odwołać dostęp do danych i usunąć zapisane dane oraz jak szukać pomocy,
jeśli coś pójdzie nie tak. W skrócie konsumenci powinni zachować kontrolę nad danymi, które
przekazują. Ponadto konsumenci powinni otrzymywać jasne informacje na temat czynników,
które znajdują odzwierciedlenie w otrzymywanych zaleceniach. Jeśli problemy te można odpowiednio rozwiązać, nowe możliwości FinTech mają ogromny potencjał w zakresie dostarczania

14

Internet rzeczy to koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio
albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się m.in. urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze, urządzenia noszone (wearables).
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usług finansowych dostosowanych do potrzeb i preferencji konsumentów oraz dostępnych za
pośrednictwem urządzeń mobilnych.
Mimo istnienia wielu standardów i regulacji ochrony konsumenta na rynku finansowym (por.
[OECD 2012, s. 18], [Zimmerman, 2014]), rozwój sektora FinTech stwarza wyzwania, które
wymagają współpracy w ramach różnych dziedzin – zwłaszcza, że nowoczesne usługi finansowe dotyczą zarówno sektora finansowego stricte, jak i wielu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Z tego powodu do usług technologii finansowej powinny mieć zastosowanie
takie same standardy ochrony konsumenta, jak do innych usług finansowych, bez względu na
kanał dystrybucji czy miejsce, w którym znajduje się konsument.
Ramy regulacyjne FinTech powinny zatem umożliwić wykorzystanie korzyści związanych
z tym sektorem przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony konsumentów nowoczesnych usług finansowych.
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5.5.1. Doświadczenia międzynarodowe
W zakresie regulacji sektora FinTech wyróżnia się podejście aktywne, pasywne lub restrykcyjne. Podejście aktywne polega na projektowaniu nowych regulacji lub objęcie FinTech istniejącymi regulacjami rynku finansowego, we współpracy z sektorem FinTech. Chodzi przede
wszystkim o to, aby działania regulacyjne były adekwatne do ryzyka danego przedsięwzięcia
biznesowego oraz potrzeb wynikających z konieczności ochrony interesów konsumentów. Podejście pasywne opiera się na podejmowaniu działań przez regulatora rynku finansowego ex-post, czyli w ślad za zaistniałymi zjawiskami i procesami rynkowymi. Regulacja restrykcyjna
to wprowadzanie limitów i zakazów dotyczących różnego rodzaju nowych produktów i usług
finansowych w ramach sektora FinTech.
Przykładem regulatora stosującego aktywne podejście jest brytyjski Financial Conduct Authority (FCA)15, który w ostatnim czasie wprowadził normy ostrożnościowe dla bezpośredniego
udzielania kredytów (peer-to-peer lending) ze względu na znaczny rozwój tych systemów.
Nowy standard Innovative Finance ISA (IFISA) (zob. [FCA]), wprowadzony w kwietniu 2016
roku, umożliwia klientom inwestowanie do kwoty 15240 funtów szterlingów za pośrednictwem
platform peer-to-peer. Jednak te zainwestowane fundusze nie są obecnie objęte systemem gwarantowania depozytów, co może wpływać na ich popularność wśród konsumentów. Dodatkowo
FCA wprowadziła wymogi kapitałowe oraz ułatwienia podatkowe dla internetowych firm pożyczkowych peer-to-peer.
Z kolei w Niemczech urząd nadzoru nad rynkiem finansowym (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) do niedawna stosował podejście pasywne. Obecnie ulega to zmianie,
a jednym z przykładów jest regulacja platform internetowych, które świadczą usługi finansowe. Nowe regulacje polegają na zwolnieniu od obowiązku uzyskania zezwolenia na działalność, jeśli inwestorzy inwestują kwoty nieprzekraczające 1000 euro [Szpringer 2017, s. 34]
(inwestycja powyżej tej kwoty wymaga ujawnienia przez inwestora dochodów, podobnie jak
to się dzieje w procedurze kredytowej). Dodatkowo zwolnieniu z obowiązku działalności na
podstawie zezwolenia podlegają platformy, które ograniczają swoją działalność do instrumentów uzależniających konieczność wypłat od faktycznego osiągania zysków [Schlecht, 2016].
15

Działalność tej instytucji jest ukierunkowana przede wszystkim na ochronę konsumenta usług
finansowych.
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Ograniczenia dotyczą także promocji i reklamy – na przykład platformy internetowe oferujące
usługi finansowe mogą reklamować się tylko w prasie drukowanej, a nie online, m.in. poprzez
serwisy społecznościowe [Schlecht, 2016].
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Krajem, który stosuje regulację restrykcyjną sektora FinTech są Stany Zjednoczone. Organem
odpowiedzialnym m.in. za regulację sektora FinTech jest Office of the Comptroller of the Currency (OCC) [OCC 2017]. Poza ochroną konsumentów i inwestorów na rynku FinTech przed
nadmiernym podejmowaniem ryzyka, OCC ma na celu także promocję innowacji oraz ograniczanie barier rozwoju rynku finansowego, w tym sektora FinTech. W tym celu OCC m.in.
rozszerza pojęcie odpowiedzialnych innowacji, które odpowiadają potrzebom klientów, a równocześnie wypełniają wymogi zarządzania ryzykiem i nie naruszają zaufania do banków współpracujących w ramach łańcucha wartości z firmami FinTech [OCC, 2016].
W Unii Europejskiej kwestie związane z crowdfundingiem – zarówno opartym na pożyczaniu (lending-based-crowdfunding), jak i inwestowaniu (investment-based-crowdfunding) lub
finansowaniu udziałowym (equity-crowdfunding) – mają zostać uregulowane w drodze dyrektywy, która dokonałaby adaptacji już istniejących regulacji (np. o usługach płatniczych, MiFID,
CRDIV/CRR) do specyfiki finansowania społecznościowego [Macchiavello, 2015, s. 4]. Ponadto kluczowe z punktu widzenia regulacji są również kwestie integracji europejskiej i harmonizacji prawa w zakresie m.in. prawa cywilnego, ochrony konsumenta i ochrony prywatności.
Przyczyni się to bowiem do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw FinTech na jednolitym rynku europejskim [Schlecht, 2016].
Rozwój jednolitego, europejskiego rynku consumer finance zwiększa wybór dostępnych produktów i usług finansowych dla konsumentów. Jednocześnie ważne jest budowanie pewności,
że firmy oferujące nowoczesne produkty i usługi finansowe mogą prowadzić transgraniczną
działalność gospodarczą oraz zaufania wśród klientów w zakresie ochrony ich interesów w przypadku korzystania z usług na poziomie transgranicznym [Zielona księga..., 2015]. Należy przy
tym zauważyć, że firmy z sektora FinTech mogą także wspierać realizację celów polityki Unii
Europejskiej – w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom, co może stanowić dopełnienie celów europejskiej unii rynków kapitałowych.
Z tego powodu Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA) utworzył Financial Innovation Standing Committee
(zob. [ESMA]), którego zadaniem jest wypracowywanie i promowanie spójnego podejścia do
innowacji finansowych. Przykładem innowacji monitorowanej przez ESMA jest doradztwo automatyczne (robo-advice), które jest źródłem zagrożenia związanego z nadmierną powtarzalnością wzorców dla różnych grup klientów, mogącą przyczynić się do problemu procykliczności
w ramach systemu finansowego.
Inne organy europejskie, tj. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) także aktywnie
włączają się w kwestie związane z regulacją sektora FinTech.
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W 2017 roku EBA przeprowadziła tzw. mapping exercise16, na podstawie którego zidentyfikowała obszary przyszłych prac w obrębie regulacji i nadzoru nad sektorem FinTech, tj.17: (i) systemy działania tzw. piaskownic regulacyjnych, (ii) wpływ FinTech na ryzyka ostrożnościowe
i operacyjne dla instytucji kredytowych, instytucji pieniądza elektronicznego i instytucji płatniczych; (iii) wpływ FinTech na modele biznesowe tych instytucji; (iv) ochrona konsumentów
i działalność detaliczna usługodawców; (v) wpływ FinTech na proces resolution18 instytucji
finansowych; oraz (vi) wpływ FinTech na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu.
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EIOPA również planuje przeprowadzenie w najbliższym czasie podobnego ćwiczenia dla sektora ubezpieczeniowego – w ramach mapowania sektora InsurTech19. Ponadto w ramach EIOPA
funkcjonuje komitet do spraw ochrony konsumenta i innowacji finansowych (Committee on
Consumer Protection and Financial Innovation), którego zadaniem jest wypracowanie skoordynowanego podejścia do regulacyjnego i nadzorczego traktowania nowych lub innowacyjnych
działań finansowych20.
W zakresie regulacji sektora FinTech z pomocą przychodzi również specjalne oprogramowanie
służące do optymalizacji przestrzegania prawa (tzw. compliance). Firmy zajmujące się opracowywaniem takich programów (na przykład w zakresie sporządzania sprawozdań dla organów
publicznych w zakresie ochrony konsumenta) należą do tzw. sektora RegTech (regulation and
technology).
Regulatorzy rynku finansowego w niektórych krajach, tj. Wielka Brytania, Polska tworzą także tzw. piaskownice regulacyjne (regulatory sandboxes), których działanie polega na umożliwianiu testowania rozwiązań biznesowych przedsiębiorstw FinTech bez ponoszenia prawnych
konsekwencji ewentualnej porażki. Na przykład FCA w Wielkiej Brytanii, w ramach programu
FCA Project Innovate, wydaje start-upom FinTech zezwolenia na czas określony do dwóch lat.
W tym czasie firmy te otrzymują także wsparcie informacyjne i w zakresie know-how, dzięki
czemu mają możliwość przetestowania innowacji w ramach obowiązujących regulacji. W ślad
za brytyjskim FCA regulatorzy w kilku innych jurysdykcjach planują oferowanie podobnych
regulatory sandboxes, które pozwolą innowacyjnym startupom z branży FinTech na testowanie
swoich produktów i usług w warunkach rynkowych bez konieczności sprostania standardowym
wymogom regulacyjnym.
Uniwersalną zasadą, którą kieruje się większość regulatorów rynku finansowego, jest kształtowanie zasad i reguł w sposób neutralny z punktu widzenia modelu biznesowego firm FinTech
– który opiera się m.in. na zwiększaniu inkluzji finansowej społeczeństwa. Regulacje powinny bowiem w szczególności wspierać bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego oraz
16

17

18

19
20

Aby uzyskać lepsze zrozumienie obecnej działalności FinTech w UE, wiosną 2017 r. EBA rozpoczęła pierwsze ogólnounijne „mapowanie” sektora FinTech, dzięki któremu otrzymała odpowiedzi od
22 państw członkowskich i 2 państw EOG na temat 282 europejskich firm FinTech.
Strona internetowa EBA, https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-a-discussion-paper-on-its-approachto-fintech.
Resolution to metoda postępowania z instytucjami finansowymi zagrożonymi upadłością, w której – co
do zasady – wyeliminowana jest pomoc publiczna, a skutki złego zarządzania ponoszą jego akcjonariusze i wierzyciele.
InsurTech to technologie usprawniające działanie branży ubezpieczeniowej.
Strona internetowa EIOPA, https://eiopa.europa.eu/Pages/Working%20Groups/Committee%20on%
20ConsumerProtectionAndFinancialInnovation.aspx.
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chronić konsumentów poprzez przejrzystość i łatwość zrozumienia produktów i usług, a także
zapewnienie bezpieczeństwa, prywatności i ochrony przed nieuczciwymi praktykami. Jednocześnie regulacje nie powinny blokować innowacji i rozwoju tego rynku.
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W ostatnim czasie najbardziej znaczącą zmianą regulacji, umożliwiającą wejście stron trzecich
w stosunki między bankami a ich klientami, jest dyrektywa PSD 2 (Payment Services Directive
2) [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015]. Głównym celem PSD2 jest zapewnienie lepszej ochrony konkurencyjności pomiędzy różnymi dostawcami usług płatniczych
oraz bardziej efektywnego sposobu ochrony konsumentów korzystających z tych usług.
PSD2 wprowadza nowych dostawców usług płatniczych. Obok banków, instytucji płatniczych,
operatorów pocztowych pojawią się instytucje określane jako Third Party Provider (TPP), które
będą mogły świadczyć dwa typy nowych usług: (i) payment initiation service (PIS) – usługę
inicjowania płatności, oraz (ii) account information service (AIS) – usługę dostępu do informacji o rachunku. TPP, świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku, zapewni klientowi
informacje online o co najmniej jednym lub kilku rachunkach płatniczych prowadzonych przez
dostawców usług płatniczych. W ten sposób klient zyska możliwość natychmiastowego uzyskania informacji na temat jego aktualnej sytuacji finansowej.
PSD2 modyfikuje również zasady odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję. Próg odpowiedzialności płatnika zostanie bowiem zmniejszony do wartości 50 EUR (wcześniej próg
ten wynosił 150 EUR). Ograniczona zostanie także odpowiedzialność płatnika w szczególności
poprzez zobowiązanie dostawcy usług płatniczych do niezwłocznego zwrotu płatnikowi kwoty
nieautoryzowanej transakcji. Płatnik nie będzie również ponosił odpowiedzialności, jeżeli nie
mógł sobie zdawać sprawy z utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego.
PSD2 wprowadza także tzw. silne uwierzytelnienie klienta [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015]. W celu zainicjowania płatności konieczna będzie identyfikacja klienta za pomocą co najmniej dwóch, niezależnych metod uwierzytelnienia (np. jednocześnie za
pomocą kodu SMS i rozwiązań biometrycznych). Dużą zmianą jest odpowiedzialność dostawcy
usług płatniczych, gdy nie wymaga on silnego uwierzytelnienia dla transakcji, a płatnik zachowuje ufność do transakcji. W takim przypadku odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję ponosi w całości dostawca usług płatniczych.
Jednocześnie dyrektywa PSD2 wprowadza nowy podmiot uprawniony do świadczenia usług
płatniczych – małą instytucję płatniczą (MIP), tj. osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisaną do
rejestru małych instytucji płatniczych, prowadzącą działalność w zakresie usług płatniczych.
W kontekście regulacji nowoczesnych usług płatniczych nie sposób nie wspomnieć także o popularnym od niedawna temacie walut cyfrowych21. Wiele podmiotów publicznych, m.in. banki centralne i organy nadzoru finansowego (np. Bank Rezerw Indii, Bank Rosji, a w Polsce
NBP i KNF), ostrzega przed kryptowalutami, podkreślając między innymi ich spekulacyjny
charakter.
21

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking
Authority, EBA), waluty wirtualne są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez
osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy, która może być przenoszona, przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu.
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W regulacji kryptowalut chodzi przede wszystkim o zwalczanie możliwego ich wykorzystywania do działalności przestępczej, dlatego są one obejmowane przepisami o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu22. Regulacje w ramach walut cyfrowych będą także
dążyły do zapewnienia większego stopnia ochrony konsumentów i inwestorów na tym rynku,
np. poprzez narzucenie obowiązków informacyjnych na firmy działające w tej branży [Kabza,
2017c]. W Japonii, w ramach uchwalonych w tym roku zmian w ustawie o usługach płatniczych cyfrowe waluty są rozpoznawane jako posiadające funkcję podobną do prawdziwych
pieniędzy – mogą zostać użyte do płatności i transferu środków23. Ustawa ta przewiduje także
konieczność rejestracji giełd kryptowalut w japońskiej Agencji ds. Usług Finansowych.
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Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się warunki rynkowe w obszarze walut wirtualnych,
a także ich szybki rozwój i coraz powszechniejsze zastosowanie, organy regulacyjne powinny
stale monitorować rynek i dostosowywać swoje podejście. W tym kontekście bardzo ważna
jest współpraca z przedstawicielami branży, utrzymywanie dialogu z organami regulacyjnymi
w innych krajach oraz jasne strategie komunikacyjne dotyczące informowania opinii publicznej
o potencjalnych zagrożeniach24.
5.5.2. Doświadczenia krajowe
Różnorodność i nowatorskość rozwiązań FinTech sprawia, że ich analiza prawna powinna być
elementem zarządzania ryzykiem każdego innowacyjnego produktu lub usługi finansowej.
W polskich uwarunkowaniach do najczęściej analizowanych przepisów w kontekście sektora
FinTech należą:
•

•
22

23

24

ustawa o usługach płatniczych [Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175] – podstawowy akt prawny dla wszelkich rozwiązań w ramach sektora FinTech w obszarze płatności, którego zakres
zastosowania obejmuje m.in. wykonywanie transakcji płatniczych (acquiring, pośrednictwo
w transakcjach płatniczych innego typu, wydawanie pieniądza elektronicznego, wydawanie
instrumentów płatniczych). Ustawa ta przewiduje szereg wyjątków, których odpowiednie wykorzystanie może wyłączyć stosowanie jej przepisów do danego produktu czy usługi;
ustawa o kredycie konsumenckim [Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715], która dotyczy udzielania
pożyczek lub kredytów na rzecz konsumentów;
Dla przykładu w 2017 roku Ludowy Bank Chin i inne chińskie organy regulacyjne stwierdziły we
wspólnym oświadczeniu, że emisje pierwotne tokenów (initial coin offerings) były uważane za powiązane z działalnością przestępczą, taką jak nielegalne emitowanie papierów wartościowych, oszustwa
finansowe i piramidy finansowe.
Japońska Agencja ds. Usług Finansowych (FSA) ogłosiła zmienioną Ustawę o usługach płatniczych,
która jest częścią ustawy o bankowości, w której bitcoin i inne waluty wirtualne zostały skategoryzowane jako formy przedpłaconego instrumentu płatniczego (tzw. wartościowa własność, property of
value), a zatem jako formę płatności, a nie prawnie uznaną walutę. – por. L. Parker, Bitcoin regulation
overhaul in Japan, 1.04.2017, Brave New Coin – Digital Currency Insights, https://bravenewcoin.com/
news/bitcoin-regulation-overhaul-in-japan/.
Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że inwestorzy mogą być narażeni na ryzyko związane m.in.
z niewłaściwym zarządzaniem giełd kryptowalutowych, co z kolei może doprowadzić do ich upadłości.
Dobrym przykładem w tym kontekście może być upadek tokijskiej giełdy Mt. Gox, która padła ofiarą
wielu ataków hakerskich w czasie swojego siedmioletniego istnienia. W momencie złożenia wniosku
o ochronę przed upadłością w 2014 roku, władze giełdy Mt. Gox poinformowały o zniknięciu bitcoinów o wartości 473 mln USD (tylko część z nich udało się później odzyskać).
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ustawa o prawach konsumenta [Dz.U. 2014 poz. 827], która zawiera m.in. rozdział dotyczący usług finansowych zawieranych na odległość;
ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu [Dz.U. 2000 nr 116
poz. 1216]. Przepisy tej ustawy stosuje się głównie do różnych instytucji finansowych lub
podmiotów uczestniczących w transakcjach finansowych. Przepisy tej ustawy będą miały
także zastosowanie do firm z sektora FinTech;
ustawa prawo dewizowe [Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178]. Jest to ustawa regulująca usługi
polegające na wymianie walut. Mimo że – co do zasady – dotyczy tylko wymiany gotówkowej, a nie pieniądza w formie elektronicznej, to nie można tych przepisów pominąć przy
analizie wielu innowacyjnych usług czy produktów finansowych zawierających element
konwersji waluty.
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Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Inne przepisy analizowane obecnie w kontekście FinTech
dotyczą działalności bankowej, działalności funduszy inwestycyjnych, ochrony danych osobowych, obrotu instrumentami finansowymi, prawa ubezpieczeniowego, świadczenia usług drogą
elektroniczną czy ostateczności rozrachunku. Warto również wspomnieć o nowych przepisach
o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej [Dz.U. 2016 poz. 1579].
Oczywiście nie można także pominąć regulacji zagranicznych. Zwłaszcza w przypadku produktów czy usług oferowanych transgranicznie powstaje pytanie, w jakim zakresie będą stosowane
przepisy prawne pochodzące z innych państw. Jest to tym bardziej istotne, że w przypadku
sektora FinTech niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla sukcesu danego produktu czy usługi
ma osiągnięcie odpowiedniej skali działalności – co może wiązać się z oferowaniem produktów i usług w wielu krajach. Z tego względu należy pamiętać o roli prawa Unii Europejskiej
w kształtowaniu polskich przepisów – wiele ze wskazanych powyżej przepisów stanowi bowiem implementację prawa unijnego.
W praktyce duże znaczenie mają również różnego rodzaju stanowiska i rekomendacje organów publicznych, w tym Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego
Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego.
Pod koniec 2016 roku, dostrzegając istotność wpływu nowych technologii na rozwój rynku
finansowego w Polsce, z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów
i Ministerstwa Rozwoju został powołany Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych
(FinTech). Koordynatorem prac została Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Celem prac Zespołu25 była identyfikacja barier natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej dla
rozwoju innowacji finansowych w Polsce oraz przygotowanie propozycji rozwiązań i działań,
które mogłyby wyeliminować lub ograniczyć zidentyfikowane bariery [Komisja Nadzoru Finansowego, 2017, s. 4]. Prace Zespołu koncentrowały się na obszarach, które mają bezpośredni
wpływ na wzrost innowacyjności, z równoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa oferowanych
usług, tak aby nie podważyć zaufania klientów do rynku finansowego i zapewnić ich ochronę.
W ramach prac Zespołu przeanalizowano ponad sto barier dla rozwoju sektora FinTech zidentyfikowanych przez uczestników rynku.
Dodatkowo KNF podjęła decyzję o podjęciu działań w zakresie wspierania rozwoju innowacji finansowych przez nadzór, w tym w szczególności o powołaniu dedykowanej komórki
25

Zespół składał się z przedstawicieli 22 instytucji, obejmując przedstawicieli instytucji publicznych
(regulatorów, nadzorców) oraz rynku (zarówno nadzorowanego, jak i nienadzorowanego).

5. Ochrona konsumentów usług finansowych FinTech

113

organizacyjnej do spraw rozwoju innowacji finansowych oraz wdrożeniu koncepcji Innovation
Hub, czyli procedury informacyjno-szkoleniowej, w ramach której nadzór finansowy podejmie
działania informacyjne z obszaru regulacyjno-prawnego dla podmiotów sektora FinTech [Komisja Nadzoru Finansowego, 2017, s. 4]. W serwisie internetowym KNF została uruchomiona
także strona internetowa poświęcona FinTech wraz z odniesieniem do opisów realizowanych
procesów licencyjnych i rejestrowych.
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Istotnym działaniem podjętym w trakcie prac Zespołu było również wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy o usługach płatniczych (w ramach implementacji dyrektywy PSD2) przepisów umożliwiających funkcjonowanie w Polsce tzw. małych instytucji
płatniczych (MIP). Prowadzenie działalności w formie MIP będzie podlegało rejestracji przez
KNF po spełnieniu określonych wymogów, lecz istotnie ograniczonych w porównaniu z wymogami przewidzianymi dla krajowych instytucji płatniczych. MIP będą mogły wykonywać swoją
działalność wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu wpisu do rejestru
małych instytucji płatniczych. Dozwolone będzie także prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż świadczenie usług płatniczych. Z kolei dopuszczalna wielkość obrotu wykonanego
przez MIP nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 500 000 EUR miesięcznie.
Ponadto Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi obecnie prace nad uruchomieniem programu badawczego w ramach INFOSTRATEG26, w którym zapewni środki na budowę bezpiecznych środowisk
testowych (dedykowanych platform informatycznych agregujących duże zbiory danych oraz interfejsy programistyczne) na potrzeby badania i rozwijania technologii transakcyjnych oraz finansowych również przez podmioty z sektora FinTech [Komisja Nadzoru Finansowego, 2017, s. 5].
W toku prac Zespołu wskazano także, że istnieje potrzeba kompleksowego uregulowania minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa big data oraz bezpieczeństwa usług świadczonych z użyciem publicznej sieci internet, np. w zakresie wytycznych organów nadzoru, w tym
w zakresie weryfikacji karalności osób, które administrator danych upoważnia do dostępu do
danych finansowych oraz w zakresie stosowania biometrii do uwierzytelniania tożsamości
osób, których dane dotyczą [Komisja Nadzoru Finansowego, 2017, s. 110]. Kwestie dotyczące
dostępu instytucji finansowych do rejestrów karnych oraz stosowania danych biometrycznych
pracowników mają stać się przedmiotem prac koordynowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji
w zakresie implementacji RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),
2016]. Ponadto Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przygotował ,,Informację o zagrożeniach płynących z upowszechnienia danych biometrycznych w kontaktach
obywateli z instytucjami publicznymi i prywatnymi”27.
W kontekście walut wirtualnych takich jak bitcoin Narodowy Bank Polski (NBP) i Komisja
Nadzoru Finansowego (KNF) w lipcu 2017 roku wydały komunikat [Komunikat…, 2017],
w którym ostrzegają potencjalnych użytkowników przed ryzykami związanymi z kryptowalutami takimi jak m.in. bitcoin, litecoin, ether28.
26
27

28

Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne – INFOSTRATEG.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Informacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zagrożeniach płynących z upowszechnienia danych biometrycznych w kontaktach
obywateli z instytucjami publicznymi i prywatnymi, Warszawa, 06.2017, https://www.ksoin.pl/wp-content/uploads/2017/09/Informacja-GIODO-o-zagro%C5%BCeniach-p%C5%82yn%C4%85cych-z-upo
wszechnienia-danych-biometrycz.pdf.
Należy zauważyć, że obrót walutami wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego.
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W komunikacie tym wskazano, że waluty wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez
bank centralny państwa, nie są też pieniądzem, tj. nie są prawnym środkiem płatniczym ani
walutą, nie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych. Waluty cyfrowe nie
są ponadto pieniądzem elektronicznym i nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
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Ze względu na ryzyka związane z walutami wirtualnymi29 Narodowy Bank Polski i Komisja
Nadzoru Finansowego ostrzegają przed zakupem walut cyfrowych i inwestowaniem w nie środków finansowych oraz uznają, że ich kupowanie, posiadanie i sprzedawanie przez podmioty
nadzorowane przez KNF byłoby obarczone wysokim ryzykiem i nie zapewniałoby stabilnego
i ostrożnego zarządzania instytucją finansową [Komunikat…, 2017]. Obie instytucje wskazały
także, że instytucje finansowe powinny zachować szczególną ostrożność w zakresie podejmowania i prowadzenia współpracy z podmiotami prowadzącymi obrót walutami wirtualnymi,
w szczególności w odniesieniu do ryzyka wykorzystania tych podmiotów do prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu.
W ślad za omówionym komunikatem w grudniu 2017 roku NBP i KNF uruchomiły kampanię
informacyjną dla polskiego społeczeństwa ostrzegającą przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w waluty wirtualne. Na stronie kampanii Uwazajnakryptowaluty.pl można znaleźć
materiały informacyjne: filmy na temat kryptowalut, listę odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania oraz oświadczenia polskich i międzynarodowych instytucji finansowych. Szczegółowo
wyjaśniono również ryzyka związane z inwestycjami – m.in. możliwość utraty środków podczas cyberataku czy uczestnictwa w piramidzie finansowej lub finansowaniu terroryzmu.
5.6. Podsumowanie
Ochrona konsumentów produktów i usług finansowych FinTech jest kwestią bardzo złożoną.
Z jednej strony nowa, innowacyjna oferta może wspierać inkluzję finansową oraz spersonalizowane produkty i usługi. Z drugiej strony sektor FinTech może stwarzać nowe rodzaje ryzyka.
Regulacja tego sektora wymaga zatem pogodzenia zarówno wspierania innowacyjności i ubankowienia społeczeństwa, jak i zapewnienia właściwej ochrony interesów konsumentów.
Mimo że innowacje finansowe są bardzo obiecujące, to ważne jest, aby podmioty działające na
rynku finansowym, konsumenci, organy regulacyjne i inne zainteresowane strony rozumiały
i ograniczały związane z nimi ryzyko. Występuje bowiem ciągłe „napięcie” pomiędzy błyskawicznym tempem rozwoju nowych produktów i usług finansowych wprowadzanych na rynek
(niekiedy przez firmy, które są zupełnie nowe lub nie specjalizowały się w przeszłości w finansach konsumenckich) a obowiązkiem identyfikowania i ograniczania zagrożeń związanych
z usługami finansowymi i nowoczesnymi płatnościami [Brainard, 2016]. Firmy oferujące innowacyjne usługi finansowe muszą kontrolować i ograniczać zarówno ryzyka, które są unikalne
dla FinTech, jak i te, które istnieją niezależnie od nowych technologii.
FSB wskazuje [Financial Stability Board, 2017], że obecnie większość działań w ramach sektora FinTech jest niewielka w porównaniu z całym systemem finansowym. Jednak nie zmienia to
faktu, że szybki rozwój tego sektora wymaga, aby instytucje międzynarodowe i władze krajowe
29

Ryzyka te zostały wskazane w rozdziale trzecim.
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uwzględniały sektor FinTech w swoich ocenach ryzyka dla stabilności finansowej. Dużą rolę
w zakresie regulacji i nadzoru nad sektorem FinTech będzie z pewnością odgrywać współpraca
międzynarodowa, co spowoduje ograniczenie ryzyka fragmentacji lub rozbieżności przepisów
prawnych. Ponadto współpraca ta będzie sprzyjała rozwojowi i rozpowszechnianiu korzystnych
innowacji w usługach finansowych oraz wspierała skuteczność działań mających na celu promowanie stabilności finansowej i ochrony konsumentów.
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Obecnie potrzebna jest zmiana nastawienia regulatorów rynku finansowego, którzy – obok
dbałości o stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego – powinni także promować partnerstwo i współpracę między firmami działającymi w sektorze FinTech a bankami i innymi
instytucjami finansowymi. Wspieranie popytu konsumentów na cyfrowe usługi finansowe ma
wpływ nie tylko na rozwój rynku, poprawę zaufania i tańsze usługi finansowe, ale również na
przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, cyfrowemu i społecznemu. Opracowując normy
określające, w jaki sposób produkty i usługi powinny być rozwijane, testowane, wdrażane i monitorowane, organy nadzoru zapewniają ramy, w których mogą znaleźć się i rozwijać innowacje
skoncentrowane na konsumentach [Sheridan, 2016].
Bardzo ważną rolę w zakresie ochrony interesów konsumentów produktów i usług finansowych
FinTech mają do odegrania także same firmy z sektora FinTech. Zarządy i wyższe kierownictwo
tych podmiotów ponosi bowiem główną odpowiedzialność za zapewnienie, że działają w najlepszym interesie swoich klientów [Sheridan, 2016]. Innowacje nie mogą bowiem stać się uzasadnieniem dla obniżania standardów ani koncentrowania się tylko na wynikach biznesowych.
W związku z tym, że sektor FinTech zyskuje na znaczeniu, ochrona konsumenta na rynku nowoczesnych produktów i usług finansowych jest tematem, który jest i będzie przedmiotem dyskusji i prób odpowiedniej regulacji. Kluczową kwestią w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony klientów przedsiębiorstw FinTech jest odpowiednio szybka reakcja regulatorów, ciągłe monitorowanie zmieniającej się sytuacji na rynku finansowym oraz współpraca międzynarodowa.
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6.1. Wprowadzenie
Pojęcie „system finansowy” zajmuje trwałe miejsce w taksonomii dziedziny nauk ekonomicznych, stanowiąc powszechnie stosowaną podstawę do analiz stanu obecnego oraz kierunków
rozwoju finansów w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W dyskusjach biznesowych można
zauważyć rosnącą obecność pojęcia: „ekosystem finansowy” (ang. financial ecosystem), szczególnie aktywnie użytkowanego przez firmy doradcze oraz analityków rynków finansowych.
Biorąc pod uwagę powszechność występowania fraz w dokumentach wyszukiwanych w indeksach Google – „system finansowy” występuje ponad 10 razy częściej niż fraza rozszerzona
o przedrostek „eko”30. Jednocześnie, w oparciu o dane serwisu Google Trends, można zauważyć, że fraza financial ecosystem ponownie zyskuje na popularności od roku 2015 (po okresie
spadku w latach 2004–2015). Biorąc pod uwagę przedstawioną obserwację, wskazane jest, aby
zrozumieć, czym różni się klasyczna definicja systemu finansowego od pojęcia ekosystemu,
szczególnie w kontekście postępującej digitalizacji obrotu gospodarczego i zachowań społecznych. Głównym obszarem badania i dyskusji prowadzonej w artykule jest morfologia i zakres
funkcjonalny systemu finansowego. Opracowanie ma na celu znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania badawcze:
• Jakie różnice morfologiczne istnieją między klasycznym ujęciem systemu finansowego,
a jego „ekologicznym” wariantem?
• Czy digitalizacja i zmiany społeczne modyfikują morfologię i funkcje systemu finansowego
i w jakich obszarach?
Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracy jest analiza literatury krajowej i zagranicznej w kontekście praktycznych obserwacji31 pochodzących z praktyki bankowości detalicznej i inwestycyjnej w Polsce. Wyniki analiz posłużyły do opracowania modelu ontologicznego
systemu finansowego, pozwalającego na wnioskowanie w zakresie zmian jego morfologii oraz
funkcji. Dodatkowo autor przeprowadził wywiady eksperckie, w których specjaliści z zakresu
finansów oraz informatyki udzielali otwartych odpowiedzi na 16 pytań dotyczących rozwoju
systemu finansowego.

30

31

23.08.2018 r. liczność wystąpień frazy financial system wynosiła 882 miliony, podczas gdy financial
ecosystem osiągnął wynik 87,8 milionów. Wyższa dysproporcja wystąpiła dla fraz w języku polskim:
„system finansowy” wystąpił 26,8 milionów razy, podczas gdy „ekosystem finansowy” osiągnął wynik 0,25 miliona, wykazując niższą popularność pojęcia ekosystemu finansowego w Polsce niż na
świecie.
Autor jest członkiem Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, gdzie ma możliwość prowadzenia obserwacji oraz współpracy w ramach dialogu pomiędzy instytucjami finansowymi,
nadzorczymi oraz firmami technologicznymi.
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6.2. Ekosystem finansowy
Literatura zawiera szereg definicji oraz opisów morfologii i funkcji systemu finansowego. Korzystając z powszechnie cytowanych źródeł, klasyczna definicja32 może zostać ujęta w postaci
tabelarycznej, przedstawiającej główne funkcje (tabela 6.1) i elementy (tabela 6.2) systemu
finansowego:
Tabela 6.1. Główne funkcje systemu finansowego
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Funkcja systemu
finansowego

Opis

1. Kapitałowo-dystrybucyjna

Transfer kapitału od podmiotów posiadających jego nadwyżki
(oszczędności/zyski) do podmiotów wykazujących jego niedobór wyrażony potrzebami inwestycyjnymi, konsumpcyjnymi lub potrzebą pokrywania strat bieżących.

2. Monetarna

Organizacja przepływu wartości – gotówki lub innych instrumentów
płatniczych – pomiędzy uczestnikami rynków, realizującymi transakcje
wymiany/kupna/sprzedaży, z uwzględnieniem zarządzania płynnością
aktywów finansowych oraz integrowania działalności podmiotów gospodarczych w kierunku zwiększania ich skuteczności i sprawności.

3. Kontrolna

Monitorowanie, wycena i regulowanie transferu kapitału, ryzyka i zysków/strat w czasie i cyklach życia podmiotów gospodarki realnej lub
finansowej.

4. Publiczno-prywatna

Organizacja współpracy i koegzystencji segmentu prywatnego
i publicznego oraz transmisji polityki gospodarczej, dyscyplinowanie
uczestników systemu finansowego.

Źródło: opracowanie własne, w oparciu o: Karkowska, 2012; Górski, 2013; Jajuga, 2007; Dębski, 2012.
Tabela 6.2. Główne elementy systemu finansowego
Element systemu
finansowego

32

Opis

1. Instytucje finansowe

Aktywizujące i bilansujące rynki: banki, giełdy, instytucje pożyczkowe i pozostałe pozabankowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze
inwestycyjne, domy maklerskie, izby rozliczeniowe, depozytariusze,
agencje ratingowe.

2. Rynki finansowe

Wspólnoty transakcyjne, stanowiące platformę do przepływu wartości
między jego uczestnikami i obejmujące umowy dotyczące długu, stopy
procentowej, wymiany walutowej, obrotu gotówkowego, obrotu towarowego, instrumentów pochodnych. Funkcjonujące w ujęciu bezpośrednio powiązanym z przepływami gospodarczymi lub w przestrzeni
spekulacyjnej.

System finansowy to układ wzajemnie powiązanych elementów (instytucji, rynków i instrumentów),
umożliwiających, poprzez produkty i usługi, krążenie siły nabywczej w systemie gospodarczym.
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finansowego
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Opis

3. Instrumenty finansowe

Nośniki siły nabywczej: kredyty, depozyty, płatności, kontrakty terminowe i opcje, papiery wartościowe, jednostki funduszy inwestycyjnych, produkty strukturyzowane.

4. Instytucje prawne
i regulacyjne

Nadzór finansowy (Komisja Nadzoru Finansów) i konsumencki, systemy rozrachunkowe, instytucje ochronne (np. Bankowy Fundusz
Gwarancyjny – BFG, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych
(GIODO).

5. Instytucje i instrumenty
budżetowe i fiskalne

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu, urzędy administracji
centralnej oraz lokalnej, system podatkowy.

6. Zbiór zasad i praktyk
uczestnictwa

Akty prawne i rekomendacje ogólne i sektorowe, orzecznictwo, wzorce umowne z kontrolą zgodności regulacyjnej (np. klauzule abuzywne,
regulacje ochrony inwestorów indywidualnych – MIFID, standardy
wynagradzania doradców – ESMA).

7. Infrastruktura
techniczno-logistyczna

Systemy informatyczne: transakcyjne (główne i wspierające) i rozliczeniowe, systemy informowania uczestników rynku, mechanizmy kontroli zleceń (np. do celów zapobiegania nadużyciom takim jak pranie
brudnych pieniędzy), trwały nośnik, archiwizacja dokumentacji, systemy zarządzania relacjami z klientami, portale, tokeny zapewniające
bezpieczeństwo transakcji mobilnych.

MIFID z jęz. ang. Markets in Financial Instruments Directive – dyrektywa 2004/,39/EC.
Źródło: opracowanie własne w oparciu o: Karkowska, 2012; Górski, 2013; Jajuga, 2007; Dębski, 2012.

Przyjmując powyższą specyfikację funkcji i elementów systemu finansowego jako podstawę ontologiczną – możliwe jest rozpoczęcie identyfikacji cech decydujących o sformułowaniu pojęcia
ekosystem finansowy. W pierwszej kolejności należy zaadresować definicję ekosystemu. W kontekście biologicznym według A.G. Tansleya z roku 1935 przyjmuje się koncepcję ekosystemu
jako układu organizmów osadzonych w środowisku. Liczba pozycji literaturowych analizujących
ekosystemy biznesowe jest wysoka i multidyscyplinarna. Jednocześnie powszechnie spotykane
jest odnoszenie analiz do wybranego źródła bazowego, bez porównania różnych spojrzeń i argumentów przemawiających za stosowaniem analogii biologicznych do praktyki gospodarczej.
Wskazane jest, aby przedstawić różne punkty widzenia oraz zaproponować całościowe ujęcie
problematyki ekosystemów, na które składać się będą części wspólne oraz przemyślenia o charakterze pionierskim lub niszowym, które rozszerzają horyzont analiz i modelowania.
Za jedną z głównych publikacji inicjujących dyskusję o analogii systemów naturalnych (biologicznych) do systemów ekonomicznych uznaje się książkę M. Rothschilda „Bionomics”,
w której ekonomia kapitalistyczna jest porównana do żywego organizmu, w którym centralnym składnikiem życia jest informacja zgromadzona w źródłach pisanych, bazach danych, systemach informatycznych i umysłach uczestników rynku [Dębski, 2012] będąca odpowiednikiem kodu DNA [Rothschild, 1990]. Rothschild postuluje również, że organizacje, podobnie
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jak organizmy, składają się z tkanek, organów i populacji danego gatunku, odzwierciedlonych
przez jednostki, zespoły robocze, departamenty/dywizje oraz branże gospodarki/przemysłu.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

Kolejną znaczącą pozycją jest artykuł J. Moore: „Predators and Prey: A New Ecology of Competition [Moore, 1993, ss. 1–3]. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że sukces organizacji
jest zależny od jej dynamicznej i skutecznej ewolucji, a ta nie może być realizowana w ekonomicznej próżni. Ewolucja, głównie napędzana poprzez innowacje, wymaga budowania sieci
współpracy w ramach łańcuchów wartości i przepływu kapitału, prowadząc do ewolucji kooperacyjnej (ang. co-evolution). Ekosystem jest rozumiany jako wzajemne powiązania instytucji
z różnych obszarów gospodarki, służące do eksplorowania możliwości biznesowych generowanych przez innowacyjne platformy produktowe lub usługowe (np. komputer osobisty lub telefonia komórkowa). Moore wskazuje również na to, że zasady konkurencji rynkowej zmieniają się,
przechodząc od układów organizacja–organizacja do rywalizacji całych ekosystemów.
Inne spojrzenie na ekosystem proponują H. Boley i E. Chang, według których jest to środowisko, w którym w sposób luźno powiązany funkcjonują różne gatunki, aktywnie działające na
swoją korzyść, przy jednoczesnej trosce o wspólne przetrwanie [Boley, Chang, 2007, ss. 1–3].
Autorzy przedstawiają szereg tez nawiązujących do przykładów ekosystemów biologicznych
(np. rafy koralowej), przy czym nie są to porównania łatwe do przełożenia na język zarządzania oraz finansów. Wskazane są 4 główne cechy ekosystemu: 1) interakcja i zaangażowanie
(współpraca w celach rozwojowych oraz obronnych), 2) dążenie do równowagi, 3) poszukiwanie wspólnych interesów oraz 4) samoorganizacja. Cechy te można jednak uznać za mające
zastosowanie do dowolnego systemu, w którego funkcjonowanie zaangażowane są istoty inteligentne, działające we wspólnym celu.
W publikacji P. Weill oraz S. Woerner znajdujemy interesującą perspektywę ekosystemu jako
najwyższej formy rozwoju modelu biznesowego w erze cyfrowej, maksymalizującej wiedzę
o potrzebach klienta oraz kontrolę nad całością relacji i przepływów zachodzących w systemie ekonomicznym [Weill, Woerner, 2015, s. 29]. Autorzy wprowadzają pojęcie „przewodnika/
dynamicznego leadera”33 ekosystemu, który pod własną marką organizuje platformę współpracy dla różnych dostawców usług. Dostawcy są podzieleni na dwie grupy: podstawowi (funkcjonują w oparciu o efekty skali i strategie kosztowe, nie posiadają własnej dystrybucji) oraz
„modułowi”, którzy dostarczają wysoko innowacyjne rozwiązania możliwe do adaptacji w ramach różnych ekosystemów. Ekosystem jest też wyraźnie odróżniony od modelu omnikanałowego/omniproduktowego, w którym granice działania wyznaczane są przez jasno określone
i zamknięte łańcuchy wartości, bez otwarcia środowiska na nowe produkty lub usługi.
Ekosystem biznesowy w ujęciu M. Iansiti and R. Levien to struktura oparta o wiele współpracujących ze sobą podmiotów [Iansiti Levien, 2004, s. 1]34, w różnym stopniu wspierających
wytwarzanie finalnej wartości dla klienta, np. poprzez uczestnictwo w modelu business-to-business jako dostawca usługi outsourcingowej lub występując w roli instytucji regulacyjnej. Autorzy podkreślają kooperacyjną istotę ekosystemu i konieczność zrozumienia otoczenia organizacji pod kątem potrzebnych relacji biznesowych. Jednocześnie wskazują na brak wyraźnych
33
34

Dosłowne sformułowanie to ecosystem driver.
W publikacji odnajdujemy interesujący opis ekosystemu programistycznego firmy Microsoft, w ramach którego wyróżniono ponad 30 domen instytucji współpracujących i ponad 30 tysięcy podmiotów,
w tym np. integratorów (7752 firmy), trenerów (2717) lub sieci sklepów mediowych (238).
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granic ekosystemu, a próbę ich wyznaczenia za zadanie czysto akademickie [Iansiti, Levien,
2004, s. 5]. Szczególnie interesujący w publikacji jest argument o tym, że dyskutowane analogie
biologiczne mają silniejsze odniesienie do pojęcia biocenozy (ang. biological community). Biocenoza jest powszechnie definiowana jako ogół organizmów występujących na danym obszarze
powiązanych ze sobą w jedną całość wieloma różnymi zależnościami35. Finalnie jednak autorzy
uzasadniają pozostanie przy pojęciu ekosystemu potrzebą odzwierciedlenia szerszego i bardziej
złożonego kontekstu interakcji organizacji. Interpretując ten dylemat w sensie biologicznym,
można stwierdzić, że ekosystem zawiera biotop (część nieożywioną, wyznaczającą warunki
środowiskowe) oraz potencjalnie szereg biocenoz, co lepiej oddaje naturę analogicznych układów gospodarczych.
W publikacjach J. Cygler [Cygler, 2008, s. 50] i O. Sobolewskiej [Sobolewska, 2016, ss. 111–
–112] znajdujemy jedną z koncepcji adresujących zagadnienie kooperacji w ramach ekosystemu, nazwaną mianem „kooperencji” (ang. coopetition36). Kooperencja to układ strumieni jednoczesnych i współzależnych relacji konkurencji i kooperacji między konkurentami zachowującymi swoją odrębność organizacyjną [Cygler, 2008, s. 45]. Pojęcie kooperencji bardzo dobrze
wpisuje się w obserwację zachowań ekosystemu, w ramach którego podmioty rynkowe elastycznie dostosowują swoje strategie względem konkurencji, realizując zróżnicowane poziomy
strategicznej walki lub współpracy. W szczególności dotyczy to ochrony jednej biocenozy przed
ekspansywną działalnością innej biocenozy, przykładowo intensywnie wykorzystującej zasoby
dostępne w biotopie lub przechwytując kluczowe, „pokarmowe” łańcuchy wartości związane
z klientem i przychodami. Rozważając ochronę biocenozy, możemy przejść na wyższy poziom
agregacji w środowisku gospodarczym i analizować ochronę całych ekosystemów. W publikacji
R. May, S. Levin i G. Sugihara, mowa jest wręcz o aktywnym zarządzaniu ekologią systemu
gospodarczego pod kątem ryzyk systemowych mogących mieć wpływ na stabilność całego
układu [May, Levin, Sugihara, 2008].
Przedstawione w źródłach literaturowych kluczowe cechy ekosystemu biznesowego zostały
ujęte w postaci tabelarycznej, w której zaproponowano odniesienie do ich przykładowej reprezentacji w systemie finansowym (tabela 6.3).
Tabela 6.3. Główne cechy ekosystemu i ich reprezentacja w systemie finansowym

35

36

ID

Cecha ekosystemu biznesowego w ujęciu
ogólnym

Przykładowa reprezentacja cechy
w odniesieniu do systemu finansowego

1

Informacja jako podstawowy budulec
(„DNA“) ekosystemu [Rothschild, 1990].

Notowania kursów i wycena spółek giełdowych, notowania kursów walut, stopy referencyjne, przepływy finansowe w gospodarce.

2

Platformy produktowe i usługowe [6], w tym
charakteryzujące się silną marką i skalą działania [Weill, Woerner 2015], [Iansiti, Levien,
2004].

Karty i systemy płatnicze dla płatności handlowych i eCommerce, elektroniczne systemy
płatności, giełdy papierów wartościowych,
giełdy walut, rozwiązania inwestycji lub kredytów społecznościowych.

Przyjmuje się, że pojęcie biocenoza wprowadził do nauki Karl Möbius, w roku 1870. Patrz: Dzik J.,
Wstęp do biologii, 2017, www.biol.uw.edu.pl/ewolucja/do_pobrania/biologia/Biologia%2005.pdf.
Słowotwórczo jest to zestawienie dwóch pojęć „competition” i „cooperation” (konkurencja
i kooperacja).
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ID

Cecha ekosystemu biznesowego w ujęciu
ogólnym

Przykładowa reprezentacja cechy
w odniesieniu do systemu finansowego

3

Konkurencja pomiędzy platformami powodująca „wymieranie” ekosystemów [Moore,
1993].

Rywalizacja między systemami płatności (np.
wyparcie płatności mobilnych PeoPay ze sklepów detalicznych przez karty płatnicze). Rezygnacja z kart „zdrapek” (fizyczna postać listy
kodów autoryzacyjnych do bankowości elektronicznej) na rzecz tokenów elektronicznych.

4

Cykl życia37 ekosystemów od narodzin przez
wzrost, przywództwo do śmierci stanowiącej
podstawę dla innych ekosystemów lub do samoodnowy w innej postaci. [Moor,e 1993],
[Cygler, 2008], [Rong, Lin, Yongjiang, 2013].

Plastikowe karty płatnicze – nadal w fazie
przywództwa, ale podlegające konkurencji ze
strony płatności mobilnych (np. Apple Pay,
GooglePay), realizowanych za pomocą smartphone. Analogiczna sytuacja dla płatności
eCommerce w modelu pay-by-link wypieranym przez tokeny jednorazowe (np. BLIK) lub
systemy globalne takie jak PayPal.

5

Obecność centralnej (dominującej) jednostki38
dostarczającej wartość i innowacje w platformie [Moore, 1993], pozyskującej partnerów
do spełniania potrzeb klientów [Weill, Woerner, 2015], dbającej o „zdrowie” wszystkich
elementów ekosystemu [Iansiti, Levien, 2004].

Izba rozliczeniowa – narodowa (Krajowa Izba
Rozliczeniowa – KIR) lub alternatywna (BlueMedia). Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Platforma wymiany walut Deutsche Bank Autobahn, umożliwiająca dodawanie wysokiej
liczby użytkowników w ujęciu globalnym.
Platforma wsparcia handlu zagranicznego
Santander Trade.

6

Współpraca gatunków w rozwoju i przetrwaniu ekosystemu [Boley, Chang, 2007], [Iansiti,
Levien, 2004], [Peltoniemi, Cluster, 2004]39.
Zawiązywanie partnerstw z konkurentami
[Weill, Woerner 2015], kooperencja [Cygler,
2008], koewolucja (współzależna ewolucja
kilku elementów ekosystemu) [Peltoniemi,
2006].

Alianse strategiczne, np. system płatności
mobilnych BLIK współpracujący z bankami
pomimo relacji konkurencyjnej do bankowych
systemów płatności.

Najwyższe standardy zarządzania doświadczeniami klientów41 [Weill, Woerner, 2015].

Fintech42 zorientowany na łatwość obsługi wybranego produktu (np. wymiana walut w serwisie Cinkciarz.pl) lub systemy integracji rachunków (np. kontomierz.pl wzorowany na
pionierskim mint.com).

7

37
38

39

40
41
42

Marcin Kotarba

Wirtualizacja kart płatniczych (ewolucja) wynikająca z rozszerzonej dostępności urządzeń
bazowych (telefonów i terminali w technologii
zbliżeniowej/NFC40).

W literaturze powszechne jest nazywanie tego cyklu akronimem BELC (Business Ecosystem Lifecycle).
W publikacji M. Iansiti i R. Levien znajdujemy propozycję określania takich organizacji jako „zworników” lub „kluczy sklepienia” (ang. keystone), które stanowią centralny element sklepienia (stabilizacja
i ozdobnik).
M. Peltoniemi dyskutuje porównania modelu ekosystemu do modeli sieci wartości (ang. value network)
oraz klastra, wykazując podobieństwa behawioralne tych różnych metod współpracy organizacyjnej.
NFC – ang. near field communication, komunikacja umożliwiająca płatności zbliżeniowe np. telefonem.
ang. Customer Experience (CX).
Fintech – sektor firm technologicznych budujących usługi finansowe w oparciu o digitalizację
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ID

Cecha ekosystemu biznesowego w ujęciu
ogólnym

Przykładowa reprezentacja cechy
w odniesieniu do systemu finansowego

8

Możliwość dołączania do platformy produktów w ujęciu modułowym (plug-and-play43)
[Weill, Woerner, 2015].

Architektura miniaplikacji w systemach bankowości elektronicznej (np. Client Banking
Platform – CBP firmy Asseco).

9

Wysoki poziom wykorzystania różnorodnych
danych do pozyskiwania wiedzy o klientach
[Weill, Woerner, 2015].

Kampanie marketingu bezpośredniego banków. Działania lead nurturing44 w obszarze
marketingu i handlu internetowego.

10

Pobór opłat za uczestnictwo w platformie
w modelu abonenckim („czynszowym“) [Weill, Woerner, 2015].

Systemy informacji i komunikacji rynkowej,
np. Bloomberg lub Reuters (abonament za
użytkowanie), dostęp do baz danych (np. System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości – SARFiN).

11

Łączenie różnorodnych łańcuchów wartości
(multidomenowe) [Weill, Woerner, 2015]

Bancassurance, transakcje kapitałowe lub
dystrybucja funduszy inwestycyjnych w bankowości elektronicznej. Płatności za rachunki
wielu dostawców produktów i usług (np. aplikacja BillTech). Współpraca banków i instytucji telekomunikacyjnych (np. T-Mobile usługi
bankowe lub

12

Symbioza w wytwarzaniu produktów i usług
(platforma daje możliwość wzrostu dla dostawców, uzyskując własny wzrost) [Iansiti,
Levien, 2004].

mBank – Pasaż lub Citi Specials, wprowadzanie ofert zniżkowych dla Klientów w systemach bankowości elektronicznej, wywołujące
zwiększone zainteresowanie podstawowym
produktem bankowym.

14

Słabość wybranego elementu ekosystemu
może wpływać na przetrwanie i rozwój całości. [Iansiti, Levien, 2004], [May, Levin, Sugihara, 2008].

W skali mikro: słabym ogniwem mogą być oddziały bankowe w klasycznym ujęciu (wymagana obecność fizyczna klienta) jako dominująca historycznie forma kontaktu z klientem.
W skali macro: systemowym problemem są
poziomy kapitałów instytucji finansowych,
stosowana dźwignia lub polityki podejmowania ryzyka w działalności bankowej, ubezpieczeniowej i inwestycyjnej45.

15

Obecność organizacji („organizmów“) niszowych wykorzystujących specyficzne cechy
oferowane przez jednostkę dominującą lub całość ekosystemu [Iansiti, Levien, 2004], [Leyshon, Burton, Knights, 2004].

Miejskie aplikacje finansowe do regulowania
płatności za transport publiczny lub parking.
Płatności realizowane w mediach społecznościowych, w ramach mikrowspólnot.

Źródło: opracowanie własne, w oparciu o źródła wskazane w kolumnie „Cecha ekosystemu”.
43

44

45

Z języka ang. „podłącz i korzystaj” – cecha rozwiązań, w których nowe komponenty swobodnie współdziałają
z poprzednimi i umożliwiają korzystanie z platformy bez potrzeby zaawansowanej konfiguracji wstępnej.
W języku polskim stosowane są dość nieprecyzyjne tłumaczenia tego pojęcia, przykładowo: „dojrzewanie leadów” lub „pielęgnowanie okazji sprzedażowych”.
Zagadnienia poziomu kapitałów i zarządzania ryzykiem są intensywnie regulowane np. poprzez Komitet Bazylejski lub międzynarodowe i lokalne rady do spraw stabilności finansowej lub uporządkowanej likwidacji.
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Dopasowanie przykładowej reprezentacji cech ekosystemu biznesowego w ujęciu ogólnym do
systemu finansowego nie było zadaniem złożonym, a dostępne przykłady są powszechnie znane
w praktyce gospodarczej i akademickiej. Widoczne jest więc, że stosowanie pojęcia ekosystem finansowy jest dopuszczalne i może stanowić cenne ujęcie modelowe do analizy bieżących i przyszłych transformacji sektora finansowego, szczególnie wynikających z dynamicznie
postępującej digitalizacji i zmian społecznych (Kotarba, 2018). Główne cechy ekosystemu finansowego można zgrupować według podobieństwa i przedstawić w formie ogólnego modelu
morfologii ekosystemu finansowego (rys. 6.1).

Rys. 6.1. Ogólny model morfologii ekosystemu finansowego
Źródło: opracowanie własne.

W zaproponowanym modelu czcionką pochyłą oznaczono główne elementy klasycznej definicji systemu finansowego. Pozostałe elementy (z identyfikatorami literowymi od A do K) stanowią zebrane przez autora, dostępne w analizowanej literaturze, rozszerzenia ujęcia klasycznego
do definicji (eko-)systemu finansowego.
6.3. Zmiany ekosystemu finansowego
Sformułowanie ogólnego modelu morfologii ekosystemu finansowego może zostać wykorzystane jako narzędzie wspierające dla studium kierunków jego zmian. Przewidywanie dróg
zmian oraz czynników mających najsilniejszy wpływ na ich kształt jest zadaniem złożonym,
wymagającym osobnego opracowania, w oparciu o powszechnie stosowane metody foresight,
co nie było przedmiotem niniejszej publikacji. Zamierzeniem autora było wskazanie istotnych
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obszarów ekosystemu, które powinny podlegać ocenie eksperckiej i modelowaniu oczekiwanych scenariuszy i trendów. W ramach tego zadania autor przeprowadził jeden cykl metody delfickiej, ankietując grupę 38 ekspertów z zakresu finansów: bankowości (10), ubezpieczeń (4),
systemów płatności i rozliczeń (2), przedsiębiorców korzystających z usług finansowych (3),
pracowników firm technologicznych (5), pracowników firm doradczych (8) oraz reprezentantów sektora FinTech (6). Ankietowanie przebiegało w postaci wywiadów, w których zadawane
były otwarte pytania46 dotyczące oceny sytuacji bieżącej47 (lata 2017–2019) oraz scenariusza
w średnim okresie (lata 2020–2025) dla ekosystemu finansowego. Pytania miały następującą
treść:
1. Jakie makrotrendy rozwoju sytemu są/będą widoczne w wymiarze:
a) gospodarczym,
b geo-politycznym,
c) społecznym/behawioralnym,
d) technologicznym?
2. Który z makrotrendów ma/będzie mieć największy/najmniejszy wpływ na rozwój?
3. Jakie innowacje (przyrostowe lub przełomowe) zyskają na znaczeniu?
4. Jakie są ryzyka mogące wstrzymać wzrost lub spowodować recesję/kryzys i jakie jest
prawdopodobieństwo ich materializacji?
5. Które ryzyka mogą mieć największe konsekwencje dla stabilności i rozwoju systemu?
6. Jakie mikrotrendy lub nisze są/będą widoczne?
7. Jakie zmiany w strukturze podmiotów systemu mają/będą miały miejsce? Które podmioty
są/będą odgrywały rolę centralną/dominującą?
8. Jakie zmiany w strukturze przedmiotów systemu mają/będą miały miejsce?
9. Jakie zmiany w relacjach i interakcjach w ramach systemu mają/będą miały miejsce?
10. Jak zmieniają się/będą się zmieniać współzależności w ramach systemu?
11. Jakie zmiany w regulacjach rynkowych i działania organizacji nadzorczych mają/będą miały miejsce?
12. Które łańcuchy wartości mogą zostać radykalnie zmienione i w jaki sposób?
13. Jakie pozafinansowe branże przemysłu i aktywności ludzkie mają/będą miały większy poziom interakcji z systemem finansowym?
14. Jakie kluczowe zasoby (lub jakie ograniczenia zasobowe) będą miały wpływ na rozwój
systemu?
15. Jakie kompetencje organizacji finansowych będą miały rosnące/malejące znaczenie dla
przetrwania i rozwoju organizacji?
16. Które elementy sytuacji finansowej organizacji i osób indywidualnych będą podlegały najwyższej presji w kierunku optymalizacji (przychody, koszty, ryzyko)?
Analiza udzielonych odpowiedzi pozwoliła na wypracowanie zestawu opinii na temat kierunków zmian ekosystemu finansowego. Wyniki, ułożone według głównych obszarów (A-K) ogólnego modelu morfologii ekosystemu finansowego, zaprezentowano w tabeli 6.4.

46
47

Nie wszyscy ankietowani udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania.
Przedział 3-letni dla okresu bieżącego dobrany ze względu na cykl życia zmian, z których część rozpoczynała się lub kończyła w roku 2018.
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ID

48

Element ekosystemu
finansowego

Obszary i czynniki zmian ekosystemu finansowego

A

Jednostka centralna

1. Tradycyjne jednostki centralne (np. banki, instytucje ubezpieczeniowe) tracą pozycję dominującą na rzecz organizacji o wysokim
stopniu innowacyjności i digitalizacji, szczególnie z sektora FinTech.
Przykład: firma BlueMedia, która zorganizowała obrót szybkimi płatnościami jako alternatywę do sesyjnej architektury Krajowej Izby
Rozliczeniowej.
2. W rolę jednostek centralnych wstępują firmy spoza klasycznego
sektora finansowego. Przykład: firma Revolut, będąca alternatywą
dla detalicznej bankowości międzynarodowej.

B

Platformy usługowe
i produktowe

1. Nowe platformy są wprowadzane przez firmy technologiczne
i organizacje Fintech, wypierając instytucje finansowe. Przykład:
platforma wymiany walut Cinkciarz.pl.
2. Źródła wzrostu platform poza systemem finansowym. Przykład:
system płatności PayU, obsługujący transakcje eCommerce na najpopularniejszych platformach zakupowych takich jak allegro.pl.
3. Nowe, rozproszone rozwiązania bazujące na mechanizmach zaufania zabezpieczonych technologiami bezpiecznych bloków informacji (ang. blockchain). Przykład: firma Coinfirm zawierająca
zestaw usług dla firm i instytucji.

C

DNA – dane,
informacje, wiedza

1. Wzrastające znaczenie interpretacji rozproszonych i wysoko pojemnych zbiorów informacji w trybie natychmiastowym. Przykład: kampanie marketingowo-sprzedażowe mBank, gdzie oferty
prezentowane są w oparciu o zachowanie użytkownika w bankowości elektronicznej.
2. Ochrona informacji (w szczególności danych osobowych, historii
przeglądania treści w sieci Internet) będzie wzrastała celem zapewnienia ochrony tożsamości, biometrii i prywatności w świecie
digitalizacji. Przykład: unijna dyrektywa GDPR48 i lokalna implementacja w postaci rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO).
3. Dalszy rozwój architektury chmury danych (ang. cloud computing) i środowisk ich przetwarzania. Przykład: środowisko Microsoft Azure (stosowane np. przez instytucje rządowe w Polsce do
przetwarzania danych Jednolitego Pliku Kontrolnego-JPK) lub
środowisko Amazon Web Services.
4. Intensywne wykorzystanie danych z dostępnych sensorów rejestrujących parametry życia osób/organizacji (Internet rzeczy –
ang. Internet of Things – IoT).

GDPR (ang. Global Data Protection Regulation – 2016/679 Parlamentu i Rady EU, z dnia 27 kwietnia
2016.
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ID

49

Element ekosystemu
finansowego

129

Obszary i czynniki zmian ekosystemu finansowego

D

Konkurencja
i kooperencja

1. Instytucje finansowe budują kompetencje potrzebne do oceny
możliwości i konieczności przystąpienia do ogólnosektorowych
porozumień, w szczególności z istniejącą jednostką dominującą.
Przykład: Polski Standard Płatności – BLIK.
2. Cyberbezpieczeństwo jako obszar wysokiego ryzyka dla stabilności indywidualnych instytucji finansowych jak również całości
sektora, jest przedmiotem bardzo ścisłej współpracy pomiędzy
konkurentami rynkowymi. Przykład: Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich (ZBP).

E

Symbioza
i współzależność

1. Wzrastająca rola zorganizowanych instytucji moderujących
współpracę instytucji finansowych w ramach ekosystemu. Przykład: Związek Banków Polskich i funkcjonujące w nim grupy takie jak Rada Bankowości Elektronicznej lub Forum Technologii
Bankowych.
2. Instytucje nadzoru uruchamiają jednostki dedykowane do analizy rozwoju ekosystemu finansowego, szczególnie w zakresie nowych technologii. Przykład: Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (Fintech) Komisji Nadzoru Finansowego.

F

Modułowa
architektura „Plug &
Play”

1. Wprowadzanie nowych otwartych standardów interoperacyjności w sektorze finansowym. Przykład: Dyrektywa PSD regulująca płatności (ang. Payment Services Directive) i wymuszająca
otwartość transakcyjną na instytucjach finansowych, poprzez uruchomienie dostępnych dla zaufanych trzecich stron interfejsów
transakcyjnych49.
2. Dalszy rozwój mikrousług – funkcjonalności rozwiązań informatycznych ulegają atomizacji, gdzie poszczególne elementy systemu są rozwijane jako wyspecjalizowane komponenty możliwe do
umieszczenia i odpowiedniego skonfigurowania w różnych procesach. Przykład: moduły decyzji ryzyka kredytowego FairIsaac
lub CRIF.

G

Multidomenowość

1.	Instytucje finansowe będą aktywnie poszukiwały nowych możliwości współpracy z innymi branżami, głównie w celu pozyskiwania nowych klientów oraz nowych źródeł przychodów. Przykład:
rozwój bancassurance, sprzedaż produktów inwestycyjnych w kanałach bankowych.
2. Wysokie zainteresowanie silniejszym wykorzystaniem danych
medycznych i behawioralnych do wsparcia klientów w całym
cyklu życia finansowego (szczególnie istotne dla ubezpieczeń
i bankowości). Przykład: komunikacyjne polisy ubezpieczeniowe powiązane z urządzeniami mierzącymi zachowanie kierowcy
(prędkość, gwałtowność hamowania).

Interfejsy określane są pojęciem Open API (ang. Application Programming Interface). W bankowości mówi się o „Banking Open API” jako o szynie serwisowej, która udostępnia trzecim stronom np.
sprawdzenie salda lub realizację przelewu.
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3. Współpraca na granicy państwa i biznesu w celu zarządzania
finansowymi przepływami publicznoprawnymi. Przykład: wprowadzenie dostępu do platformy usług publicznych ePUAP przez
bankowość elektroniczną, wypełniania wniosków o wsparcie społeczne, w tym np. o program 500+.
H

Nisze i peryferia

1. Firmy spoza sektora finansowego, w szczególności technologiczne, eksplorują obszary zaniedbane przez dużych graczy. Przykład: firma SkyCash organizująca płatności za komunikację miejską oraz parkingi w wielu miastach w Polsce.
2. Procesy i rozwiązania samoobsługowe, eliminujące potrzebę
udziału personelu o wysokich umiejętnościach. Przykład: dbNavi
jako platforma nabycia funduszy inwestycyjnych.

I

Cykl życia

1. Cykl życia rozwiązań w systemie finansowym (produktów i usług)
ulega przyśpieszeniu ze względu dynamiczny rozwój technologii
informatycznych. Przykład: rozwój bankowości elektronicznej
mBank, która w swoim zakresie funkcjonalnym stała się wzorcem
naśladowanym przez konkurencję w Polsce i za granicą).
2. Przełomowe innowacje (ang. disruptive innovations) powodują skracanie cykli życia ustabilizowanych rozwiązań, podwyższając ryzyko
prowadzenia działalności w sektorze finansowym przez organizacje
o niskim poziomie innowacyjności. Przykład: bankowość mobilna
(zastosowanie urządzeń przenośnych takich jak smartphone lub tablet).

J

CX – zarządzanie
doświadczeniami
klienta

1. Rozwiązania społecznościowe (np. w modelu peer-to-peer, czyli
podmiot dla podmiotu) przejmują łańcuchy wartości obsługiwane przez instytucje finansowe. Przykład: platforma pożyczkowa
eMonero lub Finansowo.pl.
2. Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence – AI) będzie coraz powszechniejsza w obsłudze sprzedażowej i po-sprzedażowej
klientów zarówno w zadaniach prostych (np. chatbot odpowiadający na pytania), jak i złożonych (np. przygotowywanie propozycji inwestycyjnych).
3. Nacisk na mobilność rozwiązań w pierwszej kolejności (ang. mobile first) – podejście do wytwarzania narzędzi cyfrowych, w którym w pierwszej kolejności opracowana jest wersja mobilna funkcjonalności, a następnie wersja na komputer osobisty. Przykład:
EasyNet – bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych
Deutsche Bank Polska.

K

System opłat
i rozliczeń platformy

1. Innowacje rozliczeniowe oparte o zaawansowane technologie wymiany zaufanych danych alternatywne dla klasycznego obiegu
wartości. Przykład: technologie kryptowalut: Bitcoin, Ethereum.
2. Platformy będą aktywnie organizowały zasoby kapitałowe potrzebne do finasowania innowacji. Jednocześnie będą w sposób
zdecydowany prowadziły analizy wykonalności i opłacalności
w celu minimalizacji liczby i wartości inwestycji o niskim lub ujemnym zwrocie z kapitału. Przykład: mAkcelerator mBank – fundusz
kapitałowy (venture capital) wspierający przedsięwzięcia Fintech.

Źródło: opracowanie własne.
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Analizując w ujęciu ogólnym powszechność wskazywanych czynników zmian ekosystemu,
można zauważyć dominującą rolę aspektów technologicznych, związanych z digitalizacją ekosystemu finansowego. Ze względu na wirtualny charakter transakcji finansowych (pomijając
operacje gotówkowe), wprowadzanie nowych procesów obiegu informacji i wspierających je
rozwiązań informatycznych jest naturalnym kierunkiem rozwoju tego ekosystemu. Bez zaskoczenia więc w literaturze odnajdujemy pojęcie „cyfrowy ekosystem biznesowy” (ang. Digital
Business Ecosystem – DBE)50 określone jako: infrastruktura techniczna oparta o otwarte i dystrybuowane technologie informatyczne, które umożliwiają wyszukiwanie, dostarczanie i łączenie usług i informacji w sieciowym środowisku internetowym [Hoyer, Stanoevska-Slabeva,
2009]. W świetle analiz pojęcia ekosystemu finansowego przedstawionych w rozdziale 2 należy
zauważyć, że powyższa definicja DBE zdecydowanie nie jest wyczerpująca. Propozycją autora
jest, aby DBE definiować jako ekosystem finansowy, którego morfologia i działanie są silnie
uzależnione od rozwiązań technologicznych, a w szczególności od innowacji mających potencjał do absorcji przez materialną liczbę użytkowników.
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6.4. Podsumowanie
Przeprowadzone przez autora badania oparte o wywiad, jak również analizy literatury pozwoliły
na uzyskanie podstawy do odpowiedzi na postawione pytania badawcze. W odniesieniu do pytania P.1 (Jakie różnice morfologiczne istnieją między klasycznym ujęciem systemu finansowego a jego „ekologicznym” wariantem?) w rozdziale 2 przedstawiono listę 11 cech ekosystemu,
wraz z odniesieniem do przykładu ich występowania w systemie finansowym. Można uznać, że
korzystanie z pojęcia „ekosystem finansowy” jest dopuszczalne, a kontekst biologiczno-środowiskowy może być pomocny w zrozumieniu zmian zachodzących w tym systemie, szczególnie
w zakresie zależności sieciowych i współpracy. Wskazane jest, aby kontynuować prace nad
szczegółowymi wnioskami praktycznymi, które można uzyskać w studiach perspektywy ekologicznej, w szczególności w zakresie badania konkurencji i kooperacji między organizacjami
i ich grupami, stanowiącymi gospodarcze biocenozy. Jednocześnie autor proponuje, aby w dalszych studiach nie nadużywać analogii do systemów naturalnych, szczególnie poprzez przenoszenie klasyfikacji lub modeli behawioralnych51 na obszar finansów. Szczegółowe analogie do
świata fauny i flory52 mogą wytworzyć problemy z interpretacją i skutkować utratą użyteczności
porównania, generując więcej teoretycznych pytań i niepotrzebnej złożoności niż wartości. Kierunkiem bardziej pożądanym w analizie szczegółowej ekosystemów mogą być teorie związane
z behawioryzmem społecznym i sieciowym, np. teoria gier, teoria aktora-sieci (ANT53), analiza
sieci społecznościowych (SNA54), teoria rywalizacji lub ewolucjonizm. Stosując podejście zorientowane na gatunek ludzki, można zauważyć, że to działanie człowieka powoduje obecnie
50

51

52

53
54

Interesujące rozwinięcie spojrzenia na DBE widzimy w publikacji F. Nachira, gdzie postulowane jest,
iż całość cyfrowego ekosystemu finansowego składa się z szeregu podsystemów, co jest spójne z ideą
DBE jako biocenozy w ogólnym ekosystemie [Nachira, 2002, ss. 11–13].
Przykładowo związanych z: ewolucją populacji lub relacjami w łańcuchu pokarmowym, uwarunkowań
produkcji pierwotnej, przepływu materii „żywej”, piramidy pokarmowej, korelacji między drapieżnikami a ofiarami.
W literaturze dostępne są np. porównania ekosystemu biznesowego do rafy koralowej lub obszaru
leśnego.
Z języka ang. Actor-Network – Theory.
Z języka ang. Social Network analysis.
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największe konsekwencje dla ekosystemów naszej planety. Poprzez nadmierną eksploatację lub
naruszenie równowagi człowiek wywołuje niszczenie ekosystemów55, co można porównać do
rozwoju sytuacji w systemie finansowym, gdzie orientacja na zysk, bez stosownego zabezpieczenia ryzyka i kapitału, może wygenerować zapaść całego ekosystemu (np. upadek banku
Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku). Jednocześnie należy jako kontrargument wskazać
zdolność gatunku ludzkiego do ochrony ekosystemu, np. poprzez stosowanie zaawansowanych
zasad wykrywania ryzyk systemowych i budowania buforów kapitałowych wymaganych do
pokrycia ewentualnych strat. Stosowanie nowych regulacji ma jednak granice, które mają na
celu zachowanie wolności rynku i umożliwienie przepływów finansowych w oparciu o innowacje biznesowe i technologiczne.
Pojęciem kluczowym dla ekosystemu finansowego jest istnienie centralnej jednostki (lub ich
grupy) oferującej podstawowy łańcuch wartości oraz kombinację zasobów potrzebną do rozwoju różnych organizacji i modeli biznesowych. Tak zdefiniowane pojęcie funkcjonuje w praktyce biznesowej jako „platforma”. Należy podjąć działania badawcze dla bardziej precyzyjnego określenia platform w ekosystemie finansowym – ich miejsca, roli oraz celów związanych z przetrwaniem i rozwojem, decydujących o ścieżkach ewolucji i zmian własnych lub
w otoczeniu.
Odpowiedź na pytanie P.2 (Czy digitalizacja i zmiany społeczne modyfikują morfologię i funkcje systemu finansowego i w jakich obszarach?) jest twierdząca, a argumentacja dla takiego
stanowiska została umieszczona w punkcie 6.3. Dla każdego z elementów rozszerzających
klasyczną definicję systemu finansowego do pojęcia „ekosystem” wskazano obecne i przyszłe
obszary i czynniki zmian. Stwierdzono dominujący udział aspektów technologicznych związanych z digitalizacją życia gospodarczego i indywidualnego, co powinno być brane pod uwagę
w dalszych badaniach ewolucji ekosystemu finansowego. Należy również dodać, że publikacja nie pokryła zmian klasycznych elementów systemu finansowego (klienci, instytucje, rynki
i instrumenty finansowe, instytucje prawne i regulacyjne oraz instytucje budżetowe i fiskalne).
Wskazane jest, aby taka analiza została podjęta, aby przedstawić całościowo stan i kierunek
zmian systemu finansowego. W ujęciu taksonomicznym odpowiedź na pytanie P.2 można również zamknąć stwierdzeniem, że uzasadnione jest stosowanie pojęcia „cyfrowy ekosystem finansowy”, w którym podkreślony jest aspekt innowacji informatycznych i współdziałania (lub
konkurowania) w oparciu o transformację cyfrową, skoncentrowaną na wysoki poziom automatyzacji procesów.
Analiza literatury pozwoliła na uzyskanie przekonania, że tematyka ujęcia ekosystemowego
w stosunku do systemu finansowego jest adresowana w sposób umiarkowany. Brak jest wyraźnego standardu i modeli referencyjnych. Niniejsza publikacja jest próbą zdefiniowania pozycji
referencyjnej, w stosunku do której można prowadzić dalsze dyskusje oraz działania rozwojowe i usprawniające tą koncepcję. Jeden z możliwych powodów relatywnie niskiego poziomu
rozważań teoretycznych na temat ekosystemu finansowego został zaobserwowany w trakcie
wywiadów eksperckich opisanych w punkcie 6.3. Większość respondentów traktowała pojęcie „ekosystem” w sposób aksjomatyczny, ale nie potrafiła w jasny sposób określić zasięgu,
głębokości lub cech szczególnych tego pojęcia. Przytoczona obserwacja dostarczyła silnych
55

Szacowane jest, że około 0,01% gatunków na Ziemi wymiera każdego roku. W wartościach nominalnych, w ujęciu pesymistycznym, jest to od 10 do 100 tysięcy rodzajów organizmów rocznie (przy
założeniu ogólnej liczby gatunków na poziomie 100 milionów).
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argumentów potwierdzających słuszność podjęcia tej tematyki w prezentowanej publikacji
i stanowi zachętę do pogłębienia zaprezentowanych analiz.
Dynamiczny rozwój nowych technologii widoczny w ostatnich dziesięcioleciach jest nieustającym źródłem zmian systemu gospodarczego i społecznego. System finansowy w wyraźny
sposób ulega transformacji zarówno w skali makro, jak i mikro, wymuszając podejmowanie
działań dostosowawczych przez wszystkich jego uczestników. Głównym czynnikiem zmian
jest postępująca digitalizacja oraz transformacja modeli biznesowych w kierunku konstrukcji
o wysokim poziomie wzajemnych relacji i zależności. Istotnym wyzwaniem, w ujęciu praktyczno-organizacyjnym oraz naukowym, jest zrozumienie przyczyn i skutków transformacji
cyfrowej oraz podejmowanie prób wyznaczenia jego dalszych kierunków rozwoju. Adresując
to wyzwanie – w publicznej dyskusji transformacji cyfrowej obserwujemy rosnące zainteresowanie pojęciem „ekosystem finansowy”, którego rozwój jest porównywany do zmian w podlegających samoregulacji biocenozach naturalnych. Popularność koncepcji ekosystemu finansowego nie idzie w parze z wyjaśnieniem jej istoty oraz cech szczególnych. Wymagane jest więc
podejmowanie wysiłku badawczego ukierunkowanego na zrozumienie różnic morfologicznych
między klasycznym ujęciem systemu finansowego a jego „ekologicznym” wariantem. Badania
nad morfologią ekosystemu finansowego, a szczególnie zmianami wynikającymi z digitalizacji
i zmian społecznych, mają na celu wypracowanie praktycznych wskazówek do adresowania
wyzwań zarządzania zmianą w podmiotach systemu finansowego.
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7. KONCEPCJA INDEKSU SEKTORA BANKOWEGO DLA
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH BUDOWANEGO NA BAZIE
SPREADU I DYWERSYFIKACJI PORTFELA
Arkadiusz Waldemar Szymanek
7.1. Wprowadzenie
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Rynek kapitałowy potrzebuje nowych metod tworzenia portfeli indeksów giełdowych i funduszy, które pozwolą efektywnie inwestować. Na przykładzie sektora bankowego została przedstawiona koncepcja indeksu banków notowanych na GPW uwzględniająca płynność i stopień
dywersyfikacji portfela indeksu.
Rynek instrumentów pochodnych takich jak kontrakty terminowe wymaga, aby rynek kasowy
był płynny – pozwalający na sprawne, niskokosztowe zawieranie transakcji i odporny na manipulacje kursowe związane z arbitrażem cenowym na obu rynkach. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie autorskiej koncepcji zarządzania portfelem bankowego indeksu
transakcyjnego na bazie danych sesyjnych za 2017 rok.
7.2. Cel transakcyjnego indeksu sektora bankowego
Indeks giełdowy jako instrument bazowy dla instrumentów pochodnych powinien być:
• płynny (replikowalny i niepodatny na manipulacje),
• zdywersyfikowany (różnorodność ogranicza indywidualne ryzyko spółki),
• zharmonizowany (relacja stabilność–aktualność oraz przewidywalność zmian),
• czytelny (cel i ryzyko inwestycyjne).
Od początku 1999 roku GPW oblicza subindeks sektorowy WIG-BANKI. Został opracowany
jako indeks pozwalający na przeprowadzenie analiz pomiędzy różnymi sektorami. Ponieważ
metodyka subindeksu sektorowego jest tożsama z indeksem WIG, jest też dobrym narzędziem
do oceny siły względnej sektora względem szerokiego rynku opisanego indeksem WIG. Subindeks obejmuje wszystkie notowane banki (15 różnych akcji w sierpniu 2018 r.), a struktura jego
portfela powiązana jest z liczbą akcji posiadanych przez inwestorów. Efektem takiego podejścia
jest to, że czym większy bank i więcej jego akcji znajduje się w wolnym obrocie (u inwestorów
posiadających poniżej 5% akcji), tym większy jest udział tego banku w portfelu indeksu. Zaletą
tego podejścia jest stabilność portfela, a wadą relatywnie słabe powiązanie pomiędzy wielkością akcji w portfelach inwestorów, a płynnością ich obrotu giełdowego nie tylko w krótszym,
ale także dłuższym okresie (1–2 lat). Akcje spółek, które przeprowadziły nowe emisje kierowane do rozproszonego akcjonariatu nawet w dłuższym okresie są częściej rotowane w obrocie
giełdowym niż pozostałe (pasywne w kształtowaniu rozproszenia czy pozyskiwania inwestorów na finansowanie nowych projektów inwestycyjnych). Z punktu widzenia potrzeb rynku
instrumentów pochodnych subindeks WIG-Banki ma następujące wady:
• słaba dywersyfikacja portfela, bowiem największy bank na początku sierpnia 2018 roku
miał 37% udziału w indeksie,
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portfel trudny do replikowania, bowiem zawiera akcje o niskiej płynności, z sesjami bez
obrotów giełdowych,
słabo zrównoważony, bowiem najmniejsze pakiety akcji są ponad 1000 razy mniejsze niż
pakiet największego banku,
zmiany płynności giełdowej nie mają wpływu na strukturę portfela indeksu, gdzie na przykład udział Unicredit (0,8% w portfelu) jest trwale większy od udziałów kilku innych banków (Getin, BOS, Idea Bank), których akcjami inwestorzy znacznie częściej zawierają
transakcje.
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Na przykładzie banków notowanych na GPW zostanie przedstawiona alternatywna metoda budowania portfela indeksu bankowego. Jej celem jest wyznaczenie wzorcowego portfela indeksu
na podstawie poziomu dywersyfikacji oraz płynności konstruowanego portfela. Do pełnej konstrukcji koncepcji indeksu niezbędne jest także rozpoznanie potrzeb uczestników rynków w zakresie oczekiwań (potrzeb) co do stabilności portfela i kalendarza jego modyfikacji (aktualizacji
względnie zmian w sektorze).
Sektor bankowy został wybrany z uwagi to, że sektor ten jest regulowany i nie występują istotne kontrowersje związane z listą spółek zakwalifikowanych do sektora. W przypadku banków
mamy heterogeniczny sektor (spójny profil i ryzyko), ale i w tym sektorze można postawić pytanie o to, czy zagraniczne banki notowane na GPW powinny być tak samo traktowane w procesie
konstruowania portfela, jak banki krajowe prowadzące działalność tylko w Polsce. Zagadnienie
zgodności spółek z profilem inwestycyjnym, tj. celem indeksu, nie będzie podejmowane w tej
pracy. Zakłada się, że każdy z notowanych banków jest w 100% zgodny z jądrem giełdowego
sektora bankowego. W przypadku innych sektorów trudniej przyjąć takie założenie, bowiem
granice sektora są rozmyte, a poszczególne spółki znajdują się w różnej odległości od jądra
(wzorca) danego sektora.
7.3. Wskaźnik spread – składnik wyników sesji GPW
Podejście, w którym efekt braku płynności jest rozważany w kontekście kosztów transakcyjnych
jako tzw. koszty braku płynności (costs of illiquidity), ma wielu zwolenników Temat płynności/
niepłynności aktywów był często analizowany w literaturze z zakresu finansów empirycznych
m.in. przez Olbrasia (2013). Wcześniej Stoll (2000) przeprowadził przegląd miar niepłynności,
w tym opartych na definicji rozpiętości cen sprzedaż/kupno (bid/ask spread) i wyznaczanych
na podstawie śróddziennych danych transakcyjnych. Jeszcze wcześniej Amihud i Mendelson
(1991) wśród komponentów kosztów niskiej płynności wymienili:
• rozpiętość ofert cenowych bid-ask,
• koszty związane ze zmianami cen w wyniku dokonywania dużych transakcji,
• koszty związane z opóźnieniami dokonywania transakcji, w tym koszty spowodowane poszukiwaniem partnera dla transakcji,
• bezpośrednie koszty transakcyjne, w tym prowizje, podatki itp.
Spread to rozpiętość cen kupna i sprzedaży, po których inwestor może zawrzeć transakcję i jest
podawana w punktach bazowych (rynki pieniężne i terminowe), bądź w procentach (np. analizy
bankowych kursów wymiany walut). GPW oblicza wskaźniki spread dla notowanych akcji,
przyjmując zasadę, że obserwacje spreadu pochodzą z momentów zawierania transakcji. Agregat sesyjny uśrednia spread, biorąc pod uwagę wielkości obrotów w poszczególnych transakcjach (średni ważony obrotami). Gdy składane zlecenie rynkowe jest małe, transakcja zawierana
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jest po aktualnie najlepszej ofercie cenowej kupna lub sprzedaży. Jeśli inwestor chciałby bez
zwłoki zamknąć pozycję (odwrócić transakcję), będzie to odbywać się po drugiej cenie ze spreadu rynkowego. Łącznie inwestor poniesie rynkowy koszt transakcyjny, który można obliczyć
jako procentową różnicę ceny w ofercie kupna i ceny w ofercie sprzedaży znajdujących się
w arkuszu zleceń. Gdy taki koszt transakcyjny jest wysoki, zainteresowanie aktywnych inwestorów jest niewielkie, a uwzględnianie takich akcji przy konstruowaniu instrumentów bazowych negatywnie wpływa na funkcjonowanie rynków terminowych.
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Szeroki spread pozwala na łatwe przesuwanie kursu akcji wykorzystywanego do wyceny pozycji w zależności od tego, czy ostatnie zlecenie wchodzące z rynku było łączone ze zleceniem
czekającym jako najlepsza oferta po stronie kupna bądź oferta po stronie sprzedaży. W przypadku dużych zleceń rynkowych mamy do czynienia ze zjawiskiem ich realizacji w wielu transakcjach. Gdy arkusz zleceń jest ubogi, kolejne transakcje łączone są z kolejnymi zleceniami,
których ceny są coraz mniej korzystne dla inwestora. Po każdej transakcji (serii transakcji) powstającej z dużego zlecenia spread się rozszerza, a wraz z nim wzrasta także wartość wskaźnika
spreadu liczonego na tej sesji giełdowej.
Jeśli arkusz zleceń jest bogaty i obie strony rynku są aktywne, to nawet realizacja dużego zlecenia rynkowego z jednej strony nie powoduje znaczącej zmiany ceny. Spread jest na stabilnym,
niskim poziomie. Poprawianie płynności poprzez zawężanie spreadu to także zadanie dla animatorów (maklerów wynajętych przez spółkę), którzy wzbogacają arkusz swoimi zleceniami.
Niski spread jest szczególnie pożądany, gdy funkcjonuje rynek instrumentów pochodnych
z aktywnym arbitrażem cenowym polegającym na zamiennym zawieraniu transakcji na rynku kasowym lub terminowym. Należy podkreślić, że bez płynnego rynku kasowego nie może
dobrze funkcjonować rynek terminowy. Dlatego też śledzenie spreadu i wykorzystywanie tego
wskaźnika w aktywnym zarządzaniu portfelem jest ciekawym i kompleksowym rozwiązaniem.
Ponadto o ile spółka nie ma bezpośredniego wpływu na obroty swoimi akcjami, to zatrudnianie
animatorów rynku, którzy dokładają zlecenia i zawężają spread, jest formalnie możliwe i zasadne. Wspiera to także organizator obrotu giełdowego.
7.4. Spread i obroty w ocenie płynności
Spread może mieć szersze zastosowania analityczne i regulacyjne związane z płynnością obrotu. Dotychczas powszechnie wykorzystywano wartość obrotów, a wahania obrotów na sesjach
są większe niż wahania spreadu. Z punktu widzenia jakości prognoz mankamentem jest to, że
nawet w przypadku banków o największej płynności obroty giełdowe charakteryzują się dużymi odchyleniami standardowymi obrotów na kolejnych sesjach.
Z badania wyników sesji za 2017 rok wynika, że współczynniki zmienności obrotów akcjami
dużych banków (odchylenie standardowe do średniej) są zwykle w przedziale od 50% do 100%.
Dla tej samej grupy banków współczynniki zmienności spreadu na ogół są znacznie poniżej
50%. Różnice zmienności obu miar pogłębiają się jeszcze bardziej w przypadku banków o niższej płynności.
Wysoka zmienność obrotów giełdowych na sesjach była przyczyną jedynie częściowego ich
uwzględniania przy budowie portfeli indeksów WIG20 i MWIG40. W celu stabilizacji portfeli tych indeksów wykorzystywana jest także kapitalizacja ich akcji. Kapitalizacja zmienia
się w niewielkim stopniu, głównie w związku ze zmianami kursowymi poszczególnych akcji.
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Rys. 7.1. Średnia i odchylenie standardowe obrotów banków na sesjach w 2017 r.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.

Rys. 7.2. Współczynniki zmienności spreadu i obrotów na sesjach w 2017 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.

Kombinacja obu wskaźników miała na celu powiązanie tego, co dynamiczne i niestabilne, tj.
obrotów giełdowych, z tym, co jest kotwicą dla portfela indeksu.
Słabością tego ostatniego jest to, iż wiele spółek (a banki w szczególności) ma ustabilizowany
akcjonariat z relatywnie niską rotacją ich akcjami.
Rynek terminowy wymaga aktywnego i dynamicznego rynku kasowego, więc oparcie konstrukcji portfela o spread jako uniwersalną miarę kosztu transakcyjnego może być alternatywą
dla kombinacji obrotów i kapitalizacji. Agregat łączący dwa wskaźniki umożliwia, by spółka
w istocie była kwalifikowana do indeksu w oparciu o wysoką wartość jednego z kryteriów
(kapitalizacji spółki lub wartości obrotów akcjami). Wahania obrotów są głównym czynnikiem
zmian wśród uczestników portfela indeksów WIG20 i MWIG40.
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Atutem spreadu w stosunku do obrotów giełdowych jest także to, iż trudniej niż wartością obrotów jest nim manipulować. O ile jedna duża transakcja może znacząco podwyższyć wskaźnik
średnich obrotów nawet za długiego okresu, to wpływanie na zmniejszenie spreadu wymaga
długotrwałej aktywności w ofertowaniu kupna i/lub sprzedaży w długim okresie.
W przeciwnym kierunku, tj. w celu powiększenia spreadu, niezbędne jest „zdejmowanie” czekających zleceń w arkuszu giełdowym, a także akceptowanie przez inwestora znacznych kosztów transakcyjnych związanych z niekorzystnym kierunkiem zmian kursu danej akcji. Zapewne
jeżeli rozwinie się terminowy bazujący na portfelu indeksu budowanym w oparciu o spread, ten
ostatni także będzie przedmiotem działań manipulacyjnych i spekulacyjnych, które powinny
być niełatwe.
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7.5. Koszt transakcyjny w optymalizacji portfela
Kluczowym założeniem konstrukcji portfela indeksu transakcyjnego jest poszukiwanie rozwiązań optymalizacyjnych, które zwiększają poziom jego dywersyfikacji oraz ograniczają koszt
transakcyjny związany z jego replikowaniem. Niski koszt transakcyjny jest zatem niezbędny
dla arbitrażu pomiędzy rynkiem kasowym i rynkiem terminowym. Do wyceny kosztu transakcyjnego wykorzystano spread pomiędzy najlepszą ofertą sprzedaży i kupna (ang. bid-ask)
dla każdej z akcji. Wskaźnik ten obliczany jest po każdej sesji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla poszczególnych akcji od wielu lat jako średnia ważona wielkością
zawieranych transakcji.
Zagadnienie kosztu transakcyjnego było podejmowane w literaturze naukowej głównie w kontekście efektywności rynku i spełniania założeń tradycyjnej teorii CAPM, m.in. Amihud Y.
i Mendelson H. (1986) oraz Acharyal V. i Pedersen L. H. (2005). Badania dotyczyły m.in. wykorzystywania spreadu w kontekście wykorzystywania wskaźnika ryzyka inwestycyjnego Beta
dla różnych spółek. Koszt transakcyjny był wprowadzany jako trzecia oś oceny inwestycji poza
dwiema klasycznymi osiami występującymi w modelu Markowitza: ryzyka i stopy zwrotu.
Według Porcelanuka (2017) jednym z teoretycznych założeń, jakie przyjmuje się na rynku kapitałowym, jest założenie o doskonałej płynności instrumentów finansowych na nim notowanych.
Jednak założenie to w praktyce rynku kapitałowego z reguły nie jest spełnione. Wysoka płynność oznacza potencjalną możliwość rozpoczęcia i zakończenia inwestycji w krótkim czasie
bez istotnego i długotrwałego wpływu na rynkową cenę instrumentu finansowego. Jak potwierdzają wartości wskaźników, płynności przypadków instrumentów finansowych cechujących
się wysoką płynnością jest niewiele. Porcelanuk wzorem rynków rozwiniętych rekomenduje
do oceny płynności spread bid-ask. Argumentuje to tym, że wskaźnik ten w praktyce rynku
ma ogromne znaczenie dla inwestorów, gdyż może być kilkukrotnie większy niż procentowy
poziom prowizji pobieranych przez biura maklerskie. „W przypadku aktywnych inwestorów
istotnie wpływa na zmniejszanie stóp zwrotu związanych z kosztami transakcyjnymi. Im mniejsze przyjmuje wartości, tym koszty przeprowadzenia transakcji są niższe, tym krótszy jest czas
przeprowadzenia transakcji, tym większą płynnością cechuje się rynek (efekt kuli śnieżnej)”.
W przypadku portfela inwestycyjnego składającego się z różnych akcji można obliczyć średni spread w formule średniej ważonej ze spreadów poszczególnych akcji. Im szerszy jest
portfel i znajduje się w nim coraz więcej niepłynnych akcji, zagregowany spread dla portfela wzrasta. Można powiedzieć, że płynność portfela wówczas obniża się. Na rynku funduszy
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inwestycyjnych ryzyko płynności jest wyraźnie wyższe, gdy dotyczy dezinwestycji (zamykania
pozycji), bowiem otwieranie pozycji jest zwykle prostsze.
7.6. Struktura portfela wyznaczana na bazie spreadu
Do wyznaczania wag poszczególnych spółek przyjęto założenie, iż koszt transakcyjny mierzony spreadem kupna i sprzedaży poszczególnych uczestników indeksu powinien być na relatywnie niskim i zbliżonym poziomie. Prezentowana metoda zakłada, że udział spółki w portfelu
indeksu powinien być odwrotnie proporcjonalny do wielkości spreadu dla tej akcji względem
pozostałych akcji. A zatem koszt otwarcia lub zamknięcia pozycji dla każdego pakietu akcji
w portfelu indeksu co do zasady powinien być taki sam. W praktyce dynamika zmian w portfelu
sprawia, że zmiany kursowe poszczególnych akcji będą w pewnym zakresie zróżnicowane.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

Im rzadziej prowadzone będą aktualizacje portfela indeksu i im bardziej dynamiczne będą
zmiany cen i większe wahania płynności pomiędzy spółkami, tym różnice w kosztach transakcyjnych pomiędzy pakietami różnych akcji będą się powiększać.
Wieloletnia praktyka na polskim rynku giełdowym aktualizacji struktury portfela indeksu jest
silną przesłanką dla zsynchronizowania zmian okresowych w różnych indeksach giełdowych.
Zmiany okresowe w indeksach transakcyjnych odbywają się w cyklu kwartalnym wg wcześniej ogłoszonego kalendarza i precyzyjnych zasad (obliczeń, komunikacji i realizacji zmian
w portfelu).
Przed wprowadzeniem nowego indeksu ww. założenie powinno być poddane badaniom jakoś
ciowym polegającym na zebraniu opinii analityków, doradców inwestycyjnych, inwestorów
i innych uczestników rynku giełdowego. Wedle zebranych opinii przez autora nie ma podstaw
do zakładania zwiększania tempa zmian w portfelu i przeprowadzania aktualizacji. Wynika to
także ze specyfiki sektora, w którym od dawna nie było nowych debiutów czy wycofania banku
z obrotu giełdowego, czyli delistingu bankowego. W przypadku innych, młodszych sektorów
(jak np. GRY), o większej dynamice zmian niewątpliwie należy zbadać potrzeby i rozważyć
zastosowanie wyższej częstotliwości zmian/aktualizacji w składzie portfela.
W praktyce portfel indeksu opisywany jest wielkością pakietów poszczególnych akcji i odwrotnie proporcjonalny do nominalnego poziomu kursu danej akcji. Na przykład w przedstawianej metodzie spółka, która ma 2 razy większy wskaźnik spreadu od innej spółki, będzie miała
2-krotnie mniejszy udział w portfelu.
7.7. HHI miernikiem stopnia dywersyfikacji portfela
Portfel indeksu powinien charakteryzować się różnorodnością i syntetyzować złożoność sektora. W tym celu portfel powinien być zdywersyfikowany, czemu służy jego poszerzanie oraz
równoważenie udziałów. Syntetycznym wskaźnikiem do oceny stopnia dywersyfikacji jest indeks Herfindahla-Hirschmana (w skrócie HHI), którego konstrukcja opisana jest m.in. przez
Rogowskiego (2001). Wskaźnik cechuje się komplementarnością, gdyż jest wyliczany z danych
o wszystkich podmiotach rynku. Jego popularność wzrosła od czasów wykorzystania go przez
władze antymonopolowe USA do badania konkurencji w przemyśle stalowym.
W zaproponowanej metodzie do wyznaczania portfela indeksu wykorzystano wskaźnik HHI.
Znormalizowany HHI jest sumą kwadratów procentowych udziałów poszczególnych elementów
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(spółek w portfelu), więc o jego wartości decydują największe udziały. W wariancie znormalizowanym (HHI w przedziale 0–1), im bliżej wartości 1, tym większa jest dominacja pojedynczego elementu, a w przypadku gdy występuje silne rozproszenie, wartość wskaźnika dąży
do zera. Dla portfela składającego się z 2 udziałów po 50% wartość wskaźnika wynosi 0,50
(0,502 +0,502), ale gdy jeden element ma 75% udziału, a drugi 25%, wskaźnik wzrasta do 0,625
(0,752 +0,252). Z drugiej strony w portfelu z 4 pakietami po 25% każdy wskaźnik spada do 0,25
(4 * 0,252). Wskaźnik HHI zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem zróżnicowania udziałów spółek i ze wzrostem liczby podmiotów.
Na początku sierpnia 2018 roku wskaźnik HHI dla subindeksu WIG-Banki wynosił 0,21
i uwzględniał udziały 15 różnych akcji banków. Silne skorelowanie zmian kursowych pomiędzy
bankami i dojrzałość sektora bankowego w Polsce ma stabilizujący wpływ na strukturę udziałów w portfelu indeksu. Utrzymywanie się stabilnych udziałów w portfelu indeksu, zwłaszcza
największych banków, powoduje, że wartości wskaźnika HHI mają niską zmienność.
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7.8. Analiza spreadu akcji banków za 2017 rok
Spread jest silnie zróżnicowany dla poszczególnych akcji, a także jest względnie stabilny, co
pozwala wykorzystywać go do prac praktycznych nad konstrukcją portfela indeksu. Na podstawie danych sesyjnych za 2017 rok można stwierdzić, że występuje silne zróżnicowanie spreadu
pomiędzy notowanymi bankami. W przypadku dwu największych banków (PKO i PEKAO)
średni spread w badanym roku był na poziomie poniżej 10 punktów bazowych (tj. < 0,1%) przy
bardzo małych wahaniach pomiędzy sesjami. Odchylenie standardowe było bowiem poniżej
1 punktu bazowego. W przypadku 3 banków o najniższej płynności (Unicredit, BGŻ Paribas,
Santander) średni spread sesyjny w 2017 roku przekraczał 3% (300 bps) przy wysokiej zmienności. Odchylenie standardowe z obserwacji sesyjnych przekraczało nawet 1%.
Można stwierdzić, że wraz ze wzrostem spreadu wzrastają także jego wahania w stopniu nadproporcjonalnym. Występuje wyraźna korelacja pomiędzy poziomem spreadu dla różnych
banków a zmiennością spreadu mierzonym współczynnikiem zmienności (odchylenie standardowe/średnia). Zróżnicowanie spreadu w sektorze jest tak duże, że dla czytelności rysunku 1
niezbędne było zastosowanie skali logarytmicznej.
Pomimo tak silnej rozpiętości spreadu pomiędzy bankami należy dodać, że dysproporcje pomiędzy tymi spółkami są i tak mniejsze niż w przypadku porównania ich kapitalizacji czy też
obrotów giełdowych. Zmienność spreadu jest wyraźnie mniejsza niż w przypadku obrotów giełdowych. Obroty akcjami są obecnie wykorzystywane przy kwalifikowaniu do indeksu WIG20,
czy mWIG40, a także do wyznaczania udziałów (pakietów) spółek w portfelu.
Na rysunkach 7.4–7.6 zaprezentowano wykresy średnich spreadów dla różnych grup banków za
poszczególne miesiące badanego roku. Łatwo można dostrzec, że wśród najbardziej płynnych
banków zmiany na ogół są płynne, a wartości stabilne w ciągu roku. Wyjątkiem jest City-Bank
Handlowy, którego spread wyraźnie wzrastał w okresie letnim (czerwiec–sierpień), a następnie
obniżał się w okresie jesiennym (wrzesień–październik 2017).

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08
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Rys. 7.3. Średnia i odchylenie standardowe spreadu banków na sesjach w 2017 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.

Rys. 7.4. Średni spread najbardziej płynnych banków w kolejnych miesiącach 2017 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.

W grupie banków o średniej płynności wahania w ciągu roku są znacznie większe niż w poprzedniej grupie. Wyraźnie najstabilniejszy jest poziom spreadu giełdowego banku ING-BSK.
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Rys. 7.5. Średni spread banków o średniej płynności obrotu w kolejnych miesiącach 2017 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.

Wśród najmniej płynnych banków wahania spreadu są wysokie i mało stabilone. Dla aktywnego inwestora otwarcie i zamknięcie pozycji wiąże się ze znacznym kosztem i dużą niepewnością co do głębokości rynku i z ryzykiem znacznego przesunięcia kursowego w przypadku
realizacji transakcji, zwłaszcza tej zamykajacej pozycję.

Rys. 7.6. Średni spread banków o najniższej płynności obrotu w kolejnych miesiącach 2017 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.

144

Arkadiusz Waldemar Szymanek

7.9. Q-index w optymalizacji portfela

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

W celu ustalenia optymalnej liczby uczestników portfela wprowadzono Q-index. Jest on obliczany jako iloczyn HHI portfela (suma kwadratów udziałów) i średniego spreadu portfela (ważonego udziałami). Optymalna liczebność portfela wyznaczana jest dla Q-index na najniższym
poziomie. Na podstwie średnich miesięcznych spreadów dla każdego z miesięcy 2017 roku
wynaczono optymlne liczebności portfeli indeksu bankowego. Zazwyczaj przy zwiększaniu
liczebności portfela do 7 lub do 8 spółek Q-index zmnieszał się. Z kolei przy dalszym zwiększaniu się liczebności uczestników portfela Q-index wzrastał. Korzyści związane z dalszą dywersyfiakcją i obniżaniem się wskaźnika HHI były coraz mniejsze, natomiast koszt transakcyjny
mierzony spreadem coraz bardziej wzrastał. Na podstawie średnich spreadów z 10 różnych
miesiący 2017 roku portfel powinien zawierać 8 spółek, a dla 2 pozostałych miesiący portfel
powinien być ograniczony nawet do 7 spółek.
Gdyby wyłącznie Q-index przesądzał o strukturze portfela i aktualizacjach realizowanych w cyklu miesięcznym i bez kalendarza zapowiedzi zmian w portfelu, Q-index oscylowałby wokół
wartości 2. Stabilizacja portfela poprzez ograniczanie częstotliwości jego aktualizacji, czy też
wprowadznie minimów progów dla przeprwadzania korekt pakietów akcji uczestników indeksu
niewątpliwie będą wpływały na podwyższenie Q-index, a zarazem ograniczą rotację portfela
(negatwnie odbieraną zwłaszcza przez inwestowów pasywnych).
Q-index bankowego instrumentu bazowego można porównać z innymi instrumentami bazowymi prowadzonymi przez GPW, jak WIG20 i MWIG40, które odpowiednio są na poziomie około
1 i 2. A zatem Q-index indeksu średnich spółek MWIG40 byłby na poziomie proponowanego
indeksu sektora bankowego. Q-index dla WIG20 jest zdecydowanie lepszy dla obu powyższych
indeksów, co potwierdza też skala aktywności transakcyjnej na rynku terminowym (kontrkatami na ten indeks).
Q-index można wykorzystać do szacowania atrakcyjności i potencjału rynku derywatów opartych o każdy projektowany indeks giełdowy. Poza sektorem bankowym z pomocą Q-index
można ocenić zasadność (ryzyko niepowodzenia) wprowadzania szeroko dyskutowanego indeksu gier komputerowych, co wykracza poza ramy niniejszego tekstu.
Oba obecnie wykorzystywane indeksy jako instrumenty bazowe na rynku terminowym zostały
zbudowane wiele lat temu. WIG20 i MWIG40 mają sztywno określoną liczbę uczestników
indeksu, odpowiednio 20 i 40. Sztywna liczba uczestników indeksu „blue chipów” na potrzeby
rynku derywatów jest elementem zwyczaju na rynkach kapitałowych i stabilizuje portfel danego
indeksu. Gdyby jednak uczestnicy rynku uznali, że ww. indeksy powinny być zoptymalizowane
(dodatkowa optymlizacja) z wykorzystaniem Q-index, to liczba spółek w WIG20 powinna się
zmniejszyć do 1–2 uczestników, a w przypadku MWIG40 o co najmniej 2–5 uczestników indeksu. W przypadku MWIG40 wynika to przede wszystkim z dużego zróżnicowania wskaźnika
spreadu wśród uczestników tego indeksu, a także ogólnie dużej liczebności. Wobec MWIG40
można nawet postawić hipotezę, że portfel jest przedywersykowane, a inwestowania pasywne
oparte na jego wzorcu zbyt kosztowne.
Q-index dla subindeksu WIG-Banki przekracza wartość 3 i jest istotnie wyższy (gorszy) niż
wskaźnik dla proponowanego transakcyjnego indeksu bankowego. Można postawić hipotezę,
że w przeciwieństwie do WIG-Banki na bazie struktury portfela indeksu bankowego można
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wprowadzać instrumenty pochodne o potencjale rozwoju porównywalnym ze skalą operacji na
kontraktach indeksowych na MWIG40.
7.10. Liczebność portfela indeksu bankowego
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W świetle analizy danych sesyjnych za 2017 rok stabilność portfela wynikająca z kształtowania
się poziomów spreadu dla poszczególnych uczestników indeksu jest ważnym atutem zaprezentowanej metody. Wydłużenie okresu obserwacji z miesiąca do kwartału ograniczy wahania agregatu spreadowego dla poszczególnych banków. Można także zastosować wygładzanie agregatu
spreadowego metodą Browna. Wygładzanie wskaźnika spread z wagą dla 5% dla ostatniej sesji
pozwala uzyskać względnie stabilny wskaźnik, dobrze reagujący na ostatnie obserwacje. Duża
dojrzałość giełdowego sektora bankowego pozwla, aby powyższa parametryzacja nadmiernie
nie preferowała najświeższych obserwacji (danych z ostatnich sesji) wskaźnika kosztem danych
historycznych. Należy dodać, że w zakresie dylematu: aktualność vs stabilnosć niezbędne są
badania potrzeb uczestników rynku giełdowego i postrzegania przez nich dynamiki sektora
bankowego na GPW.

Rys. 7.7. Rozkład Q-index w zależności od liczby banków w portfelu indeksu budowanego w oparciu
o dane sesyjne z poszczególnych miesięcy 2017 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.

Gdyby portfel indeksu wyznaczany był co miesiąc bez wprowadzania elementów stabilizujących w czasie strukturę portfela, to zmiany struktury byłyby umiarkowane. Rysunek 7.8 prezentuje struktury portfela przy założeniu, że przez cały rok w indeksie jest 8 uczestników i co
miesiąc na podstawie średniego spreadu budowany jest nowy portfel indeksu. Na rysunku można zauważyć, że łączny udział dwóch największych banków w indeksie oscyluje pomiędzy
40–50%. Jest to o około 10 punktów procentowych mniej niż w przypadku portfela subindeksu
WIG-Banki.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08
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Rys. 7.8. Struktura portfelu indeksu 8 największych banków konstruowanego na bazie danych za każdy
z miesięcy w 2017 roku
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.

Na rysunku poniżej zilustrowano, jak zmieniałby się wskaźnik koncentracji w portfelu indeksu
bankowego. O ile różnice pomiędzy portfelami mniejszymi (6 lub 7 spółek) niż 8 spółek są
znaczące, to zwiększanie liczebności uczestników indeksu do 9 bądź do 10 nie daje istotnej
zmiany wskaźnika HHI portfela. Przy portfelu 8-bankowym poziom dywersyfikacji portfela
można uznać za wystarczający.

Rys. 7.9. Wartości wskaźnika HHI dla portfeli indeksu zawierających od 6 (z MBank) do 10 (także BOS)
pakietów akcji konstruowanego na danych sesyjnych za każdy miesiąc 2017 roku
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.
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7.11. Metodyka transakcyjnego indeksu banków
W celu kompleksowego podejścia do budowy bankowego indeksu transakcyjnego, tj. tworzonego z pakietów płynnych akcji (transakcyjnych) poniżej przedstawiono szczegółowe propozycje metodologiczne. Niektóre z nich przedstawiono w układzie wariantowym, tak aby doprecyzowaniem metodologii były badania preferencji potencjalnych użytkowników indeksu
i potencjału jego komercjalizacji.
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Celem i kluczowym zastosowaniem indeksu jest rynek kontraktów terminowych organizowany
przez GPW. A zatem część zasad zgodna z praktyką dla indeksów WIG20 i MWIG40:
• kwartalny cykl zmian w składzie portfela (3. piątek miesiąca kończącego kwartał),
• ogłaszanie zmian z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem, (maks. 5 tygodni),
• formuła matematyczna obliczania indeksu jak dla WIG20 i MWIG40.
Elementami specyficznymi dla bankowego indeksu będą:
• wartość portfela spójna z wartością kontraktu terminowego (tj. około 100 tys. zł),
• wartość bazowa indeksu 10 000 pkt (założenie wynika z mnożnika 10 zł dla kontraktów),
• udziały w indeksie (pakiety akcji) banków odwrotnie proporcjonalne do spreadu,
• spread banku na potrzeby wyznaczania portfela (uczestnicy i wagi) obliczany jako wskaźnik
średni wygładzony metodą Browna z wagą 5% dla najnowszej obserwacji z jego aktualizacją po każdej sesji (do konsultacji przedział wagi 2%–10%),
• wartość startowa spreadu w przypadku debiutu nowej spółki w sektorze to 10%,
• w przypadku gdy na sesji nie zawarto transakcji, spread sesyjny przyjmuje wartość 10%,
• podczas korekt kwartalnych zmiany pakietów powinny dotyczyć tylko tych uczestników,
których aktualna wartość pakietu różni się o więcej niż 10% od wielkości pakietu wyznaczonego w dniu rankingu, tj. dniu ogłoszenia zmian w składzie portfela,
• nadzwyczajna korekta w portfelu związana z usunięciem uczestnika indeksu powinna wynikać m.in. z silnego wzrostu wygładzonego spreadu i znacznego przekroczenia 100 punktów
bazowych (1%) oraz innych sytuacji opisanych w metodologii WIG20,
• dywidendy powinny być uwzględnione w indeksie. Przy obliczaniu indeksu giełdowego
proces reinwestycji dywidend przeprowadza się niezwłocznie po odłączeniu prawa do dywidendy od akcji znajdujących się portfelu indeksu. Ponieważ wypłata dywidendy jest pomniejszona o podatek i odroczona w czasie, efekt reinwestycji powinien być pomniejszony
o standardowy podatek 19% oraz uwzględniać dyskonto obliczone wg bieżącej stawki WIBOR. Wariantem alternatywnym i prostszym technicznie jest uwzględnienie pełnej wartości
dywidend (określane jako brutto) bądź pominięcie wypłat dywidend (np. w indeksie WIG20),
• nazwa indeksu powinna być krótka, np. BANKI-TR, spójna z kolejnymi indeksami,
• data bazowa indeksu powinna być dobrana, tak aby zapewnić niezbędną historię indeksu dla
wyznaczania wskaźników zmienności lub innych potrzeb związanych z potrzebami rynku
terminowego.
7.12. Portfel indeksu bankowego wyznaczony na koniec 2017 r.
Przy zastosowaniu metody Browna do wygładzania wskaźników spread z kolejnych sesji 2017
roku po sesji 29 grudnia 2017 roku portfel byłby budowany z akcji 8 banków. Przy czym wśród
pozostałych banków są 3, których spread znacznie przekracza 100 punktów bazowych i nie
powinny być brane pod uwagę przy budowaniu portfela indeksu transakcyjnego. Z kolei wśród
banków BOS, Getin i Getin Noble są realni kandydaci do włączenia do portfela, gdyż ich obliczone wskaźniki spreadu są względnie blisko wskaźników uczestników indeksu.
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Tablica 7.1. Średni wygładzony spread metodą Browna na podstawie danych sesyjnych za 2017 r.
Bank notowany w 2017 r.

Spread przy B=2%

Spread przy B=5%

Spread przy B=10%

PKO

6,3

6,1

6,1

PEKAO

7,6

7,6

7,6

ALIOR

12

12

12

BZ

17

17

17

CITY-BH

20

18

17

MILL

18

18

18

MBANK

25

23

23

ING-BSK

30

36

44

BOS

63

64

63

GNB
GTN
IT-UNIC

71
80
359

70
81
383

69
81
416

BGZ
ES-SAN

412
449

410
426

400
437

Wartość B to waga dla ostatniej sesji w procesie wygładzania szeregu czasowego.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o spreadach akcji na sesjach.

W przypadku zastosowania parametryzacji 2% (dla wskaźnika z ostatniej sesji) struktura portfela w niewielkim stopniu różniłaby się w stosunku do portfeli budowanych przy parametrach 5%
i 10%. Można stwierdzić, że parametryzacja preferująca historyczne obserwacje (B=2%) premiowałaby ING-BSK i BZWBK, a preferująca najnowsze wskaźniki sesyjne PKO BP (B-10%).

Rys. 7.10. Struktura portfela skonstruowana na bazie spreadu wygładzonego metodą Browna na danych
sesyjnych za 2017 rok dla spółek zakwalifikowanych do indeksu banków
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o notowaniach akcji na sesjach.
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Portfel zbudowany na przełomie 2017 i 2018 roku z zastosowaniem parametru wygładzania
B=5% miałby następujące pakiety akcji i wynikające z ich wyceny udziały banków w indeksie.
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Tablica 7.2. Struktura portfela transakcyjnego indeksu banków zbudowana proponowaną metodą na koniec 2017 roku z zastosowaniem spreadu wygładzonego metodą Browna (B=5%)
Bank

Pakiet akcji
w indeksie

Kurs akcji
29 XII 2017 (zł)

Wartość pakietu
(zł)

Udział w indeksie

PKO

591

44,31

26 187

26%

PEKAO

163

129,5

21 109

21%

ALIOR

170

79,5

13 515

14%

BZ

23

396,25

9 114

9%

CITY-BH

111

81,88

9 089

9%

MILL

1 006

8,94

8 994

9%

MBANK

14

465

6 510

7%

ING-BSK

21

205,6

4 318

4%

98 836

HHI=0,16

Ogółem

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GPW o spreadach akcji na sesjach.

7.13. Podsumowanie
Zaprezentowana koncepcja indeksu opiera się założeniu budowy instrumentu bazowego tworzonego dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych. Zaprezentowana koncepcja jest kompleksowa i bazuje na pomiarze kosztu transakcyjnego opisanego spreadem bid-ask obliczanym
przez GPW dla każdej z notowanych akcji spółek.
Wprowadzenie optymalizacji portfela z wykorzystaniem Q-index pozwala na obiektywizację
i transparentność procesu zarządzania portfelem indeksu. Ponadto wskaźnik ten pozwala ocenić
atrakcyjność indeksu i porównać go z innymi indeksami lub portfelami, czy przeprowadzić
analizy w czasie. Dotychczasowe doświadczenia związane z kształtowaniem udziałów spółek
w indeksach WIG20 i MWIG40 opartych o kapitalizację i obroty, wskazują na potrzebę poszukiwania nowych metod i nowej parametryzacji dla indeksów transakcyjnych. Wprowadzenie
nowego indeksu bankowego może stać się ważnym działaniem innowacyjnym w funkcjonowaniu produktów informacyjnych GPW i ich komercjalizacji. Metodyka nie jest zamknięta,
bowiem o atrakcyjności indeksu na potrzeby rynku terminowego decydują potrzeby, opinie
i emocje uczestników rynku. Sektor bankowy to największy sektor na GPW, z niską dynamiką zmian (debiuty, połączenia i delistingu). Pomimo że parametry indeksu takie jak płynność
(spread) i dywersyfikacja portfela będą lepsze od niesektorowego indeksu GRY (komputerowe),
nie można wykluczyć, że ten ostatni będzie miał większy potencjał komercjalizacji związanej
z tworzeniem instrumentów pochodnych.
Wskaźnik spread, który dotychczas był mało spopularyzowany zapewne po wdrożeniu proponowanego indeksu, a zwłaszcza kontraktów terminowych z nim powiązanych, może zmienić swoją charakterystykę. Włączenie się do działania spekulantów i arbitrażystów z rynku
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derywatów lub zarządzających wykorzystujących proponowany indeks może mieć zarówno
pozytywny, jak i negatywny wpływ na pomiar spreadu.
Rynek finansowy podlega dynamicznym zmianom, które związane są z potrzebami uczestników, realizacją jego funkcji oraz z dynamicznymi zmianami technicznymi i instytucjonalnymi.
Jednym z wyzwań dla rynku finansowego jest tworzenie efektywnych mechanizmów transferu
kapitałów do wybranych sektorów gospodarki narodowej. Na rynku kapitałowym inwestorzy
potrzebują szerszej oferty w zakresie możliwości inwestycyjnych w instrumenty finansowe
o profilu ryzyka, które będzie zdywersyfikowane w obrębie pojedynczego sektora. W tym celu
niezbędne jest poszukiwanie metod tworzenia wzorcowych portfeli inwestowania sektorowego,
których atrakcyjność będzie mierzona z wykorzystaniem dedykowanego indeksu giełdowego.
Taki indeks sektorowy może być wykorzystywany jako instrument bazowy dla pochodnych
instrumentów finansowych, które w ostatnich latach dynamicznie się rozwijają zwłaszcza na
najbardziej rozwiniętych rynkach kapitałowych.
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8. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
Lech Gąsiorkiewicz
8.1. Wprowadzenie
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Cechą charakterystyczną działalności ubezpieczeniowej odróżniającą ją od działalności innych
podmiotów gospodarczych jest osiąganie w pierwszej kolejności przychodów (z zawartych
umów ubezpieczenia) a następnie ponoszenie kosztów (wypłat świadczeń i odszkodowań). To
powoduje, że zakłady ubezpieczeń dysponują znacznymi środkami pieniężnymi, które są inwestowane w celu osiągnięcia dodatkowych korzyści. Działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w myśl Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [Ustawa, 2015] jest
jedną z czynności ubezpieczeniowych w nich realizowanych.
W ostatnich latach nastąpiły zdarzenia, które miały istotny wpływ na prowadzoną przez zakłady ubezpieczeń działalność inwestycyjną. Pierwszym z tych zdarzeń był kryzys na rynkach
finansowych, który rozpoczął się w roku 2007. Drugim było wdrożenie w roku 2016 dyrektywy
Solvency II. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, implementując dyrektywę Solvency II, wprowadziła nowe zasady dotyczące działalności inwestycyjnej zakładów
ubezpieczeń.
Celem opracowania jest przybliżenie nowego podejścia do działalności inwestycyjnej zakładów
ubezpieczeń oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze: czy i w jakim stopniu kryzys finansowy oraz wdrożenie dyrektywy Solvency II wpłynęły na wartość i strukturę lokat zakładów
ubezpieczeń. Poszukując odpowiedzi na tak sformułowane pytanie badawcze, przeprowadzono
analizę i ocenę wartości i struktury lokat zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017, a więc
poczynając od trzech lat przed wystąpieniem kryzysu finansowego do dnia dzisiejszego56.
Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu dotyczą zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, które w dalszej części opracowania będą
określane w skrócie jako zakłady ubezpieczeń.
8.2. Ustawowe regulacje działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń przed
i po wprowadzeniu Solvency II
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym według Solvency I opierało się na trzech podstawowych
filarach, a mianowicie: bezpieczeństwie, rentowności oraz płynności. Ponadto ważnym elementem gospodarowania środkami finansowymi było dopasowanie portfela inwestycji do rodzaju
i struktury czasowej portfela ubezpieczeń oferowanego przez dane zakłady ubezpieczeń.
Bezpieczeństwo oznacza taki stan, który z dużym prawdopodobieństwem przyniesie co najmniej zwrot zainwestowanego kapitału, rentowność – taki stan, który przynosi bieżący realny
dochód (powyżej stopy inflacji), płynność – taki stan, który zapewnia bieżącą zdolność płatniczą [Soczewko, 2001]. Spełnienie tych wymagań nie jest łatwe. Przykładowo im wyższy
56
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poziom bezpieczeństwa (niższe ryzyko), tym niższa rentowność (niższy dochód) inwestycji, co
ilustruje atrakcyjność inwestycyjna według profilu ryzyko – dochód wybranych instrumentów
finansowych przedstawiona na rys. 8.1.

Instrumenty
pochodne, obligacje
o ratingu
spekulacyjnym

Dochód

bardzo
wysokie
ryzyko

Akcje spółek o niskiej kapitalizacji,
akcje notowane na rynkach
rozwijających się

wysokie
ryzyko

Akcje spółek o wysokiej kapitalizacji,
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
obligacje o ratingu inwestycyjnym
Niezabezpieczone obligacje komunalne,
obligacje przedsiębiorstw o wysokim ratingu inwestycyjnym (AAA),
listy zastawne
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Lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego
Gotówka, obligacje i bony skarbowe,
obligacje komunalne z gwarancjami Skarbu Państwa,
papiery wartościowe emitowane przez bank centralny

Ryzyko
umiarkowane
ryzyko

niskie
ryzyko
najniższe
ryzyko

Rys. 8.1. Atrakcyjność inwestycyjna według profilu ryzyko – dochód wybranych instrumentów finansowych
Źródło: Czerwińska T.T., 2009, s. 96.

Zakłady ubezpieczeń prowadząc działalność inwestycyjną optymalizowały portfele lokat tak,
aby wszystkie powyższe parametry były maksymalnie korzystne, a terminy zapadalności lokat zapewniały płynność zakładu w dłuższym okresie. Działalność inwestycyjna była tak prowadzona,
aby umożliwiała pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych adekwatnymi aktywami (zgodnie z przepisami prawa) oraz zapewniała właściwą dywersyfikację portfela lokat, tzn. dopasowanie aktywów zakładów ubezpieczeń do ich pasywów [Gąsiorkiewicz, 2009, s. 196].
Zważywszy na fakt, że większość lokat zakładów ubezpieczeń powinno stanowić pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej z 2003 r.
wyszczególniono rodzaje aktywów, które mogły być zaliczone do lokat przeznaczonych na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz określono ich limity ilościowe.
Aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych mogły być następujące rodzaje aktywów [Ustawa, 2003]:
• papiery wartościowe emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz
• organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska,
• obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związkijednostek samorządu terytorialnego,
• inne dłużne papiery wartościowe,
• akcje, w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na rynku
prawa poboru, prawa do akcji,
• jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
• inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu,
• udziały,
• listy zastawne,
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pożyczki, w tym zabezpieczone hipotecznie przez instytucje finansowe oraz pożyczki pod
zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie,
nieruchomości lub ich części, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na własne potrzeby,
środki pieniężne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym,
depozyty bankowe,
należności od reasekuratorów,
udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych,
należności depozytowe od cedentów,
należności od ubezpieczających wynikające z zawartych umów ubezpieczenia z wyłączeniem należności, w przypadku których od dnia ich wymagalności upłynęło więcej niż
3 miesiące,
należności od pośredników ubezpieczeniowych wynikające z zawartych umów ubezpieczenia z wyłączeniem należności, w przypadku których od dnia ich wymagalności upłynęło
więcej niż 3 miesiące,
należności od budżetu państwa,
środki trwałe inne niż nieruchomości, jeżeli dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych
według stawek amortyzacyjnych ustalonych z zachowaniem zasady ostrożności,
zarachowane czynsze i odsetki,
aktywowane koszty akwizycji w zakresie zgodnym ze sposobem ustalania rezerwy składek
lub rezerwy ubezpieczeń na życie w dziale I załącznika do ustawy oraz w zakresie zgodnym
ze sposobem ustalania rezerwy składek w dziale II załącznika do ustawy,
instrumenty pochodne jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje zamienne,
o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Ustawowo określone limity wartości aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przedstawia tabela 8.1.
Tabela 8.1. Ustawowo określone limity wartości aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Aktywa
1) Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
2) Nieruchomości oraz inwestycje w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości, a także pożyczkach zabezpieczonych
hipotecznie

Limit w % rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
–– do 40% wartości rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
–– do 25% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z zastrzeżeniem, że aktywa
te nie mogą przekraczać:
• do 10% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w jednej nieruchomości
lub kilku nieruchomościach, które ze względu
na swoje położenie powinny być uznane za
jedną lokatę,
• do 5% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w pożyczce
zabezpieczonej hipotecznie udzielonej
temu samemu pożyczkobiorcy lub grupie
pożyczkobiorców związanych ze sobą,
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3) Listy zastawne, udziały, akcje niedopuszczone
do publicznego obrotu na rynku regulowanym
i inne papiery wartościowe o stałej lub zmiennej stopie dochodu

• do 10% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z zastrzeżeniem,
że udział zakładu ubezpieczeń
w przedsiębiorstwie, które jest emitentem
tych papierów wartościowych nie przekracza
10% jego kapitału podstawowego
–– do 10% wartości rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
–– do 10% wartości rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych

4) Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych
5) Dłużne papiery wartościowe o stałej kwocie
dochodu i pożyczki zabezpieczone przez
instytucje finansowe
6) Papiery wartościowe jednego emitenta lub
–– do 5% wartości rezerw
grupy emitentów powiązanych, pożyczki
techniczno-ubezpieczeniowych
jednego pożyczkobiorcy lub grupy pożyczkobiorców związanych ze sobą
7) Pożyczki, które nie są zabezpieczone hipo–– do 5% wartości rezerw technicznotecznie albo przez instytucje finansowe
-ubezpieczeniowych, przy czym aktywa te
nie mogą przekraczać 1% wartości rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych w jednej
pożyczce
–– łącznie do 25% wartości rezerw techniczno8) Należności od cedentów, reasekuratorów,
ubezpieczających lub pośredników ubez-ubezpieczeniowych, przy czym wartość
tych należności oraz udziału reasekuratorów
pieczeniowych oraz udziały reasekuratorów
w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
niezabezpieczonych hipotecznie albo przez
instytucje finansowe nie przekroczy 5% łącznej
wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
–– Nie są wymagane zabezpieczenia od
reasekuratorów, którzy uzyskali pozytywną
opinię organu nadzoru.
9) Środki trwałe z wyjątkiem nieruchomości
–– do 5% wartości rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
10) Środki pieniężne
–– do 3% wartości rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
11) Zarachowane czynsze i odsetki
–– do 3% wartości rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawy, 2003.

Ograniczenia, o których mowa w pkt 1, 5 i 6 nie dotyczyły papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, pożyczek udzielanych Skarbowi Państwa
lub poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo organizacje międzynarodowe,
których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, pożyczek udzielonych
jednostkom samorządu terytorialnego oraz poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego [Ustawa, 2003].
Ograniczenia, o których mowa w pkt 7 i 8 nie dotyczyły towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
[Ustawa, 2003].
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Z ograniczeń, o których mowa w pkt 8, wyłączone były należności od ubezpieczających, wynikające z dobrowolnych ubezpieczeń, o których mowa w dziale II grupa 3 załącznika do ustawy,
do wysokości rezerwy składek utworzonej dla tych ubezpieczeń [Ustawa, 2003].
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Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 2015 roku, implementując dyrektywę Solvency II, wprowadziła nowe zasady dotyczące polityki inwestycyjnej zakładów
ubezpieczeń. Z regulacji ustawowych usunięte zostały limity inwestycyjne, a w ich miejsce
wprowadzono zasadę ostrożnego inwestowania. Regulacje dotyczące zasady ostrożnego inwestora znajdują się również w rozporządzeniu delegowanym, czyli na poziomie drugim regulacji
europejskich, a także na poziomie trzecim, czyli w Wytycznych EIOPA57 dotyczących systemu zarządzania, skierowanych do organów nadzoru. Zakłady ubezpieczeń zobowiązane były
wdrożyć zasadę ostrożnego inwestowania oraz niezbędne procedury i procesy w tym obszarze
z dniem 1 stycznia 2016 r., opierając się na zapisach ustawy, rozporządzenia delegowanego
i Wytycznych EIOPA.
Zgodnie z zasadą ostrożnego inwestowania zakład ubezpieczeń lokuje środki finansowe wyłącznie w aktywa i instrumenty finansowe, których ryzyko może właściwie określić, mierzyć,
monitorować, którymi mogą właściwie zarządzać, które mogą właściwie kontrolować i prowadzić sprawozdawczość w zakresie ryzyka i które mogą właściwie uwzględniać przy ocenie ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalności. Zakład ubezpieczeń lokuje środki finansowe,
a w szczególności aktywa stanowiące pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności i aktywa
stanowiące pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego w taki sposób, aby osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa, jakości i rentowności, przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków.
Zakład ubezpieczeń powinny lokować aktywa zgodnie z następującymi zasadami [Ustawa,
2015]:
1) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności uwzględniają rodzaj działalności wykonywanej przez zakład ubezpieczeń, w szczególności charakter i czas trwania zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
2) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności są lokowane w sposób zgodny z interesami ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, z uwzględnieniem ujawnionych celów prowadzonej polityki lokacyjnej,
3) aktywa są zróżnicowane i odpowiednio rozproszone, tak aby umożliwiały właściwe reagowanie przez zakład ubezpieczeń na zmiany w otoczeniu gospodarczym, w szczególności na
rozwój sytuacji na rynkach finansowych i rynkach nieruchomości lub wystąpienie zdarzeń
katastroficznych,
4) lokaty w aktywa, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zakład utrzymuje na ostrożnym poziomie,
5) zakład może lokować aktywa w instrumenty pochodne, pod warunkiem że przyczyniają się
one do zmniejszenia ryzyka lub ułatwiają efektywne zarządzanie portfelem,
6) zakład różnicuje aktywa w taki sposób, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jednego,
określonego składnika aktywów, emitenta lub grupy emitentów powiązanych ze sobą lub
określonego obszaru geograficznego oraz nadmiernej akumulacji ryzyka w całym portfelu,
a lokaty w aktywach wyemitowanych przez tego samego emitenta lub grupę emitentów
57
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powiązanych ze sobą nie mogą narażać zakładu ubezpieczeń na nadmierną koncentrację
ryzyka.
W odniesieniu do lokat, o których mowa w punkcie 2, w przypadku wystąpienia konfliktu interesów zakład ubezpieczeń lub podmiot zarządzający portfelem aktywów zapewnia dokonanie lokaty w najlepszym interesie ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów
ubezpieczenia. Wymogu określonego w punkcie 6 nie stosuje się do papierów wartościowych
emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez Skarb Państwa lub podmioty, wobec
zobowiązań lub działalności których zobowiązania Skarbu Państwa, udzielone na podstawie
odrębnych przepisów, spełniają wymogi ochrony kredytowej [Ustawa, 2015].
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8.3. Nowe podejście do działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń
Wdrożenie nowych standardów wypłacalności Solvency II nie zmieniło pryncypiów zarządzania portfelem inwestycyjnym. W dalszym ciągu gospodarując środkami finansowymi, które
głównie będą przeznaczone na pokrycie zobowiązań z zawartych umów ubezpieczenia, należy zachować odpowiedni stopień bezpieczeństwa inwestycji, rentowności, a także płynności.
W dalszym ciągu ważne jest dopasowanie portfela inwestycji do rodzaju i struktury oferowanych ubezpieczeń. Solvency II jednak istotnie zmieniło podejście do ryzyka inwestycyjnego
i sankcji z tym związanych. O ile w Solvency I stopień dopasowania aktywów do zobowiązań,
czy też stopień bezpieczeństwa portfela inwestycyjnego zakładu ubezpieczeń nie wpływał na
wypłacalność zakładów ubezpieczeń, to odmiennie sytuacja ta przedstawia się w Solvency II.
Kwestia niedopasowania aktywów i zobowiązań, płynności, a także bezpieczeństwa i rentowności mają swoje odzwierciedlenie w kapitałowym wymogu wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń dalej mogą prowadzić w ten sam sposób politykę inwestycyjną
i akceptować ten poziom ryzyka, ale podwyższają swoje kapitałowe wymogi wypłacalności
i w konsekwencji muszą utrzymywać wyższy poziom środków/kapitałów własnych. A zatem
zarządzający aktywami zmuszeni są do mierzenia poziomu wymogu kapitałowego prowadzonej przez siebie działalności inwestycyjnej.
Przygotowywany przez ponad dekadę i wdrożony w 2016 roku system Solvency II dotknął
wszystkich obszarów systemu zarządzania zakładów ubezpieczeń, w tym również szeroko rozumianego systemu zarządzania aktywami finansowymi. Nowe miary ryzyka wymusiły na zarządzających portfelami zakładów ubezpieczeń zrewidowanie sposobu określania optymalnej
alokacji aktywów maksymalizujący zysk i minimalizujący koszt kapitału wymaganego do pokrycia ryzyka. Początek obowiązywania nowych regulacji nałożył się na okres bardzo niskich
stóp procentowych, co dodatkowo spotęgowało konieczność przemyślenia strategii zarządzania
aktywami.
W przeszłości organizacja zakładów ubezpieczeń miała charakter silosowy. Każdy z obszarów
miał zdefiniowane własne procedury zarządzania oraz schematy kompetencyjne. Wdrożenie
spójnego systemu zarządzania ryzykiem wymusiło na ubezpieczycielach przejście na zarządzanie uwzględniające zależności pomiędzy różnymi obszarami i uwzględnienie korelacji wystąpienia niekorzystnych zdarzeń w tym samym czasie. W zakresie działalności inwestycyjnej
system Solvency II zmienił wymagania w zakresie:
• zarządzania portfelem aktywów, w szczególności powiązania oferowanych produktów,
struktury zobowiązań z nich wynikających oraz strategii inwestycyjnych,

8. Działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń

•
•
•

157

systemu zarządzania w obszarze inwestycji z uwzględnieniem zdolności zakładu ubezpieczeń do absorpcji ryzyka oraz apetytu na ryzyko,
inwestowania zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”,
zarządzania danymi wykorzystywanymi w procesie zarządzania ryzykiem inwestycji.
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Kluczowym elementem Solvency II jest zdefiniowana miara ryzyka określona jako kapitałowy wymóg wypłacalności. Jest to zbiór przepisów, które określają metodę wyliczenia narzutu
kapitałowego wynikającego z profilu ryzyka zakładu – sposobu alokacji aktywów oraz rodzaju
i struktury zobowiązań. W przypadku ryzyka rynkowego Solvency II dopuszcza dwie metody
wyliczania poszczególnych ryzyk, tj. zgodnie z formułą standardową lub na podstawie modelu
wewnętrznego. Ze względu na to, że w Polsce żaden z zakładów ubezpieczeń nie uzyskał zgody
nadzoru na stosowanie modelu wewnętrznego, to zasady zdefiniowane w formule standardowej
są głównymi czynnikami determinującymi sposób lokowania aktywów.
W ramach zarządzania ryzykiem rynkowym jedną z istotniejszych miar ryzyka jest dopasowanie struktury aktywów i pasywów zwane ALM. W tym przypadku ryzykiem określamy stopień
niedopasowania struktury terminowej i walutowej między aktywami a rezerwami. Celem ALM
jest taka konstrukcja portfela inwestycji, aby środki własne, czyli kapitał określający zdolność
zakładu do absorpcji ryzyka, były odporne na zmiany parametrów rynkowych, takich jak struktura stopy procentowej wolnej od ryzyka lub kursy walut. W odróżnieniu od wcześniejszych
regulacji, w kontekście ALM nie są nałożone dodatkowe wymogi co do rodzaju aktywów lub
ich jakości kredytowej, które pokrywają zobowiązania zakładu ubezpieczeń. Solvency II nie definiuje sztywnych limitów dla zasad zarządzania aktywami i pasywami, ale nagradza efektywne
zarządzaniem w obszarze ALM niższym wymogiem kapitałowym.
Ciekawą i ważną dla całego europejskiego rynku regułę prawodawca ustanowił w ramach metodologii wyznaczania ryzyka spreadu kredytowego oraz ryzyka koncentracji aktywów. Otóż
obligacje emitowane przez rządy krajów europejskich, jednostki samorządu terytorialnego oraz
banki centralne mają przypisane czynniki/wagi ryzyka równe 0. Oznacza to, że de facto nie
generują obciążenia kapitałowego. W związku z tym głównym kierunkiem strumienia lokowanych aktywów są obligacje instytucji publicznych. Ponieważ kluczowym parametrem jest
waluta emitowanego instrumentu, to spółki w kraju poza strefą euro nie mają wielkiego wyboru
dla obligacji Skarbu Państwa, w którym siedzibę ma zakład. Dla całego krajowego rynku powstaje więc ryzyko systemowe, którego materializację można było zaobserwować w przypadku
kryzysu finansowego w Grecji.
Warto w tym miejscu pokreślić, że zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kapitałem nie może obywać się niezależnie w różnych obszarach systemu zarządzania. W ramach strategii zarządzania
ryzykiem zakład ubezpieczeń definiuje system limitów dla poszczególnych kategorii ryzyka,
który odpowiada strategii biznesowej. To od zakładów ubezpieczeń zależy, w których obszarach
są gotowe zaakceptować wyższą ekspozycję na ryzyko, a przez to zaangażować więcej kapitału.
Można powiedzieć, że w ramach zarządzania profilem ryzyka, zarządzanie inwestycjami oraz
zarządzanie portfelem produktów, tj. ryzyko aktuarialne, konkurują ze sobą o kapitał. Dużą
trudnością w tym procesie jest skwantyfikowanie każdego rodzaju ryzyka (np. ryzyko operacyjne w obszarze IT) i przypisanie ich kosztu kapitału do odpowiednich obszarów.
Wszystkie powyższe zasady dotyczące lokowania aktywów opierają się na wiarygodnych informacjach pochodzących od stron trzecich, takich jak zewnętrzne instytucje finansowe, podmioty zarządzające oraz agencje ratingowe. W ramach zasady ostrożnego inwestora zakłady
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ubezpieczeń zobowiązane są do opracowania własnego zestawu kluczowych miar ryzyka,
zgodnych z wewnętrznymi zasadami zarządzania ryzykiem inwestycyjnym oraz strategii biznesowej. Pomimo tego, że przy wyznaczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności zakłady korzystają z ww. informacji, to nadzory nad rynkami w poszczególnych krajach kładą duży nacisk
na tworzenie wewnętrznych modeli i ocen ryzyka wykorzystywanych w procesie zarządzania
ryzykiem, w szczególności w ramach własnej oceny ryzyka i wypłacalności.
Nowym wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń jest gromadzenie i przetwarzanie danych zawierających istotne parametry i charakterystyki aktywów finansowych. Ustawodawca nałożył
na wszystkie podmioty obowiązek monitorowania poprawności i aktualności informacji wykorzystywanych w procesie zarządzania inwestycjami w skali znaczniej większej niż przed wdrożeniem Solvency II. Biorąc pod uwagę mnogość rodzajów dostępnych instrumentów finansowych, przetwarzanie wyżej wymienionych danych wymaga rozbudowanych systemów informatycznych, które będą w stanie wspierać zarządzanie aktywami i proces zarządzania ryzykiem
w sposób spójny. W związku z tym ubocznym skutkiem narzuconych wymagań jest znaczący
wzrost kosztów obsługi zarządzania portfelem inwestycyjnym. W trakcie definiowania strategii
inwestycji oraz podczas podejmowania decyzji lokowania aktywów zarządzający musi mieć na
względzie nie tylko oczekiwany zwrot z inwestycji, ale również koszty z nią związane i ewentualne dodatkowe wymogi dokumentacyjne. Ma to w szczególności duże znaczenie dla małych
zakładów ubezpieczeń, gdzie kontrola kosztów jest wyjątkowo istotna.
Solvency II to nie tylko sposób zarządzania biznesem przez pryzmat szeroko rozumianego ryzyka. To również wymóg publicznego ujawniania istotnych informacji o wypłacalności i kondycji
finansowej. W związku z tym, aby system zarządzania ryzykiem można było uznać za pełny,
wymagane jest dokładne dokumentowanie i audytowanie wszystkich informacji, tj. metody wyceny aktywów, badanie aktywności rynków, wiarygodność ocen ratingowych oraz poprawności
wyliczenia wymogów kapitałowych dla poszczególnych ryzyk. Dane te są ważną częścią składającą się na pełny obraz kondycji finansowej zakładu oraz jej stabilności w średniookresowym
horyzoncie.
Chociaż dyrektywa Solvency II nałożyła wiele nowych obowiązków na zakłady ubezpieczeń,
to warto pokreślić, że nie zdefiniowała jednego „najlepszego” systemu zarządzania ryzykiem
inwestycji. Ponieważ nie ma jednej słusznej strategii inwestycji, to na zarządach zakładów
ubezpieczeń spoczywa pełna odpowiedzialność za zdefiniowanie adekwatnego do skali działalności systemu zarządzania ryzykiem gwarantującego ustanowienie skutecznego zestawu zintegrowanych środków. Każdy z zakładów na podstawie swoich zdolności do absorpcji ryzyka
oraz apetytu na ryzyko musi zdefiniować i realizować strategię biznesową i spójną strategię
inwestycyjną.
8.4. Wartość lokat zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017
Lokaty zakładów ubezpieczeń stanowią podstawowy składnik ich aktywów. Wartość aktywów,
lokat oraz udział lokat w aktywach zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017 przedstawia
tabela 8.2.
Dynamikę zmian wartości lokat zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017 przedstawia
tabela 8.3.
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Tabela 8.2. Wartość aktywów, lokat oraz udział lokat w aktywach zakładów ubezpieczeń w latach 2004–
–2017
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Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Aktywa
[tys. zł]
32 032 491
36 158 397
41 165 404
46 898 358
52 737 622
50 935 673
51 341 296
56 324 962
62 734 916
65 756 910
73 045 301
77 900 357
81 893 115
91 921 591

Lokaty
[tys. zł]
26 921 741
30 588 062
35 180 501
40 631 657
45 046 445
43 060 199
41 516 489
45 462 113
51 762 418
53 391 205
59 115 613
62 428 641
63 120 765
72 016 902

Udział lokat
w aktywach [%]
81,05
84,59
85,46
86,64
85,42
84,54
80,63
80,71
82,51
81,20
80,93
80,14
77,08
87,91

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych KNF z lat 2004–2017.
Tabela 8.3. Dynamika zmian wartości lokat zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Lokaty
[tys. zł]
26 921 741
30 588 062
35 180 501
40 631 657
45 046 445
43 060 199
41 516 489
45 462 113
51 762 418
53 391 205
59 115 613
62 428 641
63 120 765
72 016 902

Dynamika zmian
[%]
113,62
115,01
115,49
110,87
95,59
96,41
109,50
113,86
103,15
110,72
105,60
101,11
114,09

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych KNF z lat 2004–2017.

W latach 2004–2017 udział lokat w aktywach zakładów ubezpieczeń kształtował się w przedziale od 77,08% (w roku 2016) do 87,91% (w roku 2017). Kryzys finansowy, który rozpoczął
się w 2007 roku, zaowocował spadkiem aktywów zakładów ubezpieczeń w latach 2009–2010
w porównaniu z rokiem 2008. Konsekwencją tego był spadek wartości lokat w tych latach.
Natomiast wdrożenie dyrektywy Solvency II nie wywołało negatywnych zmian w zakresie wartości aktywów, a co za tym idzie – wartości lokat.
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8.5. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017
Struktura lokat zakładów ubezpieczeń oprócz sytuacji na rynku finansowym zależna jest od
regulacji prawnych, dotyczących działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń. Strukturę
lokat zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017 przedstawia tabela 8.4.
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Tabela 8.4. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017
Rok

Lokaty
w nieruchomości
[%]

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2,74
2,40
2,00
1,64
2,02
2,19
2,27
2,04
1,80
1,90
1,64
1,51
1,35
1,17

Lokaty w jednostkach podporządkowanych
[%]
16,51
16,51
15,97
19,50
16,90
21,17
20,63
18,11
18,07
13,10
14,34
15,98
17,50
25,63

Inne lokaty
finansowe
[%]

Należności
depozytowe
[%]

80,67
81,01
81,94
78,83
81,04
76,60
77,07
79,83
80,11
84,99
84,01
82,50
81,14
73,19

0,08
0,08
0,09
0,03
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych KNF z lat 2004–2017.

Z danych przedstawionych w tabeli 8.4 wynika, że w strukturze lokat zakładów ubezpieczeń
największy udział miały inne lokaty finansowe (udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe
o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie
dochodu, udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych, pożyczki zabezpieczone hipotecznie, pozostałe pożyczki, lokaty terminowe w instytucjach kredytowych, pozostałe lokaty),
których udział w latach 2004–2017 zawierał się w przedziale 84,99% (w roku 2013) do 73,19%
(w roku 2017).
Strukturę lokat zakładów ubezpieczeń w latach 2008–2010 (po wystąpieniu kryzysu finansowego) przedstawia rysunek 8.2.
Z danych przedstawionych w tabeli 8.4 oraz na rys. 8.2 wynika, że kryzys finansowy rozpoczęty
w 2007 roku nie spowodował znaczących zmian w strukturze lokat zakładów ubezpieczeń.
Strukturę lokat zakładów ubezpieczeń przed wdrożeniem dyrektywy Solvency II (2015 rok)
i po jej wdrożeniu (lata 2016–2017) przedstawia rysunek 8.3.
Z danych przedstawionych w tabeli 8.4 oraz na rysunku 8.3 wynika, że w strukturze lokat
zakładów ubezpieczeń po wdrożeniu dyrektywy Solvency II nastąpiły większe zmiany niż
w wyniku kryzysu finansowego. Zauważalny jest spadek udziału innych lokat finansowych
o 9,31% z 82,50% w roku 2015 do 73,19% w roku 2017. Zwiększeniu o 9,64% uległ udział
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lokat w jednostkach podporządkowanych z 15,98% w roku 2015 do 25,63% w roku 2017.
Udział lokat w nieruchomości w tych latach kształtował się na zbliżonym poziomie zaś należności depozytowych na identycznym poziomie.

Rys. 8.2. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń w latach 2008–2010 (po wystąpieniu kryzysu finansowego)
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 8.3. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń przed wdrożeniem dyrektywy Solvency II (2015 rok) i po
jej wdrożeniu (lata 2016–2017)
Źródło: opracowanie własne.
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Wartość innych lokat finansowych zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017 przedstawia tabela 8.5.
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Tabela 8.5. Wartość innych lokat finansowych zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017
Rok

Udziały,
akcje
[tys. zł]

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2 691 301
3 088 041
3 638 524
3 658 684
2 703 665
3 132 405
3 519 190
3 516 546
9 753 054
15 141 560
15 902 010
16 413 925
9 046 395
9 413 527

Dłużne
papiery
wartościowe
[tys. zł]
17 143 977
18 772 964
21 229 050
25 148 779
30 085 328
27 363 296
25 630 913
28 275 663
26 289 853
25 327 075
26 141 042
29 397 448
37 489 721
39 408 627

Pożyczki
zabezpieczone
hipotecznie
[tys. zł]
13 632
4 484
4 473
4 789
3 790
21 892
17 936
55 229
48 232
21 411
683 920
940 765
975 101
976 376

Pozostałe
pożyczki
[tys. zł]

Lokaty
terminowe
[tys. zł]

Pozostałe
lokaty
[tys. zł]

775 861
1 713 940
2 289 896
706 438
425 769
373 911
773 877
1 243 166
1 866 335
2 392 135
2 982 796
1 095 327
805 875
890 143

1 090 372
1 196 209
1 657 226
2 500 914
3 259 011
2 054 059
1 973 605
3 141 725
3 402 319
2 353 252
3 693 518
3 367 468
2 264 950
1 761 975

3 860
4 142
9 239
8 215
30 089
35 957
61 717
59 737
104 765
142 894
265 367
286 272
227 399
256 486

W analizowanym okresie brak udziałów we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych KNF z lat 2004–2017.

Po kryzysie finansowym w latach 2008–2010 nastąpił wzrost udziałów i akcji, spadek wartości
dłużnych papierów wartościowych, zwiększenie wartości pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Wartość pozostałych pożyczek po spadku w roku 2009 w stosunku do 2008 roku wzrosła
w roku 2010 w stosunku do 2009 roku. Stopniowo obniżał się udział wartości lokat terminowych. Zmniejszenie wartości lokat terminowych może mieć związek ze zmianą referencyjnych
stóp procentowych NBP z 5,00% w roku 2008 do 3,50% w latach 2009–2010. Wartość pozostałych
lokat w analizowanym okresie wzrosła z 30 089 tys. zł w roku 2008 do wartości 61 717 tys. zł
w roku 2010.
Natomiast po wdrożeniu dyrektywy Solvency II zmniejszeniu w latach 2015–2017 uległa wartość udziałów i akcji zaś zwiększeniu wartość dłużnych papierów wartościowych. Zmniejszenie
wartości udziałów i akcji oraz zwiększenie udziału dłużnych papierów wartościowych w latach
2015–2017 było wyrazem dążenia do ograniczania ryzyka inwestycyjnego. W latach 2015–
–2017 niewielkiemu wzrostowi uległa wartość pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, natomiast zmniejszeniu uległa wartość pozostałych pożyczek. Podobnie jak po kryzysie finansowym, tak również po wdrożeniu dyrektywy Solvency II stopniowo obniżał się udział wartości
lokat terminowych. Zmniejszenie wartości lokat terminowych może mieć związek z niską rentownością tych lokat związaną z utrzymującą się w tym okresie niską wartością referencyjnych
stóp procentowych NBP wynoszącą 1,50%. Wartość pozostałych lokat w analizowanym okresie
nie uległa większym zmianom.
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Strukturę innych lokat finansowych zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017 przedstawia
tabela 8.6.
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Tablica 8.6. Struktura innych lokat finansowych zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017
Rok

Udziały,
akcje
[%]

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

12,39
12,46
12,62
11,42
7,41
9,50
11,00
9,69
23,52
33,37
32,02
31,87
17,80
17,86

Dłużne
papiery
wartościowe
[%]
78,94
75,75
73,64
78,52
82,41
82,97
80,10
77,91
63,40
55,81
52,63
51,08
73,78
74,76

Pożyczki
zabezpieczone
hipotecznie
[%]
0,06
0,02
0,02
0,26
0,01
0,07
0,12
0,15
0,12
0,05
1,38
1,83
1,92
1,85

Pozostałe
pożyczki
[%]

Lokaty
terminowe
[%]

Pozostałe
lokaty
[%]

3,57
6,92
7,94
2,21
1,17
1,13
2,42
3,43
4,50
5,27
6,01
2,13
1,59
1,69

5,02
4,83
5,75
7,81
8,93
6,23
6,17
8,66
8,21
5,19
7,44
6,54
4,46
3,34

0,02
0,02
0,03
0,03
0,08
0,11
0,19
0,16
0,25
0,31
0,53
0,56
0,45
0,49

W analizowanym okresie brak udziałów we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych KNF z lat 2004–2017.

Strukturę innych lokat finansowych zakładów ubezpieczeń w latach 2008–2010 (po wystąpieniu kryzysu finansowego) przedstawia rysunek 8.4.

Rys. 8.4. Struktura innych lokat finansowych zakładów ubezpieczeń w latach 2008–2010 (po wystąpieniu
kryzysu finansowego)
Źródło: opracowanie własne.
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Po wystąpieniu kryzysu finansowego w strukturze innych lokat finansowych (tabela 8.6 i rysunek 8.4) w roku 2008 nastąpił spadek udziałów, akcji do 7,41% (w roku 2007 wynosił 11,42%).
W kolejnych latach nastąpił ich wzrost do 9,50% w roku 2009 oraz 11,00% w roku 2010, czyli
wartości zbliżonej do roku 2007. W okresie tym w strukturze innych lokat finansowych nastąpiło nieznaczne zmniejszenie dłużnych papierów wartościowych z 82,41% w roku 2008 do
80,10% w roku 2010. Na zbliżonym poziomie kształtował się udział pożyczek zabezpieczonych
hipotecznie. Nieznacznemu zwiększeniu uległ udział pozostałych pożyczek, zaś zmniejszeniu
udział lokat terminowych. Zmniejszenie to po części może wynikać ze zmniejszenia referencyjnej stopy procentowej NBP z 5,00% w roku 2008 do 3,50% w latach 2009–2010. Podniesienie stopy referencyjnej NBP w roku 2011 do 4,50% spowodowało powrót do wartości lokat
terminowych do poziomu z roku 2008. Udział pozostałych lokat kształtował się na zbliżonym
poziomie i był śladowy w strukturze innych lokat finansowych.
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Strukturę innych lokat finansowych zakładów ubezpieczeń przed wdrożeniem dyrektywy Sol
vency II (2015 rok) i po jej wdrożeniu (lata 2016–2017) przedstawia rys. 8.5.

Rys. 8.5. Struktura innych lokat finansowych zakładów ubezpieczeń przed wdrożeniem dyrektywy Solvency II (2015 rok) i po jej wdrożeniu (lata 2016–2017)
Źródło: opracowanie własne.

Po wdrożeniu dyrektywy Solvency II w strukturze innych lokat finansowych (tabela 8.6 i rys.
8.5) znaczne zmiany nastąpiły w zakresie udziałów, akcji oraz dłużnych papierów wartościowych. Udział udziałów i akcji w strukturze innych lokat finansowych uległ znacznemu zmniejszeniu (o 14,01% z 31,87% w roku 2015 do 17,86% w roku 2017). Odmienna sytuacja nastąpiła w zakresie dłużnych papierów wartościowych. Udział dłużnych papierów wartościowych w strukturze innych lokat finansowych zwiększył się o 23,69% z 51,08% w roku 2015
do 74,76% w roku 2017. Powyższe zmiany spowodowane były koniecznością ograniczania
ryzyka prowadzonej działalności inwestycyjnej. Podobnie jak po kryzysie zauważalny jest spadek udziału lokat terminowych w strukturze innych lokat finansowych, co częściowo związane
jest z utrzymującą się w tym okresie niską wartością referencyjnych stóp procentowych NBP
wynoszącą 1,50%. Wdrożenie dyrektywy Solvency II w strukturze innych lokat finansowych
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nie spowodowało istotnych zmian w zakresie udziału pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,
pozostałych pożyczek oraz pozostałych lokat.
Wartość lokat zakładów ubezpieczeń w jednostkach podporządkowanych w latach 2004–2017
przedstawia tabela 8.7.
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Tabela 8.7. Wartość lokat zakładów ubezpieczeń w jednostkach podporządkowanych w latach 2004–2017
Rok
[tys. zł]

Udziały lub akcje
w jednostkach
podporządkowanych
[tys. zł]

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

4 349 545
4 966 218
5 559 934
7 875 349
7 536 035
9 076 994
8 471 514
8 133 424
9 215 355
6 828 063
8 234 151
9 260 597
10 544 496
17 541 298

Pożyczki udzielone jednostkom
podporządkowanym oraz
dłużne papiery emitowane
przez te jednostki
[tys. zł]
91 370
82 798
55 174
48 349
75 363
32 551
91 547
100 633
139 460
162 933
239 463
376 031
510 919
438 544

Pozostałe lokaty
[tys. zł]
3 291
100
7 924
1 000
1 000
341 709
477 213

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych KNF z lat 2004–2017.

Wśród lokat zakładów ubezpieczeń w jednostkach podporządkowanych (tabela 8.7) dominującą pozycją były udziały lub akcje, których wartość w latach 2004–2017 uległa zwiększeniu
(z 4 349 545 tys. zł w roku 2004 do 17 541 298 tys. zł w roku 2017). Znacznie mniejsza była
wartość pożyczek udzielonych jednostkom podporządkowanym oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez te jednostki. Pozostałe lokaty w ciągu wielu lat nie występowały,
zaś w pozostałych, z wyjątkiem lat 2015 oraz 2017, charakteryzowały się śladowymi wartościami.
Po wystąpieniu kryzysu finansowego wartość udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych po zwiększeniu w roku 2009 uległa zmniejszeniu w roku 2010. Odwrotna sytuacja była
w przypadku pożyczek udzielonych jednostkom podporządkowanym oraz dłużnych papierów
emitowanych przez te jednostki. Wartość pożyczek udzielonych jednostkom podporządkowanym oraz dłużnych papierów emitowanych przez te jednostki obniżyła się w roku 2009, zaś
wzrosła w roku 2010. Pozostałe lokaty wystąpiły jedynie w roku 2009.
Po wdrożeniu dyrektywy Solvency II wartość lokat zakładów ubezpieczeń w jednostkach podporządkowanych, wartość udziałów lub akcji w tych jednostkach uległa zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2015. W roku 2015 wartość udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych wynosiła 9 260 597 tys. zł, a następnie zwiększyła się w roku 2016 do wartości
10 544 496 tys. zł, po czym w 2017 roku znacznie wzrosła do wartości 17 541 298 tys. zł.
Wartość pożyczek udzielonych jednostkom podporządkowanym oraz dłużnych papierów
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wartościowych emitowanych przez te jednostki w 2016 roku wzrosła do 510 919 tys. zł w stosunku do 2015 roku, w którym wynosiła 376 031 tys. zł, a następnie uległa zmniejszeniu w roku
2017 do 438 544 tys. zł. Pozostałe lokaty w roku 2015 miały wartość 341 709 tys. zł, w roku
2016 nie występowały, zaś w roku 2017 osiągnęły wartość 477 213 tys. zł.
Strukturę lokat w jednostkach podporządkowanych zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017
przedstawia tabela 8.8.
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Tabela 8.8. Struktura lokat w jednostkach podporządkowanych zakładów ubezpieczeń w latach 2004–2017

Rok
[%]

Udziały lub akcje
w jednostkach
podporządkowanych
[%]

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

97,87
98,36
99,02
99,39
99,01
99,56
98,93
98,77
98,51
97,66
97,16
92,81
95,46
95,03

Pożyczki udzielone
jednostkom
podporządkowanym oraz
dłużne papiery emitowane
przez te jednostki
[%]
2,06
1,64
0,98
0,61
0,99
0,36
1,07
1,23
1,49
2,33
2,83
3,27
4,54
2,38

Pozostałe lokaty
[%]
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
3,42
0,00
2,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych KNF z lat 2004–2017.

Strukturę lokat w jednostkach podporządkowanych w latach 2008–2010 przedstawia rys. 8.6.
Jak wynika z rys. 8.6, struktura lokat w jednostkach podporządkowanych po wystąpieniu kryzysu finansowego nie uległa istotnej zmianie.
Strukturę lokat w jednostkach podporządkowanych zakładów ubezpieczeń przed wdrożeniem
dyrektywy Solvency II (2015 rok) i po jej wdrożeniu (lata 2016–2017) przedstawia rys. 8.7.
Struktura lokat w jednostkach podporządkowanych przed wdrożeniem dyrektywy Solvency II
i po jej wdrożeniu (rys. 8.7) analogicznie jak po wystąpieniu kryzysu finansowego nie uległa
istotnej zmianie.
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Rys. 8.6. Struktura lokat w jednostkach podporządkowanych w latach 2008–2010
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Źródło: opracowanie własne.

Rys. 8.7. Struktura lokat w jednostkach podporządkowanych zakładów ubezpieczeń przed wdrożeniem
dyrektywy Solvency II (2015 rok) i po jej wdrożeniu (lata 2016–2017)
Źródło: opracowanie własne.

8.6. Podsumowanie
Przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania rozważania przybliżyły nowe podejście do
działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń oraz w ramach postawionego pytania badawczego pozwoliły na sformułowanie następujących spostrzeżeń.
Po kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2007 roku, w latach 2009–2010 nastąpiło
zmniejszenie wartości aktywów zakładów ubezpieczeń w porównaniu z rokiem 2008. Konsekwencją obniżenia wartości aktywów zakładów ubezpieczeń było zmniejszenie wartości lokat
w tym okresie. Po kryzysie finansowym nie zaobserwowano znaczących zmian w strukturze
lokat zakładów ubezpieczeń. Jedynie w roku 2008 zaobserwować można w strukturze innych
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lokat finansowych spadek udziałów i akcji w stosunku do roku 2007 o 4,01% (11,42% w roku
2007 zaś 7,41% w roku 2008). W roku 2009 udział ten wzrósł do 9,50% zaś w roku 2010 do
11,00%, czyli poziomu zbliżonego do roku 2007.
Wdrożenie dyrektywy Solvency II nie wpłynęło, jak to miało miejsce po kryzysie finansowym, na zmniejszenie aktywów zakładów ubezpieczeń. Po wdrożeniu dyrektywy Solvency II
wartość aktywów (analogicznie jak przed jej wdrożeniem) corocznie wzrastała. Szczególnie
znaczący ich wzrost miał miejsce w 2017 roku. Dynamika wzrostu wartości aktywów zakładów
ubezpieczeń w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016 wyniosła 112,25% i była najwyższa
w okresie objętym analizą. Wynikiem dynamicznego wzrostu wartości aktywów był wzrost
wartości lokat zakładów ubezpieczeń, szczególnie w roku 2017. Lokaty w roku 2016 stanowiły
77,08% wartości aktywów, zaś w 2017 roku 87,91%, osiągając w 2016 roku wartość 63 120 765
tys. zł a w 2017 roku wartość 72 016 902 tys. zł (tabela 1). Wdrożenie dyrektywy Solnency
II spowodowało większe zmiany w strukturze lokat niż zmiany, które nastąpiły po kryzysie
finansowym. W strukturze lokat zakładów ubezpieczeń po wdrożeniu dyrektywy Solvency II
nastąpiło zmniejszenie o 9,31% udziału innych lokat finansowych, których udział w roku 2015
wynosił 82,50%, zaś w 2017 roku 73,19%. Jednocześnie o 9,64% zwiększył się w strukturze
lokat zakładów ubezpieczeń udział lokat w jednostkach podporządkowanych (15,98% w roku
2005 oraz 25,63% w roku 2017), ale to po części związane było z inwestycjami poczynionymi
przez PZU S.A. Po wdrożeniu dyrektywy Solvency II istotne zmiany nastąpiły w strukturze
innych lokat finansowych. W roku 2017 w porównaniu z rokiem 2015 nastąpiło zmniejszenie
zaangażowania udziałów w akcje oraz zwiększenie udziału dłużnych papierów wartościowych,
co wynikało z konieczności ograniczania ryzyka prowadzonej działalności inwestycyjnej.
Należy jednak podkreślić, że od wdrożenia dyrektywy Solvency II upłynęły jedynie 2 lata, stąd
pełne skutki jej wdrożenia dla działalności inwestycyjnej możliwe będą do określenia po kolejnych latach jej stosowania.
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9.1. Wprowadzenie
Rynek ubezpieczeń jest jednym z najbardziej rozwijających się, zaś zakłady ubezpieczeń
stanowią bardzo ważny element rzeczywistości gospodarczej. Ubezpieczyciele funkcjonują
w warunkach stale zmieniającego się otoczenia oraz rosnącej konkurencji. Globalizacja,
rozwój technologiczny, techniczny i cywilizacyjny, nowi konkurenci oraz zmieniające się
i rosnące wymagania klientów powodują, że środowisko, w którym działają, dynamicznie
i znacząco zmienia się. Zakłady ubezpieczeń, podobnie jak inne instytucje finansowe, dynamicznie się rozwijają, zaś ich rozwój uwarunkowany jest takimi czynnikami jak: zmiana
tendencji gospodarczych, zmiana regulacji prawnych, kryzysy finansowe czy zmiana oczekiwań klientów generująca zapotrzebowanie na nowe produkty. Ubezpieczyciele realizując różnorodne cele, dążą do osiągania coraz wyższej rentowności lub przynajmniej utrzymania jej na określonym poziomie. Dlatego też zakłady ubezpieczeń, aby dostosować się
do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, powinny podejmować działania usprawniające proces zarządzania, a szczególną uwagę poświęcić optymalizacji bądź redukcji
kosztów w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej. Ponadto są to instytucje
dużego zaufania społecznego, gdyż zarządzają funduszami ubezpieczeniowymi utworzonymi ze zgromadzonych składek ubezpieczeniowych. A zatem szczególnie powinny dbać
o kondycję finansową. Jednym z czynników decydujących o stabilności finansowej ubezpieczycieli jest efektywne zarządzanie kosztami. Zarządzanie kosztami prowadzi do zwiększenia
efektywności wykorzystania zasobów poprzez świadome podejmowanie decyzji w zakresie
kosztów, ich planowania oraz kontrolowania. Problematyka efektywnego zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń wymaga wprowadzania nowych rozwiązań w tym zakresie,
umożliwiających generowanie wieloprzekrojowych informacji o kosztach i cenach oferowanych produktów oraz pozwalających obserwować zmiany zachodzące w ramach procesów
decyzyjnych.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń działających w Polsce. Zakres podmiotowy badań obejmował
zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i ubezpieczeń majątkowych zorganizowane
w formie spółki akcyjnej. Do realizacji celu wykorzystano metody badawcze takie jak analizę
piśmiennictwa i badania ankietowe. Rozważania zawarte w artykule dotyczą zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i ubezpieczeń majątkowych, które będą określane w skrócie jako
zakłady ubezpieczeń lub ubezpieczyciele.
9.2. Zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń w świetle literatury przedmiotu
W literaturze brak jest jednoznacznej definicji pojęcia zarządzanie kosztami, co wynika
z różnorodnego podejścia do określenia tego terminu. Zarówno teoretycy, jak i praktycy zajmujący się zarządzaniem kosztami inaczej postrzegają cele zarządzania kosztami, sposoby
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realizacji wyznaczonych celów, horyzont czasowy planowania kosztów czy uczestnictwo poszczególnych szczebli zarządzania w planowaniu. Ponadto pojęcie zarządzanie kosztami ulega także modyfikacji wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz
wewnątrz samego przedsiębiorstwa. Dokonując analizy definicji zarządzania kosztami
z polskiej literatury, można wskazać następujące cechy charakterystyczne [Karmańska, 2007,
s. 24]:
1) podstawowymi źródłami informacji są systemy rachunku kosztów dostosowane do potrzeb
informacyjnych określonych obszarów działalności przedsiębiorstwa,
2) podstawowymi narzędziami są planowanie i kontrola kosztów oraz analiza odchyleń pomiędzy kosztami rzeczywistymi i kosztami planowanymi,
3) głównym celem jest polepszanie efektywności wykorzystania zasobów, co powinno umożliwić osiągnięcie satysfakcji przez klientów,
4) najważniejszym sposobem realizacji celu jest wzrost racjonalności ponoszenia kosztów
oraz systematyczna obniżka kosztów.
W literaturze obcojęzycznej podkreśla się podejmowanie działań w zakresie planowania oraz ciągłej kontroli i obniżki kosztów, ukierunkowanych na wzrost zadowolenia klientów. Wskazuje się trzy podejścia do zarządzania kosztami: japońskie, anglo-amerykańskie
i niemieckie [Szychta, 2008, ss. 180–185]. Podejście japońskie do zarządzania kosztami narodziło się najwcześniej, pod koniec lat 60. XX wieku. Koncentruje się na połączeniu redukcji kosztów wyrobów ze wzrostem produktywności w poszczególnych etapach cyklu
życia produktu, co pozwala osiągnąć docelowy poziom wyników. W anglo-amerykańskiej
literaturze zarządzanie kosztami rozumiane jest jako działania podejmowane w zakresie krótko- i długoterminowego planowania oraz systematycznego kontrolowania kosztów, które
prowadzą do zwiększenia wartości dla klientów i obniżenia kosztów produktów. Zarządzanie kosztami postrzegane jest jako interdyscyplinarna i wielofunkcyjna działalność, obejmująca wiedzę z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa o sposobach uczestniczenia
poszczególnych zasobów gospodarczych w tworzeniu wartości dla klienta oraz właścicieli
przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarny charakter zarządzania kosztami przedsiębiorstwa podkreślają także autorzy niemieccy. Niemieckie podejście do zarządzania kosztami wywodzi się z rachunku kosztów oraz controllingu kosztów. W przeszłości zarządzanie kosztami
w ujęciu niemieckich autorów miało charakter operacyjny. Obejmowało zarządzanie kosztami
zorientowane na ośrodki odpowiedzialności i na produkty, zaś głównym narzędziem był rachunek kosztów planowanych powiązany z programami redukcji kosztów. Współcześnie zarządzanie kosztami w podejściu niemieckim definiowane jest jako antycypacyjne oddziaływanie
na koszty w zakresie ich poziomu, struktury, zachowania, elastyczności oraz przejrzystości.
Są to działania o charakterze ciągłym i wieloaspektowym ukierunkowane na wzrost wartości
przedsiębiorstwa, dotyczące wszelkich powiązań pomiędzy produktami, procesami i zasobami
wykorzystywanymi przez jednostkę.
Wieloznaczność pojęcia zarządzanie kosztami ma odzwierciedlenie w różnorodności celów
stawianych systemom zarządzania kosztami. Wśród celów zarządzania kosztami, wskazywanych przez różnych autorów, najczęściej wymieniane jest obniżanie poziomu kosztów oraz
kształtowanie odpowiedniej struktury kosztowej w przedsiębiorstwie, poznanie procesu powstawania kosztów, przyczyn i mechanizmów powstawania kosztów, a także ukierunkowanie
polityki kosztowej na koszty cyklu życia produktu czy redukcję kosztów poprzez doskonalenie procesów gospodarczych, a zwłaszcza poprawę efektywności wykorzystania zasobów
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[Zyznarska-Dworczak, 2012, ss. 28–29]. Analizując wskazywane przez teoretyków i praktyków
cele, można wyznaczyć główny cel zarządzania kosztami, tj. świadome kontrolowanie kosztów, którego realizacja jest możliwa poprzez opracowanie procedur i działań zmierzających
do poznania przyczyn powstawania kosztów, planowania kosztów, optymalizacji lub redukcji
kosztów.
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Wymienione powyżej cele zarządzania kosztami w pełni odpowiadają zakładom ubezpieczeń.
Głównym celem zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń jest świadome kontrolowanie
kosztów, przy czym cele szczegółowe dostosowywane są do specyfiki działalności ubezpieczeniowej oraz zadań realizowanych w poszczególnych obszarach działalności ubezpieczyciela.
Wśród celów szczegółowych zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń można wymienić
[Chmielowiec-Lewczuk, 2017a, s. 56]:
• planowanie kosztów odszkodowań i świadczeń,
• optymalizacja kosztów likwidacji szkód, kosztów akwizycji, kosztów zbywania lokat,
• redukcja kosztów administracyjnych i kosztów utrzymania lokat oraz zarządzania nimi,
• kontrolowanie kosztów kapitału.
Realizacja przyjętych celów zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń wymaga opracowania i wdrożenia procesu zarządzania kosztami. Ponadto przyjęte cele zarządzania kosztami
powinny być podporządkowane przyjętej strategii zakładu ubezpieczeń, która determinuje strategię kosztową w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń. Wyznaczone cele główne stanowią podstawę wytyczenia celów zarządzania kosztami. Na proces zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń składają się następujące etapy [Chmielowiec-Lewczuk, 2017a, ss. 56–62]:
1) zdefiniowanie elementów wspólnych strategii zakładu ubezpieczeń i obszarów kosztów
– należy skoordynować cele główne zakładu ubezpieczeń z celami zarządzania kosztami,
z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych, w pięciu podstawowych obszarach zakładu ubezpieczeń: produkty, lokaty, reasekuracja, ludzie, inwestycje;
2) przełożenie zadań strategicznych na poszczególne obszary działalności zakładu ubezpieczeń – polega na podzieleniu celów strategicznych zarządzania kosztami na działania operacyjne w podstawowych obszarach działalności ubezpieczyciela;
3) wybór i przygotowanie właściwych systemów rachunku kosztów dopasowanych do celów
zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń. Powiązanie systemów rachunku kosztów z celami zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń przedstawia tabela 1;
4) opracowanie systemu budżetowania kosztów, dostosowanego do wybranego systemu rachunku kosztów;
5) kalkulacja kosztów zgodnie z przyjętymi założeniami i sporządzanie raportów dotyczących
kalkulacji kosztów;
6) monitoring działań i czynności mający na celu kontrolowanie poprawności wykonywania
działań i czynności objętych procesem zarządzania kosztami pod względem poprawności
rachunkowej i merytorycznej;
7) kontrola zawierająca szczegółową analizę przyczyn odchyleń kosztów faktycznie poniesionych od kosztów zaplanowanych;
8) ocena efektów wdrożonego procesu zarządzania kosztami.
Proces zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń podporządkowany realizacji głównego celu, może obejmować różne obszary działalności zakładu ubezpieczeń. [Chmielowiec-Lewczuk, 2017b, s. 418] W przypadku gdy zarządzanie kosztami zostanie podporządkowane zarządzaniu finansami, obejmie wówczas takie obszary działalności zakładu
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Tabela 9.1. Wybór systemu rachunku kosztów w zależności od celu zarządzania kosztami w zakładzie
ubezpieczeń
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Lp.

Cel zarządzania kosztami

1

Planowanie kosztów odszkodowań
i świadczeń

2

Optymalizacja kosztów likwidacji szkód

3

Optymalizacja kosztów akwizycji

4

Redukcja kosztów administracyjnych

5

Redukcja kosztów utrzymania lokat
i zarządzania nimi

Systemy rachunku kosztów
Rachunek kosztów klienta
Rachunek kosztów cyklu życia produktu
ubezpieczeniowego
Rachunek kosztów działań
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
Rachunek kosztów zmiennych
Rachunek kosztów działań
Rachunek kosztów klienta
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
Rachunek kosztów zmiennych
Rachunek kosztów działań
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
Rachunek kosztów działań
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

6

Optymalizacja kosztów zbywania lokat

Rachunek kosztów działalności lokacyjnej

7

Kontrolowanie kosztów kapitału

Rachunek kosztów kapitału

Źródło: Chmielowiec-Lewczuk, 2017a, s. 58.

ubezpieczeń jak: ryzyko ubezpieczeniowe, reasekuracja, lokaty, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, przepływy pieniężne czy kreowanie wartości. W odniesieniu do koncepcji zarządzania kosztami skorelowanej z wdrażaniem procesu ciągłego doskonalenia bazującego
na zarządzaniu działaniami uwaga zostanie skoncentrowana na projektowaniu i sprzedaży
produktów ubezpieczeniowych, likwidacji szkód, administracji oraz zarządzaniu lokatami.
Z kolei, gdy zarządzanie kosztami będzie stanowić element procesu zarządzania wartością,
wówczas związane będzie z obszarem produktów ubezpieczeniowych, dystrybucji, polityki
taryfowej, underwritingu, systemem likwidacji szkód, lokat. Przyjęcie do realizacji jednej koncepcji nie wyklucza możliwości wdrożenia innej, co oznacza, że różne koncepcje mogą być
realizowane łącznie bądź każda z nich oddzielnie.
9.3. Zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń – wyniki badań
Zakłady ubezpieczeń dbając o kondycję finansową, powinny szczególną uwagę poświęcić
optymalizacji bądź redukcji kosztów w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej.
Rozpoznanie poziomu dojrzałości zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń w Polsce
stało się przyczynkiem do przeprowadzenia badań. Badaniem objęto zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych. Na polskim rynku funkcjonują 33 zakłady
pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, przy czym 24 zakłady ubezpieczeń funkcjonują w formie spółki akcyjnej, zaś 9 zakładów ubezpieczeń w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Podmiotem badań były zakłady pozostałych ubezpieczeń
osobowych i ubezpieczeń majątkowych funkcjonujące w formie spółek akcyjnych. Spośród 24
zakładów ubezpieczeń, z którymi kontaktowano się, odpowiedzi na pytania udzieliło 18 zakładów ubezpieczeń, co stanowi 75% badanej populacji.
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Rys. 9.1. Instrumenty rachunkowości zarządczej stosowane w zakładach ubezpieczeń w celach zarządzania kosztami
Źródło: badania własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń opiera
się głównie na tradycyjnych systemach rachunku kosztów. Rysunek 9.1 przedstawia instrumenty rachunkowości zarządczej stosowane przez zakłady ubezpieczeń w celach zarządzania
kosztami.
Wszystkie badane zakłady ubezpieczeń wykorzystują rodzajowy i podmiotowy rachunek kosztów. Zastosowanie tych instrumentów wynika z regulacji prawnych w zakresie prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach. Powszechnie stosowane jest także budżetowanie kosztów
– 100% ankietowanych zadeklarowało opracowywanie budżetów kosztów. Znaczna część badanych zakładów ubezpieczeń – 55,5% badanych – stosuje także przedmiotowy rachunek kosztów,
przyporządkowując koszty nośnikom kosztów – produktom ubezpieczeniowym, co pozwala na
analizę rentowności poszczególnych produktów. Dla celów zarządzania kosztami ubezpieczyciele
stosują wielostopniowy rachunek kosztów (61,1%) oraz w mniejszym stopniu wieloblokowy rachunek kosztów (44,4%). Również 61,1% ankietowanych zadeklarowało, że wykorzystuje outsourcing. Połowa badanych przedsiębiorstw w celu zarządzania kosztami posługuje się rachunkiem
kosztów pełnych rzeczywistych. Natomiast nowoczesne instrumenty rachunkowości zarządczej,
służące do zarządzania kosztami, stosowane są w niewielkim stopniu. Zaledwie 22,2% ankietowanych potwierdziło wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania kosztami zakładu
ubezpieczeń, zaś 11,1% ankietowanych zadeklarowało opracowanie i wykorzystanie strategicznej
karty wyników w swoim zakładzie ubezpieczeń. Natomiast żaden z zakładów ubezpieczeń nie
stosuje takich instrumentów jak: rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów cyklu życia
produktów, rachunek kosztów ciągłego doskonalenia oraz rachunek kosztów jakości.
Kolejne pytanie dotyczyło wprowadzenia nowych instrumentów rachunkowości zarządczej w celu podniesienia skuteczności zarządzania kosztami. 77,8% badanych zakładów
ubezpieczeń nie zamierza wdrażać nowych narzędzi zarządzania kosztami. Tylko 22,2%
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(tj. 4 zakłady ubezpieczeń) zadeklarowało, iż w ciągu najbliższego roku zamierza wdrożyć
nowe instrumenty zarządzania kosztami, przy czym planowane zmiany w systemie zarządzania
kosztami w tych zakładach ubezpieczeń są następujące:
• wdrożenie wielostopniowego rachunku kosztów, rachunku kosztów cyklu życia produktów,
rachunku kosztów jakości oraz outsourcingu,
• wdrożenie zero based-budgeting,
• wprowadzenie zarządzania „contribution” wynikiem technicznym w przekroju linii
biznesowych,
• wprowadzenie nowego systemu finansowo-księgowego.
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Graficzną prezentację planów zakładów ubezpieczeń w zakresie wdrożenia nowych instrumentów zarządzania kosztami ujęto na rys. 9.2.

Rys. 9.2. Wdrożenie nowych instrumentów zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń
Źródło: badania własne.

Zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń powinno służyć osiąganiu zakładanych wyników finansowych przez ubezpieczyciela dzięki poprawie efektywności wykorzystania
zasobów i doskonaleniu procesów gospodarczych. Jednakże zakłady ubezpieczeń bardzo
różnie definiują cele zarządzania kosztami. Na zróżnicowanie celów zarządzania kosztami
w zakładach ubezpieczeń wskazują odpowiedzi respondentów na następne pytanie. Ankietowane zakłady ubezpieczeń zostały poproszone o wskazanie, w jakim celu stosowane jest zarządzanie kosztami. W pytaniu zastosowano skalę od 1 do 5, gdzie 1 – nie ma znaczenia, 2 – ma
małe znaczenie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – ma duże znaczenie, 5 – ma bardzo duże znaczenie.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń
w największym stopniu związane jest z:
• planowaniem kosztów – na duże i bardzo duże znaczenie zarządzania kosztami wskazuje
100% ankietowanych,
• kontrolą kosztów – na duże i bardzo duże znaczenie zarządzania kosztami wskazuje 100%
ankietowanych,
• optymalizacją poziomu kosztów – na duże i bardzo duże znaczenie zarządzania kosztami
wskazuje 88,9% ankietowanych,
• kalkulowaniem kosztów produktów – na duże i bardzo duże znaczenie zarządzania kosztami
wskazuje 88,9% ankietowanych,
• wspieraniem i oceną realizacji strategii – na duże znaczenie zarządzania kosztami wskazuje
83,3% ankietowanych.
38,9% respondentów niewielkie znaczenie zarządzania kosztami przypisuje celom związanym z redukcją kosztów. Co oznacza, że generalnie celem zarządzania kosztami w zakładach
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ubezpieczeń jest optymalizacja kosztów, a nie ich redukcja. Aż 61% ankietowanych zarządzania kosztami nie wiąże z rozpoznawaniem mechanizmów i przyczyn poznawania kosztów. Ponadto wykorzystanie zarządzania kosztami w celu poprawy przebiegu procesów gospodarczych, jak i kalkulowania kosztów procesów jest relatywnie niewielkie. Połowa ankietowanych deklaruje, że zarządzanie kosztami w tych przypadkach ma małe znaczenie
lub trudno im to ocenić. Jest to związane z tym, że zarządzanie procesami zostało wdrożone
w odniesieniu do wybranych procesów bądź dopiero zostanie zastosowane, a ponadto tylko
pojedyncze zakłady ubezpieczeń te procesy mierzą i zarządzają nimi.
Zróżnicowanie celów zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń prezentuje tabela 9.2.
Tabela 9.2. Cele stosowania zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń
Cel zarządzania kosztami

Znaczenie zarządzania kosztami
w zakładach ubezpieczeń
1

2

3
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Planowanie kosztów
Redukcja kosztów

5,5%

16,7%

16,7%

Kontrola kosztów
Poznanie mechanizmów i przyczyn poznawania kosztów 5,5%

5

55,5%

44,4%

11,1%

50%

27,8%

72,2%

44,4%

39%

Optymalizacja poziomu kosztów

11,1%

66,7%

Optymalizacja struktury kosztów

77,8%

22,2%

27,8%

55,6%

5,5%

33,3%

33,3%

16,7%

Wspieranie i ocena realizacji strategii

16,7%

83,3%

Kalkulowanie kosztów produktów

11,1%

83,3%

5,6%

22,2%

44,4%

5,6%

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów
Poprawa przebiegu procesów gospodarczych

Kalkulowanie kosztów procesów

11,1%

4

11,1%
16,7%

5,6%

22,2%

22,2%

Źródło: badania własne.

W procesie zarządzania kosztami istotnym elementem jest ocena efektywności zarządzania
kosztami. W tym celu przedsiębiorstwa wykorzystują zarówno miary o charakterze finansowym,
jak i miary niefinansowe. Kolejne pytanie wskazuje, jakie mierniki stosują zakłady ubezpieczeń
do oceny efektywności zarządzania kosztami. W pytaniu wskazano zarówno mierniki finansowe, jak i mierniki niefinansowe dostosowane do specyfiki działalności ubezpieczeniowej. Wachlarz stosowanych mierników oceny efektywności zarządzania kosztami w poszczególnych
zakładach ubezpieczeń jest bardzo różny, co wynika z przyjętego systemu rachunku kosztów
wykorzystywanego do zarządzania kosztami ubezpieczyciela. Niemniej jednak wszystkie zakłady ubezpieczeń wykorzystują jednocześnie mierniki finansowe i niefinansowe (tabela 9.3).
Istotnym etapem zarządzania kosztami jest monitorowanie kosztów poprzez obserwacje określonych wskaźników dotyczących czynników kosztotwórczych oraz analiza tendencji ich zmian
w powiązaniu ze zmianami kosztów. Monitorowanie efektów zachodzących zmian staje się
przyczynkiem do podejmowania działań podnoszących skuteczność zarządzania kosztami.
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Tabela 9.3. Mierniki oceny efektywności zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń
Mierniki oceny efektywności zarządzania kosztami

Liczba
udzielonych
odpowiedzi

Udział
procentowy

15
18
15
18
18
12

83%
100%
83%
100%
100%
67%

15

83%

16
7
3
1
6
11
9

89%
39%
17%
5%
33%
61%
50%

1

5%

2

11%

8

44%

0

0%

2

11%

2

11%

0

0%

11
10
18
12
10
4
1
18
0
5
0

61%
55%
100%
67%
55%
22%
5%
100%
0%
28%
0%

Mierniki finansowe
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––
––
––
––
––
––
––

––

wynik finansowy różnych grup produktowych
wskaźnik rentowności działalności technicznej
wskaźnik szkodowości
wskaźnik kosztów administracyjnych
wskaźnik prowizji
wskaźnik pośrednich kosztów akwizycji
wskaźnik wszystkich kosztów technicznych na udziale
własnym netto
wskaźnik kosztów brutto
wskaźnik pozostałych kosztów
wskaźnik przypisu kosztów na jednego pracownika
alternatywny koszt kapitału
benchmarking kosztów
wskaźnik marży
wskaźnik pokrycia kosztów przez marżę
wskaźniki jednostkowych kosztów poszczególnych
procesów
wskaźniki dynamiki kosztów procesu sprzedaży
produktów ubezpieczeniowych
wskaźnik dynamiki kosztów procesu likwidacji szkód
wskaźnik kosztów procesu w odszkodowaniach
i świadczeniach należnych
wskaźniki udziału kosztów poszczególnych procesów
w kosztach akwizycji
wskaźniki udziału kosztów poszczególnych procesów
w kosztach administracyjnych
wskaźniki struktury kosztów procesów

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

udział w rynku
czas obsługi klienta
czas likwidacji szkody
satysfakcja klienta
jakość obsługi klienta
jakość usługi ubezpieczeniowej
czas realizacji działania
ilość reklamacji
czas pracy pracowników
wskaźnik rotacji pracowników
doświadczenie pracowników

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Mierniki niefinansowe

Źródło: badania własne.
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Z przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie zakłady ubezpieczeń do oceny efektywności zarządzania kosztami wykorzystują mierniki finansowe takie jak: wskaźnik rentowności
działalności technicznej, wskaźnik kosztów administracyjnych, wskaźnik prowizji. Spośród
wymienionych mierników finansowych większość zakładów ubezpieczeń – 89% badanych –
stosuje wskaźnik kosztów brutto, a także wskaźnik szkodowości, wskaźnik wszystkich kosztów
technicznych na udziale własnym netto i wynik finansowy poszczególnych grup produktowych
(83%). Z kolei wskaźnik pośrednich kosztów akwizycji wykorzystuje 67% badanych zakładów ubezpieczeń. Ubezpieczyciele stosujący wielostopniowy rachunek kosztów posługują się
wskaźnikiem marży (61%) oraz wskaźnikiem pokrycia kosztów przez marżę (50%). W mniejszym stopniu wykorzystywane są: wskaźnik dynamiki kosztów procesu likwidacji szkód (44%),
wskaźnik pozostałych kosztów (39%) oraz benchmarking kosztów (33%). W nielicznych przypadkach ubezpieczyciele korzystają ze wskaźnika przypisu kosztów na jednego pracownika
(17%), wskaźnika dynamiki kosztów procesu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, dynamiki udziału kosztów poszczególnych procesów w kosztach akwizycji oraz wskaźnika kosztów poszczególnych procesów w kosztach administracyjnych (11%). Wymienione wskaźniki
stosowane są przez zakłady ubezpieczeń dokonujące pomiaru procesów, stąd tak ograniczone
jest ich wykorzystanie w praktyce. Pojedyncze przypadki związane są z zastosowaniem wskaźników jednostkowych kosztów poszczególnych procesów oraz alternatywnego kosztu kapitału.
Do mierników finansowych, których nie wykorzystują zakłady ubezpieczeń, należą: wskaźnik kosztów procesu w odszkodowaniach i świadczeniach należnych oraz wskaźniki struktury
kosztów procesów.
W przypadku mierników niefinansowych wszystkie zakłady ubezpieczeń stosują dwa mierniki:
czas likwidacji szkody i ilość reklamacji. Ponadto 61% ankietowanych wykorzystuje wskaźnik
udziału w rynku oraz 67% mierzy satysfakcję klientów. W 10 badanych zakładach ubezpieczeń,
co stanowi 55%, mierzy się czas obsługi klienta oraz jakość obsługi klienta. Niewielki odsetek
ankietowanych zadeklarowało pomiar rotacji pracowników (28%) oraz jakości usługi ubezpieczeniowej (22%). Tylko jeden zakład ubezpieczeń dokonuje pomiaru czasu realizacji działania.
Spośród wymienionych mierników niefinansowych żaden zakład ubezpieczeń nie mierzy czasu
pracy pracowników oraz doświadczenia pracowników.
Istotnym elementem zarządzania kosztami jest rozpoznanie czynników wpływających na poziom i strukturę kosztów. Optymalizacja kosztów, do której dążą zakłady ubezpieczeń, jak
wskazują przeprowadzone badania, nie może być osiągnięta wyłącznie poprzez działania
skoncentrowane na bieżącej poprawie wyników finansowych. Na poziom i strukturę kosztów
oddziałują zarówno czynniki zewnętrzne – niezależne od ubezpieczyciela, lecz mające swoje
źródło w jego otoczeniu, jak i czynniki wewnętrzne – zależne od zakładu ubezpieczeń. W oparciu o przedstawione w literaturze przedmiotu klasyfikacje czynników wpływających na poziom i strukturę kosztów, czynniki kosztotwórcze ujęto w trzech grupach: czynniki zewnętrzne, czynniki strukturalne oraz czynniki wykonawcze. W pytaniu zastosowano skalę wpływu
poszczególnych czynników na koszty zakładów ubezpieczeń od 1 do 5, gdzie 1 – czynnik nie
ma wpływu, 2 – czynnik ma mały wpływ, 3 – trudno powiedzieć, 4 – czynnik ma duży wpływ,
5 – czynnik ma bardzo duży wpływ.
Znaczenie czynników zewnętrznych, strukturalnych i wykonawczych na poziom i strukturę
kosztów w zakładach ubezpieczeń prezentuje tabela 9.4.
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Tabela 9.4. Czynniki wpływające na poziom i strukturę kosztów zakładów ubezpieczeń
Wpływ czynnika na koszty zakładu ubezpieczeń
majątkowych
1
2
3
4
5

Czynniki kosztotwórcze

Czynniki zewnętrzne
czynniki ekonomiczne

5,6%

11,1%

72,2%

11,1

5,5%

66,7%

27,8%

38,9%

16,7%

33,3%

55,6%

11,1%

33,3%

33,3%

22,2%

44,4%

50%

5,6%

skala działalności

16,7%

44,4%

38,9%

zakres działalności

66,7%

5,5%

27,8%

doświadczenie rynkowe

61,1%

38,9%

stosowana technologia

22,2%

33,3%

44,5%

38,9%

22,2%

22,2%

czynniki organizacyjno-prawne
czynniki społeczne

5,5%

38,9%

postęp techniczny
działania podejmowane przez konkurentów

5,6%

5,6%

preferencje klientów
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Strukturalne czynniki kosztotwórcze

złożoność oferty produktowej

16,7%
Wykonawcze czynniki kosztotwórcze

wykorzystanie potencjału produkcyjnego

16,7%

66,6%

16,7%

zaangażowanie pracowników

33,3%

55,6%

11,1%

kwalifikacje pracowników

11,1%

27,8%

44,4%

16,7%

efektywność wykorzystania dostępnych zasobów

22,2%

5,6%

27,8%

44,4%

zróżnicowanie produktów

16,7%

33,3%

38,9%

11,1%

konfiguracja produktów

11,1%

22,2%

44,5%

22,2%

relacje z klientami

38,9%

22,2%

38,9%

zarządzanie jakością

16,7%

22,2%

61,1%

systemy przetwarzania i przekazywania
informacji

5,5%

66,7%

27,8%

Źródło: badania własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że duży wpływ na poziom i strukturę kosztów mają czynniki zewnętrzne – stanowiące otoczenie zakładów ubezpieczeń. Ubezpieczyciele niemalże jednogłośnie ocenili, że czynniki ekonomiczne (83,3% badanych) i organizacyjno-prawne (94,5%
badanych) w istotny sposób kształtują koszty zakładów ubezpieczeń. Także ponad połowa
badanych wskazuje na duży i bardzo duży wpływ postępu technicznego – 66,7% ankietowanych oraz działania podejmowane przez konkurentów – 55,5% ankietowanych. Ponadto należy
wskazać brak jednoznacznej oceny wpływu preferencji klientów – 55,6% respondentów ocenia
ten czynnik jako istotny w kontekście kształtowania poziomu kosztów, ale jednocześnie 44,4%
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nie potrafi jednoznacznie sklasyfikować jego oddziaływania. Wśród czynników zewnętrznych
o mniejszej sile oddziaływania postrzegane są czynniki społeczne.
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W grupie czynników strukturalnych podstawowe znaczenie przypisywane jest skali działania –
83,3% ankietowanych wskazuje duży i bardzo duży wpływ tego czynnika na poziom kosztów.
O podobnej sile oddziaływania postrzegane jest stosowanie technologii w działalności gospodarczej (77,8%). Złożoność oferty produktowej według 44,4% ankietowanych ma duży i bardzo
duży wpływ na kształtowanie kosztów ubezpieczyciela, ale jednocześnie 38,9% respondentów
nie potrafi jednoznacznie ocenić tego czynnika jako znaczącego lub nieznaczącego, a ponadto 16,7% ocenia go jako czynnik o niewielkim oddziaływaniu. Podobnie uczestnicy badania
oceniają doświadczenie rynkowe. Dla 38,9% ankietowanych doświadczenie rynkowe ma duży
wpływ na poziom i strukturę kosztów, ale aż 61,1% respondentów nie jest w stanie jednoznacznie ocenić tego czynnika jako istotnego lub nieistotnego.
Ostatnią grupą czynników kosztotwórczych są czynniki wykonawcze. W porównaniu z czynnikami zewnętrznymi i czynnikami strukturalnymi, grupa czynników wykonawczych postrzegana jest przez respondentów jako czynniki o relatywnie mniejszym wpływie na poziom i strukturę kosztów. Wśród czynników wykonawczych istotnie wpływających na koszty ankietowani
wskazali system przetwarzania i przekazywania informacji – aż 94,5% badanych oceniło, że
czynnik ten ma duży i bardzo duży wpływ. 72,2% ankietowanych duży i bardzo duży wpływ na
koszty przypisuje efektywności wykorzystania dostępnych zasobów, zaś 66,7% ankietowanych
istotne znaczenie przypisuje konfiguracji produktów oraz 61,1% badanych – kwalifikacjom pracowników. Natomiast 50% respondentów duży wpływ na poziom kosztów przypisało zróżnicowaniu produktów. Według ankietowanych najmniejszy wpływ na poziom i strukturę kosztów
w zakładach ubezpieczeń mają relacje z klientami (38,9%) oraz zaangażowanie pracowników
(33,3%).
Jednym z narzędzi zarządzania kosztami jest budżetowanie kosztów. Informacje zawarte w budżetach stanowią podstawę do oddziaływania na poziom i strukturę kosztów, a także ich przebieg w wyznaczonym czasie. Skuteczność zarządzania kosztami za pomocą budżetów zależy od
organizacji procesu budżetowania, przyjęcia odpowiednich procedur i zasad budżetowania, odpowiedniej metody budżetowania, zapewnienia odpowiednich instrumentów informatycznych.
Stosowane rozwiązania w zakresie budżetowania kosztów w zakładach ubezpieczeń wskazują
odpowiedzi respondentów na kolejne pytania ankiety. Wszystkie zakłady ubezpieczeń w procesie planowania kosztów wykorzystują układ kosztów według rodzajów oraz podmiotowy
układ kosztów. Natomiast obok tradycyjnej klasyfikacji kosztów, 55,5% badanych wskazało
także zastosowanie przedmiotowego układu kosztów. Natomiast żaden zakład ubezpieczeń przy
planowaniu kosztów nie posługuje się układem kosztów według procesów. Stosowane układy
planistyczne kosztów w procesie budżetowania dostosowane są do systemów rachunku kosztów wykorzystywanych w zakładach ubezpieczeń. Układy planistyczne stosowane w zakładach
ubezpieczeń przedstawia rys. 9.3.
Niejednokrotnie tradycyjne budżetowanie poddawane jest krytyce ze względu na duży biurokratyzm spowodowany długotrwałą, pracochłonną i kosztowną procedurą budżetowania,
koncentrację na wynikach finansowych, nieaktualność danych (bazowanie na danych historycznych) i wniosków płynących z ich analizy, ograniczanie kreatywności pracowników oraz
brak komunikowania strategii, a także okres budżetowania. Przedsiębiorstwa niwelują słabości tradycyjnego budżetowania, wprowadzając innowacyjne rozwiązania będące połączeniem
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nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej i procesu budżetowania. Należą do nich:
budżetowanie oparte na rachunku kosztów działań, budżetowanie oparte o benchmarking, budżetowanie w koncepcji ciągłego doskonalenia czy budżetowanie zintegrowane ze strategiczną
kartą wyników.

Rys. 9.3. Układy planistyczne kosztów stosowane w zakładach ubezpieczeń do celów zarządzania kosztami
Źródło: badania własne.
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Innowacje w zakresie budżetowania kosztów w zakładach ubezpieczeń prezentuje rys. 9.4.

Rys. 9.4. Innowacje w zakresie budżetowania kosztów w zakładach ubezpieczeń
Źródło: badania własne.

Wyniki badań potwierdzają, że zakłady ubezpieczeń najczęściej stosują budżetowanie tradycyjne. W 14 badanych zakładach ubezpieczeń stosowane jest budżetowanie tradycyjne. Jednakże można także zauważyć powolne wkraczanie do zakładów ubezpieczeń nowych tendencji
w zakresie budżetowania, obserwowanych zarówno w Polsce, jak i innych krajach. Menedżerowie zakładów ubezpieczeń wprowadzają nowe podejścia do sporządzania budżetów, takie
jak budżetowanie oparte na działaniach (w 1 zakładzie ubezpieczeń), budżetowanie oparte
o benchmarking (w 1 zakładzie ubezpieczeń), budżetowanie w koncepcji ciągłego doskonalenia
(w 2 zakładach ubezpieczeń).
Zakłady ubezpieczeń powinny mierzyć koszty tak, aby nie tylko mogły wiarygodnie ustalić
wynik finansowy, ale także, aby informacje kosztowe stwarzały podstawy do podejmowania decyzji zarządczych. W przypadku zakładów ubezpieczeń rachunek kosztów powinien
umożliwić mierzenie kosztów w warunkach bardzo wysokiego udziału kosztów pośrednich,
stąd też powinien on być odpowiednio zaawansowany. Podstawę oceny stopnia dojrzałości rachunków kosztów wykorzystywanych w zakładach ubezpieczeń stanowi tzw. „Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów” opracowany przez Międzynarodową
Federację Księgowych (International Federation of Accountants, IFAC) we współpracy
z Garym Cokinsem58 [Zieliński, Senator, 2011, s.2]. Schemat modelu 12 poziomów dojrzałości
w kalkulacji kosztów przedstawia rys. 9.5.
58

„Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów” został przedstawiony przez Międzynarodową
Federację Księgowych (IFAC) w publikacji pod tytułem Międzynarodowe Wytyczne Dobrych Praktyk
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Rys. 9.5. Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów
Źródło: Zieliński, Senator, 2011, s. 3.

Model 12 poziomów dojrzałości rachunku kosztów może stanowić podstawę oceny w zakresie:
• bieżącego poziomu zaawansowania rachunku kosztów przedsiębiorstwa,
• wskazania, do którego wyższego poziomu dojrzałości przedsiębiorstwo może dążyć.
W prezentowanym modelu kolejne poziomy dojrzałości obejmują koncepcje rachunku kosztów
uporządkowane według dwóch kryteriów:
1) poprawności kalkulacji kosztów historycznych oraz przyszłych,
2) jakości informacji o kosztach marginalnych (krańcowych) dla danego poziomu rachunku
kosztów.
Pierwsze kryterium odnosi się do przyporządkowania kosztów posiadanych zasobów do rezultatów procesów wytwórczych, produktów, klientów, które te zasoby zużywają. Drugie kryterium dotyczy pokazania zmienności kosztów zasobów w odniesieniu do zmian
w popycie na oferowane produkty. Kolejne poziomy modelu dojrzałości rachunków kosztów
oznaczają coraz wyższą jakość informacji kosztowej i wyższy stopień dopasowania rachunku
kosztów do wskazanych wcześniej kryteriów oceny.
w zakresie Oceny i doskonalenia rachunku kosztów w organizacjach (International Good Practice
Guidance on Evaluating and Improving Costing In Organizations) oraz materiale uzupełniającym zatytułowanym Evaluating the Costing Journey: A Costing Levels Continuum Maturity Model [Zieliński,
Senator, 2011, s. 2].
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Z przeprowadzonych badań wynika, że większość zakładów ubezpieczeń funkcjonujących
w formie spółki akcyjnej (89% ankietowanych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych) znajduje
się na poziomie 5 w modelu 12 poziomów dojrzałości rachunku kosztów. Najczęściej stosowanym rachunkiem kosztów w badanych zakładach ubezpieczeń jest tradycyjny, sprawozdawczy
rachunek kosztów z narzutem kosztów pośrednich, sklasyfikowany na poziomie 5. W zakładach
ubezpieczeń dokonuje się przypisania kosztów bezpośrednich i arbitralnej alokacji kosztów
pośrednich do poszczególnych produktów ubezpieczeniowych. Alokacja kosztów pośrednich
w oparciu o arbitralnie dobrane klucze podziałowe powoduje, że można mówić o narzucie kosztów pośrednich i powoduje zniekształcenie kalkulacji kosztów. Dopiero alokowanie kosztów
pośrednich do produktów z wykorzystaniem przyczynowo-skutkowych kluczy podziałowych
pozwala na uzyskanie poprawnych wyników kalkulacji kosztów. Jest to szczególnie istotne
w przypadku zakładów ubezpieczeń, w których znaczna część kosztów całkowitych to koszty pośrednie alokowane na obiekty kosztów według przyjętych nośników kosztów. Alokacja
kosztów pośrednich na produkty zgodnie z zasadą przyczynowo-skutkowej kalkulacji kosztów
realizowana jest od poziomu 6. Wśród badanych zakładów ubezpieczeń tylko 11% stosuje rachunek kosztów sklasyfikowany na poziomie 6–7, wykorzystując rachunek kosztów działań
w kalkulacji kosztów oferowanych produktów. Żaden zakład ubezpieczeń nie wskazał rachunku
kosztów na poziomie 8 i wyższym.
9.4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazują, że większość zakładów ubezpieczeń stosuje tradycyjne
systemy rachunku kosztów, zaś nowoczesne rachunki kosztów wykorzystywane są w niewielkim stopniu. Podkreślić należy, że tradycyjne systemy rachunku kosztów podporządkowane są
sprawozdawczości zewnętrznej i w coraz mniejszym stopniu odpowiadają potrzebom informacyjnym kadry menedżerskiej. Mając na uwadze zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeń oraz
konieczność wprowadzania nowoczesnych nurtów zarządzania przedsiębiorstwem w zakładach
ubezpieczeń, tradycyjne rachunki kosztów nie odpowiadają współczesnym wyzwaniom i oczekiwaniom nowoczesnego zarządzania. Zakłady ubezpieczeń powinny wprowadzać nowoczesne
rachunki kosztów w najbliższej przyszłości. Zakłady ubezpieczeń powinny stosować rachunek
kosztów, który pozwoli im na wiarygodną kalkulację kosztów oraz rentowności nie tylko produktów ubezpieczeniowych, ale także kalkulację kosztów i rentowności klientów i kanałów
dystrybucji. Kalkulacja kosztów i rentowności klientów i kanałów dystrybucji rozpoczyna się
na poziomie 7 w modelu 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów. Ponoszone koszty
alokowane są na obiekty kosztowe w oparciu o nośniki kosztów dobrane zgodnie z zasadą przyczynowo-skutkowej kalkulacji. Poziom 7 jest tym, do którego powinny pretendować wszystkie
zakłady ubezpieczeń.
Rynek ubezpieczeń jest obecnie jednym z najbardziej rozwijających się, zaś przedsiębiorstwa
ubezpieczeniowe stanowią bardzo ważny element rzeczywistości gospodarczej. Rozwój współczesnych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych uwarunkowany jest czynnikami koniunkturalnymi, społecznymi i innowacyjnością. Czynniki o charakterze koniunkturalnym wynikają ze
złożoności uwarunkowań gospodarczych, zaś czynniki o charakterze społecznym są pochodną zmieniających się i stale rosnących potrzeb i wymagań klientów. Ponadto przedsiębiorstwa
ubezpieczeniowe charakteryzuje złożoność procesów gospodarczych, duża różnorodność oferowanych produktów ubezpieczeniowych oraz zróżnicowanie oferty produktowej dla poszczególnych klientów czy kanałów dystrybucji. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga wdrażania nowych
koncepcji zarządzania, pozwalających osiągać sukcesy finansowe i rynkowe. Przedsiębiorstwa
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ubezpieczeniowe, podejmując działania usprawniające proces zarządzania, szczególną uwagę
powinny poświęcić optymalizacji bądź redukcji kosztów w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej. Problematyka efektywnego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach
ubezpieczeniowych wymaga zastosowania nowych rozwiązań w tym zakresie, adekwatnych do
warunków ich funkcjonowania.
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10.1. Wprowadzenie
Analiza fundamentalna stanowi jedną z podstawowych metod inwestowania na współczesnych
rynkach finansowych. Podejście to obejmuje trzy główne etapy [Borowski, 2014, ss. 9–10]:
• analizę strategiczną, która sprowadza się do ustalenia pozycji rynkowej spółki poprzez ewaluację czynników związanych z jej otoczeniem,
• analizę finansową, skupiającą się na szczegółowym badaniu sytuacji finansowej podmiotu
za pomocą szeregu mierników ekonomicznych,
• szacunek wartości wewnętrznej z wykorzystaniem różnych rodzajów metod.
Przedmiotem niniejszej analizy są dwie polskie spółki notowane na GPW, 11Bit Studios S.A.
oraz CD Projekt S.A., trudniące się produkcją gier. Rodzima branża elektronicznej rozrywki przeżywała rozkwit wywołany w znacznej mierze sukcesami omawianych przedsiębiorstw,
a fakt ten nie umknął uwadze inwestorów. Celem opracowania jest ustalenie na drodze wyceny, czy wartość rynkowa obu podmiotów znajdowała uzasadnienie w szacowanej wartości
godziwej. Zasadniczym pytaniem pozostaje, czy optymizm giełdowych graczy posiadał solidne
podstawy w fundamentach ekonomicznych obu spółek? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza
przeprowadzona analiza fundamentalna.
10.2. Analiza strategiczna
Ocena branży i otoczenia podmiotów stanowi pierwszy krok analizy fundamentalnej. Krok
ten ma za zadanie dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy istnieją przesłanki do inwestowania w daną branżę oraz jaką pozycję konkurencyjną w jej ramach zajmuje konkretna spółka.
W ocenie rynku kluczowym jest określenie jego struktury i tempa wzrostu. Natomiast badanie
otoczenia koncentruje się na ocenie atrakcyjności danego sektora przez pryzmat czynników
determinujących jego zyskowność [Panfil, Szablewski, 2011, ss. 110–114]. W celu pozyskania
takowych można posłużyć się modelem pięciu sił konkurencyjnych autorstwa M.E. Portera.
Autor modelu wyszczególnił pięć czynników, zwanych siłami, które mają wpływ na rentowność oraz charakter wybranej branży [Borowski, 2014, ss. 34–35]:
• możliwość wejścia do sektora nowych przedsiębiorstw,
• siła przetargowa nabywców,
• siła przetargowa dostawców,
• możliwość pojawienia się nowych substytutów,
• poziom konkurencyjności danej branży.
Możliwość wejścia do sektora nowych przedsiębiorstw jest uzależniona przede wszystkim od
wysokości barier wejścia do tego sektora oraz zachowania podmiotów wobec pojawienia się
nowego konkurenta. Siły przetargowe nabywców, jak i dostawców, są tożsame z możliwością
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wywierania wpływu przez rzeczone grupy na ceny pozyskiwanych lub oferowanych przez
przedsiębiorstwo produktów oraz usług. Pojawienie się nowych substytutów zmniejsza przychody generowane przez podmioty gospodarcze egzystujące w branży, tym samym zaniżając
ich rentowność. Ostatni czynnik, poziom konkurencyjności branży, należy rozumieć jako ogół
starań przedsiębiorstw z tego obszaru rynkowego w zakresie osiągnięcia jak najwyższej pozycji
w sektorze.
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Otoczeniem, w którym funkcjonowały badane spółki, był globalny rynek gier komputerowych.
Wartość tego rynku w roku 2016 oszacowano na 99,6 mld USD, a średnie tempo wzrostu branży
prognozowano na 6,6%. Podział globalnego rynku elektronicznej rozrywki w ujęciu geograficznym przedstawiono na rys. 10.1.

Rys. 10.1. Szacowany udział poszczególnych rejonów świata w globalnym rynku gier w 2016 roku
Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowę udziałów w branży, łącznie 46,6 mld USD, skupiały kraje Azji i Pacyfiku, wśród
których dominującą pozycję zajmowały Chiny (24,4 mld USD). Region ten odznaczał się
rocznym tempem wzrostu równym 10,7%. Udział terytorium Ameryki Północnej wynoszący
25,4 mld USD stanowił nieco ponad 25% całej branży. Liderem tego segmentu były Stany Zjednoczone wycenione na 23,5 mld USD. Aczkolwiek kontynent północnoamerykański charakteryzował się najniższym pośród wszystkich regionów średniorocznym tempem wzrostu, równym 4,1%. Obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki koncentrował 23,6% globalnego rynku,
co znalazło odzwierciedlenie w wartości wyceny wynoszącej 23,5 mld USD. Największym
udziałem w segmencie, równym 4 mld USD, odznaczały się Niemcy. Wzrost całego regionu względem poprzedniego okresu oscylował wokół 7,3%. Ostatni segment, obejmujący kraje
Ameryki Łacińskiej, oszacowano jedynie na 4,1 mld USD. Obszar ten wyróżniał się natomiast
największym rocznym wzrostem, równym 20,1%. Rodzimej branży przypadł udział w wysokości 431 mln USD, co stanowiło zaledwie 0,43% światowego rynku gier komputerowych.
Wzrost polskiego segmentu z roku 2015 na 2016 wynosił 5,6%.
Podział światowego rynku gier z perspektywy urządzeń wykorzystywanych przez konsumentów przedstawia rys. 10.2.
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Rys. 10.2. Globalny rynek gier w roku 2016 w podziale na udział urządzeń
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Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw, 11Bit Studios S.A., zostało założone w 2009 roku.
Zaledwie rok później walory 11Bit Studios S.A. stały się przedmiotem obrotu giełdowego.
W swoim portfolio spółka posiadała produkcje Anomaly: Warzone Earth (2011), Anomaly:
Korea (2012), Anomaly 2 (2013) oraz This War of Mine (2014) z wachlarzem rozszerzeń (2015
i 2017). Początki drugiej badanej spółki, CD Projekt S.A., datowane były na 1994 rok. Pierwszą grą warszawskiego przedsiębiorstwa był stworzony na podstawie prozy A. Sapkowskiego
i wydany w 2007 roku Wiedźmin. Kolejnymi produkcjami sygnowanymi literacką marką były
Wiedźmin 2 (2011) oraz Wiedźmin 3 (2015). Debiut giełdowy spółki przypadł na rok 2009.
Zarówno 11Bit Studios S.A., jak i CD Projekt S.A. pozostawały niezależne od zewnętrznych
wydawców, a więc samodzielnie publikowały swoje gry z wykorzystaniem fizycznych oraz
cyfrowych kanałów dystrybucji. Obie analizowane spółki funkcjonowały w segmencie gier
dedykowanych na komputery osobiste. 11Bit Studios S.A. przejawiała również zainteresowanie obszarem gier mobilnych, a CD Projekt S.A. skłaniała się ku segmentowi konsol. Rodzime
spółki poruszały się więc po największych obszarach rynku. Najsilniejszą pozycję w 2016
roku piastowały gry dedykowane na konsole podłączone do telewizora. Udział tychże sięgnął
29 mln USD, co stanowiło 29,1% całego rynku. Segment ten rozwijał się w średniorocznym
tempie wynoszącym 4,5%. Udział w branży urządzeń mobilnych był równy 27,1 mld USD,
czyli 27,2%. Na szczególną uwagę zasługiwało tempo wzrostu tego segmentu. W ciągu roku
jego wartość wzrosła o 23,7%. Komputery osobiste oraz gry MMO59 reprezentowały 26,8%
całej branży, wycena tego segmentu wynosiła 26,7 mld USD. Jej wartość w rocznej perspektywie uległa zwiększeniu o 4,2%. Omówione obszary stanowiły niewątpliwie rozwijający się
i perspektywiczny w skali całego globu rynek zasługujący na uwagę inwestorów. Jednakże dotychczasowa analiza nie dostarczyła informacji o piastowanej przez badane przedsiębiorstwa
pozycji rynkowej. Zestawienie miar jakościowych pięciu sił Portera obu podmiotów przedstawiono w tabeli 10.1.

59

MMO (ang. Massively Multiplayer Online) jest jednym z rodzajów gier wideo, charakteryzujących się
rozgrywką sieciową, prowadzoną za pośrednictwem Internetu, w której może uczestniczyć jednocześnie duża liczba graczy.
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Tabela 10.1. Ocena wpływu pięciu sił Portera na badane spółki
Spółka

11Bit Studios S.A.

CD Projekt S.A.

Bardzo wysoki

Bardzo niski

Siła przetargowa nabywców

Wysoki

Wysoki

Siła przetargowa dostawców

Średni

Średni

Zagrożenie pojawienia się nowych substytutów

Niski

Niski

Bardzo wysoki

Bardzo wysoki

Wyszczególnienie
Możliwość wejścia do sektora nowych podmiotów

Poziom konkurencyjności danej branży
Przyjęto pięciostopniową skalę oceny wpływu każdej z sił:
bardzo niski, niski, średni, wysoki, bardzo wysoki
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Źródło: opracowanie własne.

Jak już wspomniano, 11Bit Studios S.A. była niezależnym producentem gier wideo. Oznacza
to, że nie korzystała z usług wydawców, ale i dysponowała ograniczonymi zasobami finansowymi na rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz promocję swoich produktów.
Istotną barierę dla przedsiębiorstw chcących wejść do obszaru gier niezależnych stanowiła specjalistyczna wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania. Aczkolwiek barierę tę niwelowała
szeroka dostępność niejednokrotnie darmowych lub obarczonych tantiemami narzędzi służących do produkcji gier. Ostatecznie bariery wejścia do segmentu 11Bit Studios S.A. oceniono
jako bardzo niskie. CD Projekt S.A. trudniła się tworzeniem gier kategorii AAA gatunku RPG,
czyli wysokobudżetowych produkcji wymagających zastosowania zaawansowanych technologii. Czynniki te znacząco utrudniały pojawienie się w sektorze nowych konkurentów, a tym
samym ryzyko wejścia innych przedsiębiorstw do segmentu gier AAA można uznać za bardzo
niskie.
Branża elektronicznej rozrywki odznaczała się szeroką ofertą ogólnodostępnych produktów.
Klienci nie wykazywali przywiązania do marki, nabywca nie był obwarowany żadnymi kosztami wynikającymi z dokonania zakupu gry od konkurencji. Liczne portale internetowe i prasa
drukowana dostarczały nabywcom szczegółowych informacji o produktach spółek z branży.
Warto nadmienić, że cechą charakterystyczną klientów przedsiębiorstw tworzących gry było
formowanie społeczności skoncentrowanych wokół gier, które nabyli. Zjawisko to oznaczało,
że pojedyncza, błędna decyzja spółki mogła obrócić członków społeczności przeciwko niej
i w konsekwencji doprowadzić do znacznych strat finansowych. Wymienione czynniki sprawiły, że wpływ siły przetargowej nabywców gier oceniono jako wysoki.
Za dostawcę spółki trudniącej się produkcją gier wideo należy rozumieć przedsiębiorstwa posiadające w swej ofercie sprzęt komputerowy, w tym infrastrukturę sieciową, oprogramowanie oraz własność intelektualną. Większość z tych zasobów charakteryzowała się bardzo niską
siłą wpływu. Wyjątek stanowiły platformy do gier. Rynek konsol był zdominowany przez trzy
duże przedsiębiorstwa: Nintendo, Sony i Microsoft. Podmioty te oferowały zarówno niezbędną
technologię, jak i stosowne licencje. Platformy tych przedsiębiorstw odznaczały się znacznym
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stopniem technologicznego zróżnicowania, czego pochodną były wysokie koszty zmiany urządzenia, z myślą o którym tworzona była gra. Dostawcy konsol charakteryzowali się również
integracją pionową z branżą gier, innymi słowy, same produkowały gry komputerowe. Ostatecznie wpływ siły przetargowej dostawców na spółki z branży gier uznano za średni.
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Aby odpowiedzieć na pytanie o ryzyko pojawienia się substytutów dla danego produktu, należy
w pierwszej kolejności zastanowić się, jakie potrzeby ów produkt zaspokaja. Szeroko tę kwestię
w odniesieniu do elektronicznej rozrywki omówili S. Rigby oraz R.M. Ryan, według których
gry zaspokajają potrzeby [Ribgy, Ryan, 2011, ss. 15–81]:
• kompetencji (ang. competence), mającej przełożenie na uczucie kontrolowania sytuacji oraz
osiągania sukcesu, dostarczane graczowi poprzez pokonywanie w wirtualnym świecie narzuconych przez grę wyzwań,
• autonomii (ang. autonomy), związanej z uczuciami niezależności oraz wolności, które gracz
realizuje dzięki swobodzie wyborów dokonywanych w grze,
• pokrewieństwa (ang. relatedness), odzwierciedlającej potrzebę bycia potrzebnym innym
ludziom, która jest zaspokajana poprzez rozgrywkę sieciową lub kontakt z wirtualnymi postaciami w wymyślonym świecie.
Gry komputerowe stanowią formę rozrywki, aczkolwiek trudnym jest wskazanie innej formy
tejże rozrywki, która spełniałaby wszystkie zaspokajane przez gry potrzeby. Zatem zagrożenie
pojawienia się substytutów przyjęto jako niskie.
W celu zobrazowania konkurencyjności posłużono się największą platformą dystrybucji cyfrowej gier komputerowych zwaną „Steam”. Pod koniec 2017 roku na tej platformie można było
wyróżnić przeszło 1500 produkcji niezależnych oraz ponad 50 przedsiębiorstw trudniących się
tworzeniem gier podobnych do produkcji 11Bit Studios S.A. W przypadku CD Projekt S.A.
możliwym było wskazanie 16 podmiotów oraz 115 tytułów pokrewnych z ofertą polskiego
przedsiębiorstwa, czyli tytułów kategorii AAA z gatunku RPG. Biorąc pod uwagę liczbę konkurentów, częste stosowanie przezeń upustów cenowych, wykorzystywanie różnorodnej polityki
cenowej oraz poziom rozbudowania ich portfolio, wpływ siły stopnia konkurencyjności rynku
na analizowane spółki uznano za bardzo wysoki.
10.3. Analiza finansowa
Jedną z metod stosowanych do oceny pozycji finansowej przedsiębiorstw, czyli kolejnego kroku analizy fundamentalnej, jest analiza wskaźnikowa. Analiza ta pozwala określić efektywność
ekonomiczną prowadzonej przez spółki działalności [Bień, 2011, s. 97]. Jej podstawę stanowi
zestaw mierników opisujących związek pomiędzy wybranymi pozycjami sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Zaadaptowano podział na pięć grup wskaźników [Gąsiorkiewicz, Pazio, 2017, ss. 23–67]:
• płynności finansowej,
• sprawności działania,
• zadłużenia,
• rentowności,
• rynku kapitałowego.
Oszacowane wartości mierników płynności spółek oraz branży gier zestawiono w tabeli 10.2.
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Tabela 10.2. Wybrane wskaźniki płynności badanych spółek oraz branży gier w latach 2013–2016
Wskaźnik

Wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik podwyższonej płynności
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Wskaźniki natychmiastowej
wypłacalności

Jednostka

–

–

–

Wyszczególnienie

Lata
2013

2014

2015

2016

11Bit Studios S.A.

10,28

4,38

7,21

11,74

CD Projekt S.A.

2,72

1,98

3,91

7,85

Branża

8,54

5,06

5,13

11,73

11Bit Studios S.A.

5,89

3,30

7,21

11,74

CD Projekt S.A.

1,38

0,69

3,58

7,68

Branża

5,68

3,19

3,46

9,19

11Bit Studios S.A.

4,73

1,69

6,43

9,45

CD Projekt S.A.

0,88

0,44

2,77

6,21

Branża

3,72

1,37

2,46

7,73

Źródło: obliczenia własne.

11Bit Studios S.A. odznaczała się niższym od branży wskaźnikiem bieżącej płynności jedynie
w 2014 roku. Wyższe od ogółu spółek z sektora wartości świadczą na korzyść badanego podmiotu. Druga badana spółka wykazała poziom miernika bieżącej płynności niższy od branży we
wszystkich latach. Mniejsza płynność CD Projekt S.A. była szczególnie widoczna w pierwszych
2 latach analizy. Na poprawę sytuacji w latach 2015 i 2016 wpłynęła premiera gry Wiedźmin 3.
Ciekawym był występujący w trzech ostatnich okresach badania trend wzrostowy wszystkich
wskaźników płynności zarówno obu spółek, jak i branży. Dość wysokie wartości mierników
pozwalają stwierdzić, że badane przedsiębiorstwa nie miały problemów z pokryciem swoich
zobowiązań spieniężonym majątkiem obrotowym.
Skalkulowane wartości mierników sprawności działania obu podmiotów jak i ogółu branży gier
zaprezentowano w tabeli 10.3.
Charakterystycznym dla sektora zjawiskiem było szybsze spłacanie kapitałów obcych krótkoterminowych, niźli uzyskiwanie zapłat tytułem należności. Zgodnie z tym trendem branżowym operowała 11Bit Studios S.A. Spadek wartości miernika cyklu należności spółki w latach
2014–2016 oznaczał szybsze uwalnianie zamrożonych w należnościach środków pieniężnych.
Podobnych wniosków dostarczył wskaźnik cyklu zapasów 11Bit Studios S.A. Na niekorzyść
przedsiębiorstwa świadczyło mniej efektywne od ogółu spółek tworzących gry komputerowe
zarządzanie majątkiem, aczkolwiek w ostatnim roku analizy badany podmiot oraz branża wykazały identyczną rotację aktywów. Druga analizowana spółka kredytowała swoją działalność
kosztem kontrahentów. Innymi słowy spłacała swoje zobowiązania dopiero po otrzymaniu należności, dzięki czemu poprawiała swoją płynność finansową. W latach 2014–2016 CD Projekt
S.A. coraz szybciej odzyskiwała kapitał zamrożony w zapasach. Warto zwrócić uwagę na rotację majątku w roku 2015. Wartość miernika wskazuje, że spółka uzyskała przychód ze sprzedaży znacznie przekraczający wartość jej aktywów.
Wartości mierników zadłużenia badanych podmiotów, jak i branży, ukazano w tabeli 10.4.
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Tabela 10.3. Wybrane wskaźniki sprawności działania badanych spółek oraz branży gier w latach 2013–
–2016
Wskaźnik

Wskaźnik cyklu należności

Wskaźnik cyklu zapasów
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Wskaźnik cyklu kapitałów obcych
krótkoterminowych

Wskaźnik rotacji aktywów

Jednostka

[dni]

[dni]

[dni]

-

Wyszczególnienie

Lata
2013

2014

2015

2016

11Bit Studios S.A.

90

96

79

58

CD Projekt S.A.

74

74

30

64

Branża

68

67

97

64

11Bit Studios S.A.

254

91

34

0

CD Projekt S.A.

110

282

30

11

Branża

104

102

109

111

11Bit Studios S.A.

51

62

64

45

CD Projekt S.A.

114

235

50

72

Branża

48

27

36

36

11Bit Studios S.A.

0,54

1,03

0,85

0,69

CD Projekt S.A.

0,68

0,41

1,73

0,75

Branża

0,89

1,15

0,94

0,69

Źródło: obliczenia własne.
Tabela 10.4. Wybrane wskaźniki zadłużenia badanych spółek oraz branży gier w latach 2013–2016
Wskaźnik

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów

Jednostka

-

-

Wyszczególnienie

Lata
2013

2014

2015

2016

11Bit Studios S.A.

0,09

0,21

0,13

0,08

CD Projekt S.A.

0,23

0,33

0,24

0,11

Branża

0,28

0,27

0,24

0,22

11Bit Studios S.A.

0,91

0,79

0,87

0,92

CD Projekt S.A.

0,77

0,67

0,76

0,89

Branża

0,72

0,73

0,76

0,78

Źródło: obliczenia własne.

Od roku 2014 do końca analizy obie spółki charakteryzował trend spadkowy miernika ogólnego
zadłużenia. Podmioty w coraz mniejszym stopniu polegały na kapitale obcym w finansowaniu
swojego majątku. Podobne zjawisko charakteryzowało też przeciętną spółkę z sektora, jednakże w ostatnim okresie badania mierniki ogólnego zadłużenia analizowanych podmiotów były
znacznie niższe od wartości branżowej. Wzrost zaangażowania kapitału własnego w finansowaniu majątku można było również zaobserwować w trzyletnim trendzie wzrostowym wskaźnika
udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów obu spółek. Wartości wskaźników rentowności obu spółek oraz branży zaprezentowano w tabeli 10.5.
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Tabela 10.5. Wybrane wskaźniki rentowności badanych spółek oraz branży gier w latach 2013–2016
Wskaźnik

Jednostka

Wskaźnik rentowności sprzedaży
oparty na wyniku netto

–

Wskaźnik rentowności majątku
oparty na wyniku netto

–
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Wskaźnik rentowności kapitału
własnego

–

Wyszczególnienie

Lata
2013

2014

2015

2016

11Bit Studios S.A.

0,23

0,59

0,50

0,48

CD Projekt S.A.

0,10

0,05

0,43

0,43

Branża

0,14

0,22

0,22

0,14

11Bit Studios S.A.

0,12

0,43

0,35

0,28

CD Projekt S.A.

0,07

0,02

0,63

0,35

Branża

0,10

0,24

0,27

0,14

11Bit Studios S.A.

0,13

0,54

0,40

0,31

CD Projekt S.A.

0,09

0,03

0,67

0,32

Branża

0,15

0,23

0,19

0,11

Źródło: obliczenia własne.

Niezwykle korzystnie na tle ogółu sektora zaprezentowała się 11Bit Studios S.A., która wykazała mierniki rentowności sprzedaży oraz majątku oparte na wyniku netto wyższe od branży
we wszystkich okresach analizy. Spółka odznaczała się również wyższą zyskownością kapitału
własnego w latach 2014–2016. Natomiast za niepokojącą można uznać obserwowaną od 2014
do 2016 roku tendencję spadkową wszystkich wskaźników rentowności spółki. Tendencja ta
charakteryzowała również branżę gier w dwóch końcowych okresach analizy. W latach 2013
i 2014 CD Projekt S.A. wykazała wartości mierników znacznie poniżej poziomu branżowego.
Znaczna poprawa zyskowności spółki przypadła na rok 2015. W kolejnym okresie przedsiębiorstwu udało się utrzymać poziom jedynie miernika rentowności sprzedaży.
Wartości mierników rynku kapitałowego badanych podmiotów, wraz z wartościami branżowymi, zestawiono w tabeli 10.6.
Tabela 10.6. Wybrane wskaźniki rynku kapitałowego badanych spółek oraz branży gier w latach 2013–2016
Wskaźnik
Wskaźnik zysku netto z jednej
akcji
Wskaźnik cena/zysk z jednej
akcji

Stopa rentowności akcji
Źródło: obliczenia własne.

Jednostka

[zł]

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

11Bit Studios S.A.

0,45

4,17

5,22

5,83

CD Projekt S.A.

0,16

0,05

3,61

2,61

Branża

0,21

1,08

2,26

1,63

19,79

11Bit Studios S.A.
-

-

Lata

17,04

13,63

25,21

111,52 311,34

6,14

20,03

Branża

57,29

116,71

13,45

36,80

11Bit Studios S.A.

0,05

0,06

0,07

0,04

CD Projekt S.A.

0,01

0,00

0,16

0,05

Branża

0,02

0,01

0,07

0,03

CD Projekt S.A.
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Miernik zysku netto z jednej akcji 11Bit Studios S.A. przyjmował wartości wyższe od branżowych przez cały okres analizy. Co ważniejsze, miernik ten wykazywał trend wzrostowy, ilustrując rosnące korzyści posiadaczy walorów przedsiębiorstwa. Jednocześnie zakup akcji spółki był
obarczony zarówno większym zyskiem, jak i wyższym ryzykiem niż nabycie walorów przeciętnej spółki z sektora. Wartości miernika cena/zysk z jednej akcji przedsiębiorstwa były w trzech
latach niższe od poziomu charakteryzującego branżę. CD Projekt S.A. w dwóch pierwszych
okresach analizy była mniej dochodową, ale i bezpieczniejszą inwestycją od przeciętnego podmiotu trudniącego się tworzeniem gier. Sytuacja uległa znacznej poprawie wraz z nadejściem
premiery gry Wiedźmin 3 w roku 2015.
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10.4. Wycena walorów
Na przestrzeni lat powstał bardzo obszerny zbiór różnych sposobów wyceny podmiotów gospodarczych. Jednym z najczęściej stosowanych jest reprezentująca podejście dochodowe metoda
zdyskontowanych przepływów pieniężnych [Borowski, 2014, s. 134]. Pierwszy krok tej metody
stanowi prognoza wolnych przepływów pieniężnych spółki. Następnie przeprowadza się szacunek kosztu kapitału przedsiębiorstwa oraz ustala jego wartość końcową (rezydualną). Ostatni
etap polega na wyznaczeniu wartości wewnętrznej akcji wycenianego podmiotu gospodarczego
[Panfil, Szablewski, 2011, s. 295].
10.4.1. Prognoza wolnych przepływów pieniężnych
W celu ustalenia przyszłych wartości strumieni pieniężnych przedsiębiorstwa zasadnym jest
sporządzenie prognozy elementów sprawozdania finansowego pro forma dla całego horyzontu
czasowego [Panfil, 2009, ss. 136–139]. Takie podejście pozwala zachować spójność zależności występujących pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu, rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych. Posiadając te informacje, można przystąpić do kalkulacji
wolnych przepływów pieniężnych [Panfil, Szablewski, 2011, ss. 302–303]:
zmiana
nakład
kapitału
inwestycyj ny
zysk ze
=
CFt
⋅ (1 − T ) + amortyzacjat −
− obrotowego
na aktywa
sprzedaży t
pomiędzy
trwałe t
t-1 oraz t
gdzie: CFt
T

(10.1)

– wielkość strumienia pieniężnego w t-tym roku,
– stopa podatku dochodowego.

Osobną kwestią jest zdefiniowanie horyzontu czasowego. W obliczu dojrzałych gospodarek,
odznaczających się dużym doświadczeniem w sporządzaniu wycen, uzasadnionym jest przyjęcie czasu prognozy wynoszącego 7–8 lat [Helbling, 1991, s. 72 i 534]. Rozważając rodzime
spółki, okres ten powinien oscylować wokół 5 lat [Jaki, 2008, s. 108; Borowiecki, Czaja, Jaki,
Kulczycki, 2002, s. 51]. Określając horyzont prognozy, należy pamiętać, że jest on silnie powiązany zarówno ze specyfiką danej branży, jak i planami inwestycyjnymi dotyczącymi działalności konkretnego przedsiębiorstwa. Należy przede wszystkim rozważać ten interwał czasu,
w którym jest możliwe oszacowanie wybranych pozycji ze sprawozdań finansowych badanej
spółki [Panfil, Szablewski, 2011, s. 307].
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Wyznaczenie kapitału pracującego na potrzeby kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych
prezentuje formuła [Panfil, 2009, s. 193]:
rozliczenia
rozliczenia
kapitał
należności
zobowiązania
= zapasy +
+ międzyokr.–
– międzyokr.
obrotowy
handlowe
handlowe
czynne
bierrne

(10.2)
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Wszystkie prognozy sporządzono dla pięcioletniego horyzontu czasowego. Przy określeniu
tego parametru kierowano się cyklem produkcyjnym oraz planem wydawniczym badanych
spółek. Uwzględniono stosowaną przez oba podmioty politykę dotyczącą dodatków do gier.
Załączono również szacunki okresu po czasie szczegółowej prognozy, wymagane do ustalenia
wartości rezydualnej w kolejnym kroku analizy.
Na potrzeby zaprezentowanej w tabeli 10.7 prognozy rachunku zysków i strat 11Bit Studios
S.A. zaadaptowano założenia:
• przychody ze sprzedaży były zależne od planów wydawniczych spółki. 11Bit Studios S.A.
na rok 2018 wyznaczyła premierę gry Frostpunk. Wydane pod koniec 2014 roku This War of
Mine pozwoliło przedsiębiorstwu osiągnąć w dwóch kolejnych latach przychody wynoszące
odpowiednio 23 170 tys. zł oraz 27 016 tys. zł. Przyjęto, że pozytywny odbiór tej produkcji
wpłynie korzystnie na sprzedaż Frostpunk, co odzwierciedlono w prognozowanych przychodach z lat 2018 i 2019. Zakładając, że sprzedaż tej gry zadowoliłaby badany podmiot,
prawdopodobnym było powstanie płatnego dodatku. Za spodziewaną datę jego debiutu rynkowego uznano rok 2020. Przyjęto również, że sprzedaż rozszerzenia do Frostpunk zmniejszy dynamikę spadku przychodów;
• koszt wytworzenia produkcji sprzedanej przyjęto w stałej relacji do przychodów ze sprzedaży. Relację tę oszacowano jako wartość przeciętną z okresu 2011–2016, wynoszącą 51%,
Tabela 10.7. Prognoza rachunku zysków i strat 11Bit Studios S.A. w latach 2017–2022 (w tys. zł)
Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020

2021

Przychody ze sprzedaży

17 679

28 746

30 959

24 419

15 391

6 775

Koszt wytworzenia produkcji
sprzedaneja)

9 096

14 789

15 928

12 563

7 919

3 486

Zysk ze sprzedaży

8 583

13 956

15 031

11 855

7 473

3 289

Pozostałe przychody operacyjne

124

202

217

171

108

47

Pozostałe koszty operacyjne

313

508

547

432

272

120

8 395

13 649

14 700

11 595

7 308

3 217

446

725

781

616

388

171

Zysk operacyjny
Przychody finansowe

2022

66

107

115

91

57

25

Zysk z działalności gospodarczej

8 775

14 268

15 366

12 120

7 639

3 363

Zysk przed opodatkowaniem

8 775

14 268

15 366

12 120

7 639

3 363

Zysk netto

7 108

11 557

12 447

9 817

6 188

2 724

Koszty finansowe

a)

w tym amortyzacja, kolejno: 1 593 tys. zł, 2 590 tys. zł, 2 790 tys. zł, 2 200 tys. zł, 1 387 tys. zł, 610 tys. zł

Źródło: obliczenia własne.
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amortyzowany majątek trwały przedsiębiorstwa stanowiły w głównej mierze zakończone
prace rozwojowe. Aktywa te były umarzane metodą liniową przez 18 miesięcy. Prace te były
związane z produkcją oprogramowania do gier. W związku z tym amortyzację powiązano
z nakładami inwestycyjnymi w oparciu o średnią relację obu pozycji z lat 2011–2016, która
wynosiła 48%;
pozostałe przychody i koszty operacyjne założono w stosunkach do zrealizowanej sprzedaży, wynoszących kolejno 1% oraz 2%, wyliczonych jako średnie z lat 2011–2016;
przychody, jak i koszty finansowe uzależniono od historycznego udziału tych pozycji
w sprzedaży. W latach 2011–2016 kształtowały się one na poziomie 3% dla przychodów
oraz 1% dla kosztów;
podatek dochodowy założono jako niezmienny w czasie, równy 19%.

Prognozując elementy ukazanego w tabeli 10.8 bilansu 11Bit Studios S.A. założono:
• poziom aktywów trwałych spółki był pochodną realizowanych przez podmiot inwestycji
oraz amortyzacji. Nakłady inwestycyjne ustalono w stałej zależności do wypracowywanego
przez spółkę w okresie 2011–2016 zysku netto. Zależność tę oszacowano na 47%;
• podstawę do estymacji przyszłych wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych oraz
pozostałych aktywów trwałych stanowił przeciętny udział tych pozycji w majątku trwałym
z okresu 2011–2016, wynoszący kolejno 86%, 8% oraz 6%;
• należności krótkoterminowe powiązano ze średnim poziomem rotacji należności. Średnia
wartość tego miernika w okresie 2011–2016 była równa 5,76;
• pozostałe aktywa obrotowe oszacowano w oparciu o średni poziom tej pozycji z lat
2011–2016;
• kapitał własny w danym okresie obrachunkowym był kalkulowany jako wartość tego kapitału z roku ubiegłego uwzględniająca korektę o wynik netto z roku bieżącego;
• zobowiązania długoterminowe określono na podstawie średniego udziału tej pozycji w przychodach ze sprzedaży z okresu 2011–2016, wynoszącego 1%;
• zobowiązania spółki z tytułu dostaw i usług, inne zobowiązania krótkoterminowe oraz bierne rozliczenia międzyokresowe oszacowano w stałych relacjach do zrealizowanej sprzedaży. Relacje te odzwierciedlały przeciętny stosunek danego składnika bilansu oraz przychodów ze sprzedaży w latach 2011–2016 i wynosiły kolejno 3%, 5% oraz 6%;
• bieżące wartości środków pieniężnych spółki wynikały z rachunku przepływów pieniężnych. Wartości te wykazano w tabeli 10.8.
Zamieszczoną w tabeli 10.9 prognozę rachunku zysków i strat CD Projekt S.A. opracowano
zgodnie z założeniami:
• przyszłą sprzedaż spółki ustalono na drodze ewaluacji jej planów wydawniczych. Najprawdopodobniej w roku 2019 światło dzienne ujrzy nowa produkcja przedsiębiorstwa, Cyberpunk 2077. Poprzednia gra CD Projekt S.A., wydany w 2015 roku Wiedźmin 3, pozwoliła
spółce w dwóch kolejnych okresach osiągnąć przychody ze sprzedaży równe 798 014 tys. zł
oraz 583 903 tys. zł. Założono, że Cyberpunk 2077 zbliży się do sukcesu komercyjnego
Wiedźmina 3, co odwzorowano w poziomie przychodów z roku 2019. Aczkolwiek mniej
popularne wśród graczy tło fabularne tej gry spowoduje, że nie wygeneruje ona rok po premierze tak wysokich przychodów, jak Wiedźmin 3 w analogicznym okresie;
• koszt wytworzenia produkcji sprzedanej oszacowano w stosunku do przychodów ze sprzedaży z lat 2011–2016. Średni udział tego kosztu w przychodach ze sprzedaży był równy
26%. Spółka odznaczała się zbliżoną do 11Bit Studios S.A. strukturą amortyzowanego
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majątku trwałego, a więc przewagą zakończonych prac rozwojowych umarzanych przez
okres 18 miesięcy. Wysokość amortyzacji powiązano ze średnią relacją tej pozycji do nakładów inwestycyjnych w okresie 2011–2016, która wynosiła 56%;
koszty sprzedaży i ogólnego zarządu powiązano ze zrealizowaną sprzedażą w relacjach na
poziomie kolejno 13% oraz 7%, skalkulowanych jako wartości przeciętne z lat 2011–2016;
pozostałe przychody oraz koszty operacyjne wyznaczono za pomocą średniego udziału tych
pozycji w sprzedaży za okres 2011–2016, wynoszącego odpowiednio 2% oraz 7%;
przychody oraz koszty finansowe przyjęto w stałym stosunku do zrealizowanej sprzedaży,
opierając się na średnich relacjach obu wartości w latach 2011–2016, równych 2% oraz 1%;
stawkę podatku dochodowego, podobnie jak w przypadku 11Bit Studios S.A., przyjęto jako
niezmienną w czasie, równą 19%.

Tabela 10.8. Prognoza bilansu 11Bit Studios S.A. w latach 2017–2022 (w tys. zł)
Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

11 228

14 053

17 096

19 496

21 009

21 675

9 656

12 086

14 703

16 767

18 068

18 641

Rzeczowe składniki majątku
trwałego

934

1 169

1 422

1 621

1 747

1 803

Pozostałe aktywa trwałe

638

798

971

1 108

1 194

1 232

40 708

51 130

60 872

67 290

70 586

71 327

3 068

4 988

5 372

4 237

2 671

1 176

37 466

45 968

55 326

62 879

67 741

69 977

174

174

174

174

174

174

Aktywa razem

51 935

65 183

77 969

86 786

91 595

93 002

Kapitał własny

49 234

60 791

73 238

83 055

89 243

91 967

222

222

222

222

222

222

Kapitał zapasowy

41 904

49 012

60 569

73 016

82 833

89 021

Zysk (strata) netto

7 108

11 557

12 447

9 817

6 188

2 724

Zobowiązania długoterminowe

121

197

212

167

105

46

Zobowiązania krótkoterminowe

2581

4196

4519

3564

2247

989

Z tytułu dostaw i usług

611

993

1069

843

532

234

Inne zobowiązania krótkoterminowe

952

1 548

1 667

1 315

829

365

1 018

1 655

1 783

1 406

886

390

51 935

65 183

77 969

86 786

91 595

93 002
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Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne

Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa obrotowe

Kapitał podstawowy

Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
Źródło: obliczenia własne.
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Tabela 10.9. Prognoza rachunku zysków i strat CD Projekt S.A. w latach 2017–2022 (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży

2018

2019

2020

2021

384 515 250 398 799 279 491 166 262 350

2022
95 498

Koszt wytworzenia produkcji
sprzedaneja)

99 800

64 990 207 451 127 481

68 092

24 786

Koszty sprzedaży

48 490

31 577 100 794

61 939

33 084

12 043

Koszty ogólnego zarządu

27 194

17 709

34 736

18 554

6 754

209 032 136 122 434 508 267 010 142 620

51 915

Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk operacyjny
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2017

56 527

9 250

6 023

19 227

11 815

6 311

2 297

27 710

18 045

57 601

35 396

18 906

6 882

190 571 124 100 396 134 243 429 130 024

47 330

Przychody finansowe

6 683

4 352

13 891

8 536

4 559

1 660

Koszty finansowe

1 006

655

2 091

1 285

686

250

Zysk z działalności gospodarczej

196 247 127 797 407 933 250 680 133 897

48 740

Zysk przed opodatkowaniem

196 247 127 797 407 933 250 680 133 897

48 740

Zysk netto

158 960 103 516 330 426 203 050 108 457

39 479

a)

w tym amortyzacja, kolejno: 21 970 tys. zł, 14 307 tys. zł, 45 669 tys. zł, 28 064 tys. zł, 14 990 tys. zł,
5 457 tys. zł

Źródło: obliczenia własne.

W przypadku prognozy bilansu CD Projekt S.A. zamieszczonej w tabeli 10.10 zaadoptowano
założenia:
• poziom aktywów trwałych spółki wynikał z realizowanych przez przedsiębiorstwo inwestycji oraz wysokości amortyzacji. Nakłady inwestycyjne wyznaczono w oparciu o oszacowany na 47% przeciętny stosunek tych wydatków do zysku netto wykazanego przez przedsiębiorstwo w latach 2011–2016;
• kalkulację przyszłych wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych oraz pozostałych
aktywów trwałych przeprowadzono na podstawie średnich udziałów tych pozycji w majątku
trwałym z okresu 2011–2016, wynoszących kolejno 87%, 9% oraz 4%;
• pozycje zapasów oraz należności krótkoterminowych oszacowano przez pryzmat przeciętnych poziomów rotacji obu pozycji w latach 2011–2016. Rzeczone mierniki były równe
kolejno 17,93 oraz 6,02;
• pozostałe aktywa obrotowe uznano za stałe w całym horyzoncie czasowym prognozy. Ich
poziom określono na podstawie średniej wartości tej pozycji w okresie 2011–2016;
• spółka w całej swej historii tylko jednokrotnie dokonała wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Zdarzenie to miało miejsce w 2017 roku. Założono, że CD Projekt S.A. w przyszłości
nie podzieli się zyskiem z właścicielami;
• kapitał własny danego roku był szacowany w oparciu o wynik netto uzyskany w tym roku
oraz wartość kapitału własnego z roku poprzedniego;
• zobowiązania długoterminowe powiązano ze zrealizowaną sprzedażą poprzez oszacowaną
na 3% średnią relację obu wartości z lat 2011–2016;
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wartości zobowiązań spółki z tytułu dostaw i usług, innych zobowiązań krótkoterminowych
oraz biernych rozliczeń międzyokresowych uzależniono od przychodów ze sprzedaży. Zależność tę ukazano poprzez przeciętny stosunek danego pasywa do generowanego przychodu w okresie 2011–2016. Uzyskane współczynniki były równe kolejno 3%, 5% oraz 6%;
wartości środków pieniężnych, jakimi dysponowało przedsiębiorstwo w danym roku, wynikały z rachunku przepływów pieniężnych. Wartości te wykazano w tabeli 10.10.

Tabela 10.10. Prognoza bilansu CD Projekt S.A. w latach 2017–2022 (w tys. zł)
Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aktywa trwałe

187 568

198 589

233 768

255 387

266 934

271 137

Wartości niematerialne i prawne

163 419

173 021

203 671

222 506

232 567

236 229

17 549

18 580

21 871

23 894

24 974

25 367

6 600

6 988

8 226

8 987

9 393

9 541

Rzeczowe składniki majątku
trwałego
Pozostałe aktywa trwałe
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Aktywa obrotowe

725 507

790 760 1 197 495 1 316 343 1 366 776 1 368 161

Zapasy

21 442

13 963

44 571

27 389

14 630

5 325

Należności krótkoterminowe

63 865

41 589

132 754

81 579

43 574

15 861

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Pozostałe aktywa obrotowe

629 051
11 150

724 058 1 009 021 1 196 226 1 297 423 1 335 825
11 150

11 150

11 150

11 150

11 150

Aktywa razem

913 075

989 349 1 431 263 1 571 730 1 633 709 1 639 298

Kapitał własny

834 972

938 488 1 268 913 1 471 964 1 580 421 1 619 900

Kapitał podstawowy

96 120

96 120

Kapitał zapasowy

579 892

738 852

842 368 1 172 793 1 375 844 1 484 301

Zysk (strata) netto

158 960

103 516

330 426

203 050

108 457

39 479

Zobowiązania długoterminowe

11 721

7 633

24 364

14 972

7 997

2 911

Zobowiązania
krótkoterminowe

66 382

43 228

137 986

84 794

45 292

16 487

Z tytułu dostaw i usług

14 655

9 544

30 464

18 720

9 999

3 640

Inne zobowiązania
krótkoterminowe

48 889

31 837

101 624

62 449

33 357

12 142

2 838

1 848

5 898

3 625

1 936

705

Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

913 075

96 120

96 120

96 120

96 120

989 349 1 431 263 1 571 730 1 633 709 1 639 298

Źródło: obliczenia własne.

Posiadając wszystkie niezbędne dane, można wyznaczyć przyszłe wolne przepływy pieniężne.
Rzeczone szacunki dla 11Bit Studios S.A. zamieszczono w tabeli 10.11.
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Tabela 10.11. Prognoza wolnych przepływów pieniężnych 11Bit Studios S.A. w latach 2017–2022
Wyszczególnienie
Zysk ze sprzedaży

Jedn.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

[tys. zł]

8 583

13 956

15 031

11 855

7 473

3 289

[%]

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

Amortyzacja

[tys. zł]

1 593

2 590

2 790

2 200

1 387

610

Zmiana kapitału obrotowego

[tys. zł]

-3 236

-332

-66

196

271

259

Nakład inwestycyjny

[tys. zł]

3 331

5 416

5 833

4 600

2 900

1 276

Wolne przepływy pieniężne

[tys. zł]

8 450

8 811

9 198

7 006

4 269

1 740

Stawka podatku CIT

Źródło: obliczenia własne.

Prognozę przepływów pieniężnych CD Projekt S.A. przedstawiono w tabeli 10.12.
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Tabela 10.12. Prognoza wolnych przepływów pieniężnych CD Projekt S.A. w latach 2017–2022
Wyszczególnienie
Zysk ze sprzedaży

Jedn.
[tys. zł]

Stawka podatku CIT

2017

2018

2019

2020

2021

209 032 136 122 434 508 267 010 142 620

2022
51 915

[%]

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

Amortyzacja

[tys. zł]

21 970

14 307

45 669

28 064

14 990

5 457

Zmiana kapitału obrotowego

[tys. zł]

-35 401

-5 611

22 964

-12 890

-9 573

-6 981

Nakład inwestycyjny

[tys. zł]

38 894

25 328

80 849

49 682

26 537

9 660

Wolne przepływy pieniężne

[tys. zł]

187 792 104 849 293 808 207 550 113 548

44 829

Źródło: obliczenia własne.

10.4.2. Szacunek kosztu kapitału
Wycena spółek za pomocą metod stosujących modele dochodowe wymusza przeprowadzenie
dyskontowania przepływów pieniężnych oraz wartości końcowej [Borowski, 2014, ss. 60–64].
Jednym z najpopularniejszych sposobów ustalania stopy tego dyskonta jest średni ważony koszt
kapitału zwany również WACC (ang. Weighted Average Cost of Capital):
WACC =
gdzie: WACC
E
rE
DD
rD

–
–
–
–
–

E ⋅ rE + DD ⋅ rD
E + DD

(10.3)

średni ważony koszt kapitału,
kapitał własny spółki,
koszt kapitału własnego,
odsetkowy kapitał obcy spółki,
koszt kapitału obcego.

Kalkulacja średniego ważonego kosztu kapitału sprowadza się do rachunku średniego kosztu
kapitału właścicieli oraz długu [Pazio, 2002, s. 108].
W celu oszacowania kosztu kapitału własnego można zastosować model wyceny aktywów,
czyli CAPM (ang. Capital Assets Pricing Model) [Pazio, 2002a, s. 210]:
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rE = R f + β ( Rm − R f )
gdzie: Rf
β
Rm
rE

–
–
–
–

(10.4)

stopa zwrotu z lokat wolnych od ryzyka,
współczynnik ilustrujący stopień wrażliwości inwestycji na zmiany rynkowe,
średnia dochodowość rynku kapitałowego,
jak w poprzednich wzorach.

Kalkulacja współczynnika β pociąga za sobą konieczność wyznaczenia oczekiwanej stopy
zwrotu z akcji, dochodowości portfela aktywów giełdowych oraz ich wartości średnich [Pazio,
2002a, ss. 226–230]. Stopa zwrotu z akcji w pojedynczym okresie dana jest formułą:
Rit =

cena ostatnia – cena początkowa + dywidenda
⋅100%
cena początkowa

(10.5)

gdzie: Rit – i-ta oczekiwana stopa zwrotu.
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Stopę zwrotu z portfela aktywów rynkowych reprezentowanego przez WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) prezentuje formuła:
Rmt =

WIGt − WIGt −1
⋅100%
WIGt −1

(10.6)

– dochodowość portfela aktywów giełdowych w okresie t-tym,
gdzie: Rmt
WIGt – wartość indeksu WIG w okresie t-tym,
WIGt–1 – wartość indeksu WIG w okresie poprzedzającym okres t-ty.
Średnia stopa zwrotu z walorów spółki w badanym okresie dana jest wzorem:
n

∑R

it

_

Ri =

i =1

(10.7)

n

_

gdzie: Ri – średnia stopa zwrotu z akcji,
Rit – jak w poprzednich wzorach.
Odpowiednio zatem przeciętną stopę zwrotu z portfela rynkowego opisuje zależność:
n

∑R

mt

_

_

gdzie: Rm
Rmt

(10.8)

i =1

Rm =

n
– średnia stopa zwrotu z indeksu WIG,
– jak w poprzednich wzorach.

Posiadając wszystkie te informacje, można przystąpić do szacunku współczynnika β:
n

∑ (R

it

β=

t =1

_

n

∑ (R

mt

_

_

_

− Ri )( Rmt − Rm )
_ 2

− Rm )

t =1

gdzie: β, Rit, Rmt, Ri , Rm – jak w poprzednich wzorach.

(10.9)
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Warto nadmienić, że współczynnik β obarczony jest pewnym błędem statystycznym. Błąd ten
skutkuje przeszacowaniem kosztu kapitału właścicieli, gdy β przyjmuje wartości większe od
jedności oraz niedoszacowaniem tego kosztu dla β poniżej tego poziomu [Pazio, 2002a, s. 230].
Koryguje się go za pomocą wzoru Bloomberga:

β adjusted = β ⋅ 0, 66 + 0, 34

(10.10)

gdzie: β adjusted – skorygowany współczynnik β,
– jak w poprzednich wzorach.
β
Kalkulacja kosztu kapitału obcego sprowadza się do wyznaczenia średniej stopy procentowej
wszystkich zewnętrznych źródeł kapitału, od których przedsiębiorstwo odprowadza odsetki
[Borowski, 2014, s. 73]:
rD =

n

∑r

⋅ wi

Di

(10.11)
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i =1

gdzie: rD – koszt kapitału obcego,
rDi – koszt i-tego długu po opodatkowaniu,
wi – waga i-tego długu w zadłużeniu spółki.
Waga i-tego zadłużenia rachowana jest zgodnie ze wzorem:
wi =

Di

n

∑D

(10.12)

i

i =1

gdzie: Di – wartość i-tego zadłużenia,
wi – jak w poprzednich wzorach.
W gospodarczej rzeczywistości dane dotyczące warunków użyczenia przedsiębiorstwu kapitału
przez instytucję finansową, często nie są znane. Nie mając dostępu do wiedzy o oprocentowaniu, opłatach i marży banków często przyjmuje się, że koszt kredytu jest równy stopie WIBOR
(ang. Warsaw Interbank Offer Rate). Dodatkowo, chcąc określić opłaty i marżę, stopę WIBOR
powiększa się o 2% [Pomykalska, Pomykalski, 2007, s. 278]:
lub

rDiT = (WIBOR + marza banku) ⋅ (1 − T )

(10.13)

rDiT = (WIBOR + 2%) ⋅ (1 − T )

(10.14)

gdzie: rDiT
– koszt kapitałowy kredytu po opodatkowaniu,
WIBOR – stopa procentowa pożyczek na rynku międzybankowym,
T
– jak w poprzednich wzorach.
Kalkulacja kosztów kapitału własnego oraz obcego obu spółek wymagała zdefiniowania pewnych założeń:
• stopa zwrotu z lokat pozbawionych ryzyka była równa stopie zwrotu uzyskiwanej z czteroletnich obligacji rządowych,
• średnia dochodowość rynku kapitałowego była równoważna rocznej efektywnej stopie
zwrotu z indeksu WIG. Stopę tę skalkulowano w oparciu o średnie miesięczne stopy zwrotu
za okres 48 miesięcy,
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koszty kapitału własnego i obcego były niezależne od czasu,
koszt kapitału obcego obu spółek był równy stawce WIBOR 3M powiększonej o 2%,
stawka podatku dochodowego wynosiła 19%.

W tabeli 10.13 zestawiono średnie stopy zwrotu z akcji analizowanych podmiotów, ich współczynniki β i βadjusted oraz przeciętną dochodowość rynku kapitałowego.
Badane przedsiębiorstwa były w rozważanym interwale czasowym bardziej dochodowe od
przeciętnej spółki notowanej na GPW. Co ciekawe, walory tych podmiotów okazały się również
bezpieczniejszą od ogółu rynku formą lokaty kapitału. Kurs giełdowy obu spółek wykazywał
korelację dodatnią z indeksem WIG.
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Tabela 10.13. Stopy zwrotu z akcji obu spółek, ich współczynniki β oraz dochodowość rynku kapitałowego
_

_

Wyszczególnienie

Ri

Rm

β

βadjusted

Jednostka

[%]

[%]

–

–

11 Bit Studios S.A.

4,09

0,55*

0,32

0,55

CD Projekt S.A.

4,17

0,51*

0,72

0,82

* różnica pomiędzy otrzymanymi rezultatami wynika z pominięcia dla 11Bit Studios S.A. stopy zwrotu
z listopada 2014 roku. Stopa ta wywierała znaczny wpływ na wartość współczynnika β oraz odbiegała
od pozostałych wyników.
Źródło: obliczenia własne.

Przed przystąpieniem do wyznaczania kosztu kapitału właścicieli, warto podkreślić, że przytoczona w tabeli stopa zwrotu z indeksu WIG skalkulowana była jako stopa miesięczna. Jednocześnie stopa wolna od ryzyka, czyli oprocentowanie czteroletnich obligacji ujęte było w wymiarze rocznym. Tak więc model CAPM nie może być stosowany mechanicznie bez przeliczenia jednostek jednej ze stóp. W niniejszym opracowaniu, jak to zaznaczono w założeniach,
posłużono się roczną stopą zwrotu z rynku:


_ 12


Rm 
Rm =  1 +
−
1
 ⋅100%

  100 





(10.15)

gdzie: Rm – średnia roczna stopa zwrotu z indeksu WIG,
_
Rm – jak w poprzednich wzorach.
Zastosowanie rocznej stopy pozwala uniknąć kolejnych korekt w dalszej części analizy zarówno przy kalkulacji WACC (stawki WIBOR mają wymiar roczny), jak i przy dyskontowaniu
przepływów pieniężnych oraz wartości końcowej. Rachunek kosztu kapitału własnego oraz długu obu spółek zestawiono w tabeli 10.14.
CD Projekt S.A. charakteryzowała się wyższym od 11Bit Studios S.A. kosztem kapitału własnego. Fakt ten był pochodną wyższego ryzyka ponoszonego przez inwestorów w przypadku
lokaty kapitału w walorach tej spółki. Szacunek WACC obu podmiotów zaprezentowano w tabeli 10.15.
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Tabela 10.14. Kalkulacja kosztu kapitału własnego i obcego dla 11 Bit Studios S.A. oraz CD Projekt S.A.
Koszt kapitału obcego
przed opodatkowaniem

Koszt kapitału własnego
Wyszczególnienie

_

Rf

βadjusted

Rm

Rm

rE

rD1

w1

rD

[%]

-

[%]

[%]

[%]

[%]

-

[%]

11Bit Studios S.A.

2,40

0,55

0,55

6,84

4,85

3,72

1,0

3,72

CD Projekt S.A.

2,40

0,82

0,51

6,34

5,62

3,72

1,0

3,72

Źródło: obliczenia własne.
Tabela 10.15. Oszacowanie średniego ważonego kosztu kapitału dla 11Bit Studios S.A. oraz CD Projekt S.A.
Spółka

Rok

rE

rD

T

E

DD

[%]

[%]

[%]

[tys. zł]

[tys. zł]

[%]

7 922

0

4,85

17 005

0

4,85

28 676

0

4,85

42 126

0

4,85

217

5,61

21

5,62

50

5,62

0

5,62
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2013
11Bit Studios S.A.

2014
2015

4,85

3,72

19,00

2016
2013
CD Projekt S.A.

2014
2015

5,62

3,72

2016

19,00

167
368
168
018
513
675
776
938

WACC

Źródło: obliczenia własne.

Wynik uzyskany dla 11Bit Studios S.A. był tożsamy z kosztem kapitału własnego, ponieważ
spółka nie korzystała z długu odsetkowego. Natomiast CD Projekt S.A. posiłkowała się tą formą
finansowania działalności w latach 2013–2015, jednakże znaczenie tego długu w porównaniu
z kapitałem wniesionym przez właścicieli było praktycznie pomijalne. Stąd wartość średniego
ważonego kosztu kapitału była zbliżona do kosztu kapitału własnego spółki.
10.4.3. Szacunek wartości rezydualnej
Wartość rezydualna szacowana jest z wykorzystaniem przepływu pieniężnego z ostatniego roku
prognozy. Zgodnie z tak zwanym modelem jednofazowym [Borowski, 2014, s. 135]:
TVn =

CFn (1 + g )
r−g

gdzie: TVn – wartość rezydualna (końcowa),
CFn – wielkość strumienia pieniężnego w n-tym (ostatnim) roku prognozy,

(10.16)
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g
n
r

– tempo wzrostu spółki po czasie szczegółowej prognozy,
– długość horyzontu czasowego prognozy,
– średni ważony koszt kapitału.

Wartość końcowa jest niezwykle czuła na zmiany zakładanego tempa wzrostu w przyszłości.
Zbyt optymistyczne szacunki tego parametru prowadzą do znacznego udziału wartości końcowej w wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa, z tego też względu często jest on ustalany arbitralnie przez wyceniającego [Panfil, 2009, s. 143]. Przyjęto, że tempo wzrostu przedsiębiorstwa
po ostatnim roku prognozy jest dane jako [Borowski, 2014, s. 102]:
(10.17)

g = rentowność kapitałów własnych × wskaźnik zysków zatrzymanych

Podstawą do kalkulacji rentowności kapitałów własnych jest wypracowany w roku bieżącym
zysk netto oraz kapitał właścicieli z roku ubiegłego:
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rentownośćc kapitału własnego =

zysk netto t
kapitał własny t-1

(10.18)

Wskaźnik zysków zatrzymanych dany jest formułą obliczeniową:
wskaźnik zysków zatrzymanych =

zysk netto t − dywidendat
zysk netto t

(10.19)

Kalkulację prognozowanego tempa wzrostu badanych spółek zaprezentowano w tabeli 10.16.
Tabela 10.16. Kalkulacja prognozowanego tempa wzrostu po okresie prognozy dla 11Bit Studios S.A.

Spółka
11Bit Studios S.A.
CD Projekt S.A.

Wskaźnik
Prognozowane
zysków
tempo wzrostu
zatrzymanych

Kapitał
własny

Zysk
netto

Dywidenda

ROE

[tys. zł]

[tys. zł]

[tys. zł]

[%]

-

[%]

89 243

2 724

0

3,05

1,00

3,05

1 580 421

39 479

0

2,50

1,00

2,50

Źródło: obliczenia własne.

Rachunek zdyskontowanej wartości rezydualnej obu podmiotów ukazano w tabeli 10.17.
Tabela 10.17. Szacunek zdyskontowanej na dzień 31.12.2016 wartości końcowej obu spółek
Przepływ pieniężny z n-tego
roku prognozy

Prognozowane
tempo wzrostu

WACC

Wartość
końcowa

Zdyskontowana
wartość końcowa

[tys. zł]

[%]

[%]

[tys. zł]

[tys. zł]

11Bit Studios S.A.

4 269

3,05

4,85

244 668

193 079

CD Projekt S.A.

113 548

2,05

5,62

3 727 922

2 836 194

Spółka

Źródło: obliczenia własne.

205

10. Analiza fundamentalna wybranych spółek branży gier notowanych na rynku...

10.4.4. Określenie wewnętrznej wartości akcji
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zwana również DCF (ang. Discounted
Cash Flow) lub FCF (ang. Free Cash Flow), definiuje wartość wewnętrzną spółki jako [Borowski, 2014, s. 134–138]:
P=

n

CFt

∑ (1 + r )
t =1

t

+

TVn

(1 + r ) n

(10.20)

+G−Z
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gdzie: P – wartość wewnętrzna walorów spółki,
G – wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
Z – rynkowa wartość zadłużenia spółki,
CFt, TVn, r, n – jak w poprzednich wzorach.
Teoretyczną wartość akcji wynikającą z wyceny otrzymuje się poprzez odniesienie oszacowanej wartości wewnętrznej walorów do liczby akcji przedsiębiorstwa [Panfil, Szablewski, 2011,
s. 302]:
wartość wewnętrzna akcji
(10.21)
C=
liczba akcji
gdzie: C – wartość godziwa na jeden walor.
Sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych 11Bit Studios S.A. oraz CD projekt S.A. zaprezentowano w tabeli 10.18.
Tabela 10.18. Sumy zdyskontowanych na dzień 31.12.2016 wolnych przepływów pieniężnych 11Bit Studios S.A.
11Bit Studios S.A.
Rok

WACC
[%]

CD Projekt S.A.

Przepływy
Zdyskontowane
Przepływy
Zdyskontowane
WACC
pieniężne przepływy pieniężne
pieniężne przepływy pieniężne
[tys. zł]

[tys. zł]

[%]

[tys. zł]

[tys. zł]

2017

8 450

8 059

187 792

177 800

2018

8 811

8 015

104 849

93 988

9 198

7 980

293 808

249 359

2020

7 006

5 797

207 550

166 778

2021

4 269

3 369

113 548

86 387

-

33 220

-

774 312

2019

Suma

4,85

-

5,62

-

Źródło: obliczenia własne.

Po sprowadzeniu na dzień dzisiejszy strumieni pieniężnych z horyzontu czasowego prognozy
można oszacować wartość wewnętrzną badanych podmiotów. Wycenę obu spółek metodą zdyskontowanych przepływów ukazano w tabeli 10.19.
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Tabela 10.19. Wycena badanych spółek metodą DCF na dzień 31.12.2016
11Bit Studios
S.A.

CD Projekt
S.A.

Wyszczególnienie

Jednostka

Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych

[tys. zł]

33 220

774 312

Zdyskontowana wartość końcowa

[tys. zł]

193 079

2 836 194

Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

[tys. zł]

29 114

557 204

Rynkowa wartość długu

[tys. zł]

0

0

Wartość wewnętrzna

[tys. zł]

255 413

4 167 710

2 217 199

96 120 000

115,20

43,36

Liczba akcji

-

Wartość wewnętrzna na akcję

[zł/akcję]

Źródło: obliczenia własne.
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10.5. Podsumowanie
Porównanie wyników wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych z kursem
giełdowym akcji analizowanych spółek przedstawiono w tabeli 10.20.
Tabela 10.20. Porównanie wyników wyceny metodą DCF z kursem giełdowym
Jednostka

11Bit Studios
S.A.

CD Projekt
S.A.

Wartość wewnętrzna na akcję (CDCF)

[zł/akcję]

115,20

43,36

Kurs z dnia 31.12.2016 (C31.12.2016)

[zł/akcję]

147,00

52,20

[%]

78,4

83,1

Wyszczególnienie

CDCF
⋅ 100%
C31.12.2016
Źródło: obliczenia własne.

Wartość godziwą pojedynczej akcji 11Bit Studios S.A. oszacowano na 115,20 zł, podczas gdy
rynek wyceniał walor spółki na 147,00 zł. W przypadku CD Projekt S.A. wartość wewnętrzna
na akcję kształtowała się na poziomie 43,36 zł, a więc również poniżej kursu giełdowego, który
wynosił 52,20 zł. Wartości walorów uzyskane z wyceny stanowiły odpowiednio 78,4% oraz
83,1% cen rynkowych. Zarówno 11Bit Studios S.A., jak i CD Projekt S.A. były przeszacowane przez rynek giełdowy. Badane spółki nie wykazały wystarczającej zdolności do generowania zysku, by potencjalny inwestor mógł oczekiwać z tytułu ich nabycia przyszłych korzyści
ekonomicznych. Znaczący wpływ na wycenę całej branży miały sukcesy komercyjne polskich
przedsiębiorstw, a w szczególności uznanie na arenie międzynarodowej, które zdobył Wiedźmin 3 autorstwa CD Projekt S.A. Entuzjazm inwestorów znalazł przełożenie w zwiększonym
popycie na akcje, czego konsekwencją była ich zawyżona w stosunku do rzeczywistej cena
rynkowa. Nie bez znaczenia na decyzje inwestorów pozostawała również trudność wyceny
przedsiębiorstw trudniących się „nowymi” technologiami. O wiele łatwiej jest oszacować potencjał „tradycyjnych”, starszych branż, jak choćby metalowa czy motoryzacyjna, gdzie istnieje korelacja pomiędzy wartością majątku przedsiębiorstwa, jego zdolnościami produkcyjnymi
oraz wysokością potencjalnej sprzedaży. W przypadku dóbr cyfrowych związek ten zanika.
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Historia branży gier pokazuje, że jednoosobowe przedsiębiorstwo może opracować produkt
o globalnym zasięgu sprzedaży, który znajdzie miliony nabywców. Rodzi to oczywiste pytanie:
jak prognozować przyszłe przepływy pieniężne takiego podmiotu?
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Dynamika zmian współczesnego rynku finansowego stwarza wiele wyzwań dla analizy fundamentalnej, a w szczególności metod szacowania wartości akcji. Kluczowym zagadnieniem jest
coraz szybsze podejmowanie decyzji oraz zamykanie pozycji przez inwestorów, a to wszystko
dzięki postępowi technicznemu. Analiza fundamentalna stanowi bowiem długoterminowe narzędzie inwestycyjne. Przesłanką do nabycia lub sprzedaży walorów jest założenie, że w szerszej perspektywie czasowej kurs akcji dąży do ich wartości wewnętrznej. Dzisiejszy rynek finansowy zawęża tę perspektywę, zmuszając tym samym inwestorów do refleksji nad zasadnością wykorzystywania analizy fundamentalnej.
Istotną kwestią jest też arbitralność całego szeregu założeń przyjmowanych w modelach wyceny
podmiotów gospodarczych. Rynek finansowy podlega nieustannej ewolucji, przez co budowa
opisu matematycznego kursów akcji jest zadaniem niezwykle trudnym. Bardzo dobrą ilustrację
tego problemu stanowiły zawyżone wartości wycen spółek branży informatycznej z końca XX
wieku. Wskazanym więc jest prowadzenie dalszych badań nad poszerzeniem metodyki wyceny
podmiotów gospodarczych.
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11. FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW O WYSOKIM POTENCJALE
WZROSTU PRZEZ NEWCONNECT
Marta Kruk, Lidia Sobczak
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11.1. Wprowadzenie
NewConnect to rynek z jedenastoletnią historią. Powstał z myślą wypełnienia luki kapitałowej
na polskim rynku finansowym i według słów sprzed jedenastu laty ówczesnego Prezesa Giełdy
Papierów Wartościowych miał być efektywnym sposobem przejścia od fazy pomysłu, koncepcji,
odkrycia, innowacji do fazy realnego biznesu [Fryc, 2018]. Dotychczasowa historia to debiut 586
spółek reprezentujących różne branże, z definicji z większym i mniejszym potencjałem wzrostu.
Czy dla spółek reprezentujących branże o wysokim potencjale wzrostu NewConnect był katalizatorem wzrostu? Odpowiedzi na tak postawione pytanie poszukuje się w niniejszej pracy.
11.2. NewConnect – informacje ogólne
NewConnect jest zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i poza
nią rynkiem w formule alternatywnego systemu obrotu. Zgodnie z Regulaminem ASO przedmiotem obrotu tego rynku mogą być zdematerializowane akcje, prawa do akcji, prawa poboru,
kwity depozytowe, inne udziałowe papiery wartościowe oraz dłużne instrumenty finansowe
[NewConnect, 2018e].
NewConnect co do zasady kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu i inwestorów zainteresowanych inwestycjami o wysokim poziomie ryzyka. Zgodnie z ideą
wypełnia lukę kapitałową na polskim rynku finansowym i przedsiębiorstwom na wczesnym
etapie rozwoju daje możliwość jego sfinansowania, a inwestorom stwarza szanse realizacji wysokich stóp zwrotu z inwestycji w zamian za wysokie ryzyko.
Z założenia oferta rodzimego ASO kierowana miała być do spółek z sektorów innowacyjnych,
poszukujących kapitału od kilku tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. Jego oferta dedykowana miała być sektorom: IT, mediów elektronicznych, telekomunikacji, biotechnologii itp.
Tymczasem rynek charakteryzuje się dużą dywersyfikacją branżową. Najliczniej reprezentowane są sektory: informatyka, budownictwo i media oraz usługi dla przedsiębiorstw.
ASO zorganizowany przez GPW zaoferował przedsiębiorstwom bardziej liberalne wymogi formalne i informacyjne niż rynek główny, co przekłada się na niższe koszty debiutu i notowań.
Kluczowa różnica między rynkiem regulowanym i nieregulowanym dotyczy wejścia na rynek.
Przy wejściu na rynek nieregulowany nie ma wymogu sporządzania prospektu emisyjnego i nie
zachodzi konieczność spełnienia wymogu kapitalizacji na poziomie co najmniej 15 mln euro.
Ponadto wprowadzenie spółki do obrotu następuje w ciągu 10 dni od dnia złożenia przez emitenta właściwego wniosku.
W całej dotychczasowej historii NewConnect zadebiutowało na rynku 586 spółek i wycofało się
190 (stan na sierpień 2018 r.), w tym na rynek regulowany do końca 2017 r. przeszły 62 spółki.
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Największa liczba debiutów – 172 spółki – miała miejsce w 2011 r., największa liczba wycofań
– 36 spółek – w 2014 r., a największa liczba przejść na GPW – 13 spółek – w 2015 r. Na koniec
pierwszego roku funkcjonowania rynku notowane były jedynie 24 spółki krajowe, a we wrześniu 2018 r. notowanych jest 396 spółek, w tym 6 zagranicznych. Dzisiaj pod względem liczby
emitentów NewConnect plasuje się na drugiej pozycji wśród alternatywnych rynków Europy.
Jedenastoletnia historia NewConnect bierze swój początek w marcu 2007 r. 1 marca 2007 r.
Zarząd GPW przyjął Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, który został zatwierdzony
przez KNF niespełna trzy miesiące później. Ważne momenty w historii NewConnect przedstawia tabela 11.1.
Tabela 11.1. Ważne daty i wydarzenia w historii NewConnect
30 sierpnia 2007 r.
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16 października 2008 r.

31 października 2008 r.

19 grudnia 2008 r.
16 września 2009 r.
30 września 2009 r.

31 marca 2010 r.

Uruchomienie rynku
W pierwszym dniu notowane były akcje 5 spółek, ale już na koniec
2007 r. 24 spółek. Bohaterami pierwszego notowania były Virtual Vision,
ViaGuara, Wrocławski Dom Maklerski, S4E oraz Digital Avenue
Debiut pierwszej spółki zagranicznej
Bohaterem debiutu była spółka czeska Photon Energy. Na koniec
2008 r. spółka była jedyną spółką zagraniczną z 84 spółek notowanych
na „małej giełdzie”
Przyjęcie przez Zarząd Giełdy zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na NewConnect” oraz „Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect”
Powyższe zbiory miały na celu podniesienie standardów postępowania
przez spółki i Autoryzowanych Doradców. Na spółki i doradców nałożyły wymogi informacyjne co do stosowania odpowiednio zasad ładu
korporacyjnego i zasad zawartych w Dobrych Praktykach AD
Debiut spółki wywodzącej się z rynku nieregulowanego na rynku
regulowanym
Bohaterem historycznego transferu był MW Trade.
Debiut setnej spółki
Rynek szybko rósł. Setną debiutująca spółką była Microtech International.
Uruchomienie Catalyst
GPW uruchomiła system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzony na platformach GPW i BondSpot. System poszerzył rozpiętość możliwości pozyskania kapitału przez spółki
z NewConnect
Pierwsza publikacja składu segmentu NC Lead
Segment NewConnect Lead tworzyły spółki mające największe szanse
na przeniesienie notowań na rynek główny. Kwalifikacja następowała
po spełnieniu przez spółki kilku kryteriów. W zbiorze kryteriów mieściła się wartość rynkowa emitenta w ostatnich sześciu miesiącach,
free float na koniec każdego kwartału, średni obrót na sesję w ostatnich
sześciu miesiącach, średnia liczba transakcji w tym okresie, zmienność
kursu w ostatnich 6 miesiącach, średni kurs w tym okresie, funkcjonowanie co najmniej 1 rok na rynku, stosowanie Dobrych Praktyk oraz
jakość wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych [Forsal, 2018]. Pierwszy skład tworzyło 16 spółek.
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9–16 października 2013
14 maja 2015 r.

28 września 2016 r.

30 sierpnia 2017 r.
13 września 2018 r.
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Utworzenie dwóch segmentów: NC High Liquidity Risk i NC Super High
Liquidity Risk.
Do NC High Liquidity Risk kwalifikowane były spółki o niskiej płynności akcji, do NC Super High Liquidity Risk zaś spółki, w które inwestycja obarczona była bardzo wysokim ryzykiem. W pierwszym
przypadku kwalifikacja następowała na podstawie średniego wzrostu
wartości akcji w ostatnich trzech miesiącach, w drugim na podstawie
średniej wartości akcji w obrocie, średniego kursu i jego zmienności,
ogłoszenia stanu upadłości lub otwarcia likwidacji. Pierwszy skład
segmentu HLR stanowiło aż 108 spółek, segmentu SHLR – 15 spółek.
[Chronowska, 2018] Łącznie na czarnej liście znalazło się 25% spółek.
Początek reformy NewConnect
GPW zapoczątkowała realizację projektu NewConnect 2.0 wprowadzając zmiany mające na celu mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa rynku.
Zrównanie liczby spółek notowanych na NewConnect i Głównym Rynku
GPW
Na każdym z rynków notowane były 444 spółki
Powołanie Rady Autoryzowanych Doradców
Rada AD została powołana jako kolegium opiniodawczo-doradcze
Zarządu Giełdy w zakresie funkcjonowania i rozwoju alternatywnego
systemu obrotu [NewConnect, 2018d].
Pierwsza kwalifikacja do segmentów NewConnect Focus, NewConnect
Base i NewConnect Alert
GPW zmieniła strukturę rynku NewConnect. W ramach nowej struktury rynku do segmentów kwalifikowane są wszystkie spółki. Do segmentów NC Focus i NC Alert zaliczane są spółki w oparciu o szczegółowe kryteria jakościowe (kondycja finansowa i sposób wypełniania
obowiązków uczestnika rynku). Do segmentu NC Base zaliczane są
spółki niekwalifikujące się do NC Focus i NC Alert [NewConnect,
2018f].
Dziesiąte urodziny NewConnect
Obecnie notowanych na rynku jest 405 spółek o łącznej kapitalizacji
sięgającej 9,95 mld zł [NewConnet 2018]
Stan rynku na dzień 13 września 2018 r.
Obecnie notowanych jest 396 spółek, w tym 390 kraj. i 6 zagr. o łącznej
kapitalizacji 7,76 mld zł [NewConnect, 2018g].

Źródło: GPW, 2018a.

W dotychczasowej historii NewConnect cieszył się dużym zainteresowaniem wśród emitentów,
zwłaszcza do 2014 r., ale niestety zyskał złą sławę wśród inwestorów. Zapoczątkowane przez
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych reformy mają na celu przywrócić zaufanie inwestorów
do rynku i nie doprowadzić do marginalizacji rynku. NewConnect jest rynkiem przyjaznym
małym i średnim przedsiębiorstwom. Pozyskanie kapitału na tym rynku jest łatwiejsze i tańsze
aniżeli na rynku podstawowym. Przy jego organizacji wzorowano się na londyńskim AIM – Alternative Investment Market. Ogólnie o organizacji NewConnect poniżej.
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Alternatywne systemy obrotu organizowane przez giełdy papierów wartościowych
w Unii Europejskiej są rynkami regulowanymi przez giełdy je organizujące [GPW, 2018a].
Oznacza to, że giełdy je organizujące określają zasady ich funkcjonowania. W związku z tym
reguły obrotu w alternatywnym systemie w Polsce określa, jako organizator, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawowe zasady funkcjonowania rynku NewConnect są
zawarte w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.
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GPW, jako organizator NewConnect, „określa warunki wprowadzania papierów wartościowych
do ASO i zasady ich obrotu, obowiązki informacyjne emitentów i sposób ich wypełniania, reguły funkcjonowania Autoryzowanych Doradców, a także sposób postępowania w przypadku
naruszenia przez uczestników obrotu obowiązków określonych w Regulaminie ASO” [GPW,
2018a].
Ważną rolę na rynku odgrywają Autoryzowani Doradcy. Do współpracy z jednym z grona Autoryzowanych Doradców zobligowana jest spółka przed wejściem na rynek i po wejściu na
rynek przez trzy lata. Po jego stronie leży weryfikacja biznesowej wiarygodności spółki przed
wejściem na rynek i przygotowanie spółki do wejścia na rynek, a po wejściu na rynek pomoc w zakresie wypełniania obowiązków płynących z Regulaminu ASO, zwłaszcza w zakresie
wypełniania obowiązków informacyjnych. Obecnie (wrzesień 2018 r.) grono Autoryzowanych
Doradców składa się z 67 podmiotów [NewConnect, 2018b]. Są nimi firmy inwestycyjne lub
inne podmioty będące spółkami prawa handlowego, świadczące usługi związane z obrotem
gospodarczym na rynku kapitałowym co najmniej 2 lata [NewConnect, 2018b]. Autoryzowani
Doradcy mają swój głos opiniotwórczy i doradczy w sprawie ASO poprzez Radę Autoryzowanych Doradców. Obecnie (we wrześniu 2018 r.) radę tworzy 8 przedstawicieli Autoryzowanych
Doradców i 3 GPW, przy czym Rada Autoryzowanych Doradców może liczyć od 8 do 15 członków [NewConnect, 2018d].
Dla zapewnienia transparentności rynku emitent kwalifikowany jest do jednego z trzech segmentów rynkowych: NewConnect Focus, NewConnect Base i NewConnect Alert. Kwalifikacja
podlega okresowej weryfikacji. W zależności od kwalifikacji akcje spółki notowane są w systemie kursu ciągłego lub jednolitego. W systemie kursu jednolitego notowane są akcje spółki
z NewConnect Alert.
Emitent zobowiązany jest do zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom rynku. Zobligowany jest do raportowania bieżącego i okresowego poprzez systemy
ESPI (system administrowany przez KNF) i dodatkowo EBI (system administrowany przez
GPW), przy czym informację cenotwórczą najpierw musi przekazywać przez oficjalne kanały
(ESPI), a dopiero później przez nieoficjalne. Podstawą regulacji obowiązków informacyjnych
jest Rozporządzenie UE ws. Nadużyć na rynku (tzw. MAR) [Kowalewski, Szwarc-Skudlarska,
2018, s. 3].
11.3. Charakterystyka rynku NewConnect
W początkowym okresie funkcjonowania NewConnect liczba spółek notowanych na rynku
z roku na rok znacząco rośnie. Rekordowy pod tym względem był rok 2013, wówczas notowanych było 445 spółek. Kolejne lata charakteryzuje tendencja spadkowa. Na koniec 2017 roku
liczba podmiotów spadła do 408. Dane dotyczące liczby spółek notowanych na NewConnect
przedstawia tabela 11.2 oraz rys. 11.1.
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Tabela 11.2. Liczba spółek notowanych na rynku NewConnect w latach 2007–2017
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba spółek

24

84

107

185

351

429

445

431

418

406

408

w tym spółki
zagraniczne

0

1

2

3

7

8

11

10

9

8

7

Liczba debiutów

24

61

26

86

172

89

42

22

19

16

19

Liczba wycofań

0

1

3

8

6

11

26

36

32

30

17
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Źródło: NewConnect 2018c.

Rys. 11.1. Liczba spółek notowanych na rynku NewConnect w latach 2007–2017
Źródło: opracowanie własne.

W dotychczasowej historii NewConnect łącznie zadebiutowało 586 spółek (stan na koniec
sierpnia 2018). W dniu uruchomienia rynku NewConnect – 30 września 2007 r. – zadebiutowało na nim 5 spółek. Na koniec 2007 roku notowanych było 24 emitentów, natomiast rok później
było ich 84. W ciągu pięciu pierwszych lat funkcjonowania NewConnect liczba spółek debiutujących na rynku systematycznie rosła. Rok 2011 był rekordowy, wówczas wprowadzono do
obrotu akcje 172 emitentów. W następnym roku liczba spółek debiutujących spadła do 89, zaś
kolejne lata charakteryzuje dalszy spadek liczby spółek wchodzących za rynek NewConnect.
W roku 2016 zaledwie 16 emitentów zadebiutowało na NewConnect, najmniej w całym okresie istnienia rynku. W roku 2017 liczba podmiotów wprowadzających akcje do obrotu zwiększyła się do poziomu roku 2015 – zadebiutowało 19 emitentów. Podłożem spadku debiutów
mogło być zaostrzenie kryteriów wejścia na NewConnect, ale także kurcząca się pula spółek
zainteresowanych wejściem na ten rynek. Ponadto koszty udziału w rynku istotnie wzrosły,
co wyeliminowało zbyt małe przedsiębiorstwa. Spadek liczby podmiotów funkcjonujących
na NewConnect był wynikiem zachwianej relacji pomiędzy liczbą debiutów a liczbą wycofań
z rynku (rys. 11.2). W kolejnych latach liczba podmiotów wycofujących się z rynku rośnie,
a szczególnie silnym trendem spadkowym odznacza się okres 2014–2016, wówczas więcej
podmiotów opuściło rynek, niż się pojawiło. Wycofania akcji z obrotu na rynku NewConnect
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spowodowane było wykluczeniem przez organizatorów ze względu na ochronę interesu uczestników obrotu czy zagrożenie bezpieczeństwa obrotu, wynikające z reguły z niewłaściwego
wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółkę, a także upadłością emitenta [GPW,
2018a, s. 22].

Rys. 11.2. Liczba debiutów i wycofań z rynku NewConnect w latach 2007–2017
Źródło: opracowanie własne.

Częstym powodem opuszczenia rynku NewConnect było przejście na Główny Rynek GPW.
Z założenia NewConnect miał być przepustką do wejścia spółki na GPW. Jednakże, jak pokazują statystyki, w ograniczonym stopniu spełnił swoją rolę w tym zakresie, niewiele spółek
przeszło na rynek główny. Liczbę spółek przeniesionych na Rynek Główny GPW prezentuje
tabela 11.3.
Tabela 11.3. Liczba spółek przeniesionych na Rynek Główny GPW w latach 2007–2017
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba spółek
przeniesionych na GPW

0

1

1

8

6

2

7

10

13

7

7

Źródło: GPW, 2018.

O inwestycyjnym sukcesie spółek notowanych na NewConnect informuje indeks NCIndex. NCIndex jest indeksem dochodowym, uwzględniającym zarówno ceny akcji, jak
i dochody z dywidend oraz praw poboru wszystkich spółek notowanych na NewConnect [NewConnect, 2018c]. Wartości oraz stopy zwrotu indeksu NCIndex na przestrzeni lat 2007–2017
przedstawia tabela 11.4.
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Tabela 11.4. Wartość oraz stopa indeksu NCIndex w latach 2007–2017
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wartość
indeksu 1 441,70 381,90 497,00 634,40 416,20 332,60 366,01 290,36 278,37 306,50 278,22
NCIndex
Stopa
zwrotu
NCIndex
(%)

44,17

-73,51

30,14

27,65

-34,39 -20,09

10,05

-20,67

-4,13

10,11

-9,23
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Źródło: NewConnect, 2018c.

Rekordową wartość NCIndex osiągnął na koniec roku 2007, wówczas jego poziom wyniósł
1 441,70 punktów. Następny rok odznaczył się potężnym spadkiem, na koniec 2008 roku NCIndex wyniósł jedynie 381,90 punktów (rys. 11.3). Tak istotna zmiana wartości indeksu spowodowana była przede wszystkim kryzysem na światowych rynkach finansowych oraz kryzysem
gospodarczym, który dotknął także Polskę. Co potwierdza także stopa zwrotu NCIndex – na koniec 2007 roku osiągnęła poziom 44,17%, najwyższy w całym okresie funkcjonowania rynku,
podczas gdy na koniec 2008 r. jej poziom był najniższy w całej historii NewConnect, wyniósł
-73,51%. Kolejne lata nie odznaczały się tak dużymi zmianami wartości indeksu NCIndex.
W roku 2010 nastąpił wzrost do poziomu 634,40 punktów, jednakże w latach 2011–2012 obserwujemy kolejne spadki i na koniec 2012 roku osiągnął poziom 332,60 punktów. Od roku
2012 wartość NCIndex charakteryzuje się zdecydowanie mniejszą zmiennością. Również stopa
zwrotu NCIndex wykazuje duże wahania na przestrzeni lat.

Rys. 11.3. Wartość indeksu NCIndex w latach 2007–2017
Źródło: opracowanie własne.
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Kolejnym parametrem rynku NewConnect jest wartość obrotów. W okresie pierwszych pięciu lat obroty na NewConnect rosną, przy czym istotny wzrost zanotowano w roku 2010.
Z kolei w roku 2011 wartość obrotów była najwyższa w całej historii funkcjonowania rynku
NewConnect – wyniosła 1 954 tys. zł. Lata 2012–2017 to okres dużych wahań. Okres 2012–
–2013 charakteryzuje istotny spadek obrotów, ich wartość w 2013 roku wyniosła 1 226 tys. zł.
Lata 2014–2015 odznaczają się tendencją rosnącą, osiągając w 2015 r. wartość 1 949 tys. zł.
Rok 2016 charakteryzuje kolejny spadek obrotów, by ponownie w roku 2017 wzrosły do poziomu 1 468 tys. zł. Wartość obrotów na NewConnect przedstawia tabela 11.5 i rys. 11.4.
Tabela 11.5. Wartość obrotów na NewConnect w latach 2007–2017

Wartość
obrotów ogółem
(w mln zł)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

151

420

581

1 847 1 954 1 303 1 226 1 435 1 949 1 360 1 468
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Źródło: NewConnect, 2018c.

Rys. 11.4. Wartość obrotów na NewConnect w latach 2007–2017
Źródło: opracowanie własne.

Istotnym parametrem rynku NewConnect jest kapitalizacja notowanych spółek. Kapitalizacja
giełdy jest sumą kapitalizacji wszystkich notowanych na niej spółek, wobec czego jej wartość
uzależniona jest od liczby i wielkości notowanych spółek [Dobosiewicz 2013]. Poziom kapitalizacji rynku NewConnect przedstawia tabela 11.6 i rys. 11.5.
W okresie 2007–2012 kapitalizacja rynku NewConnect systematycznie rośnie, osiągając
w roku 2012 najwyższy w historii rynku poziom 11 088 mln zł. Lata 2013–2015 odznaczają się niewielkim spadkiem kapitalizacji, zaś w roku 2016 następuje odwrócenie niekorzystnej tendencji – kapitalizacja wzrasta do 9 799 mln zł i utrzymuje się na podobnym poziomie
w roku następnym. Zmiany kapitalizacji rynku NewConnect w kolejnych latach związane są
z wejściem na rynek nowych podmiotów.
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Tabela 11.6. Kapitalizacja rynku NewConnect w latach 2007–2017
2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kapitalizacja spółek
1 185 1 396 2 457 4 971 8 384 10 805 10 445 8 752 8 419 9 476 9 409
krajowych (w mln zł)
Kapitalizacja spółek
zagranicznych
0
41
97
167 104 283 583 370 245 323 208
(w mln zł)
Kapitalizacja
wszystkich spółek
1 185 1 437 2 554 5 138 8 488 11 088 11 028 9 122 8 664 9 799 9 617
(w mln zł)
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Źródło: NewConnect, 2018c.

Rys. 11.5. Kapitalizacja rynku NewConnect w latach 2007–2017
Źródło: opracowanie własne.

11.4. NewConnect jako katalizator wzrostu przedsiębiorstw
Instytucje zagraniczne, takie jak World Bank, FESE, European Issuers czy European Private Equity & Venture Capital Association, postrzegają rodzimy rynek alternatywny jako
ważne źródło pozyskania kapitału na rozwój przez małe i średnie przedsiębiorstwa [GPW,
2018a]. Co do zasady NewConnect miał być miejscem pozyskania kapitałów na rozwój przez
przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu. Przyjmując, że przedsiębiorstwa młode
i działające w sektorach zaawansowanych technologicznie charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu [Bolek, 2018, s. 75], w pracy analizuje się spółki zaszeregowane w sektorze
NewConnect Informatyka; sprawdza się, czy NewConnect był dla tych przedsiębiorstw katalizatorem wzrostu. Zakłada się za Bolek, że (1) rozwój i wzrost przedsiębiorstwa to różne kategorie i (2) warunkiem koniecznym rozwoju przedsiębiorstwa jest jego wzrost w czasie [Bolek,
2018, s. 57]. Za miarę wzrostu przedsiębiorstwa przyjmuje się wzrost przychodów ze sprzedaży, uznając stanowisko Ardishvili i in. Wymienieni uważają wzrost przychodów ze sprzedaży za
najlepszy wskaźnik wzrostu przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie [Bolek, 2018, s. 87].
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Podejście zastosowane w pracy legitymizowane jest również praktyką Deloitte w tworzeniu
rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej Deloitte
Technology Fast 50 Central Europe. Deloitte od 19 lat ocenia przedsiębiorstwa technologiczne
na podstawie wzrostu przychodów operacyjnych na przestrzeni trzech lat. Firmy ubiegające się
o udział w programie muszą spełniać kryterium wzrostu przychodu na poziomie co najmniej
100% [Deloitte, 2018].
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Mając na uwadze, powyższe przyjmuje się, że spółka rosnąca szybko to spółka odnotowująca wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie trzech lat od końca roku debiutu
w wysokości co najmniej 100%. Z tego tytułu w pracy analizuje się przychody ze sprzedaży spółek sektora NewConnect Informatyka na przestrzeni trzech lat od debiutu. Zakłada
się, że każda z analizowanych spółek jest notowana na rynku co najmniej 4 lata. Z racji tego
z badania wyłącza się spółki, które zadebiutowały w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.
Na dzień 1 września 2018 r. sektor NewConnect Informatyka wg Biznesradar tworzy 51 spółek
[Biznesradar 2018]. Spółki tego sektora są klasyfikowane przez NewConnect w 8 sektorach,
tj. w sektorze gry, oprogramowanie, nowe technologie, systemy informatyczne, informatyka –
pozostałe, działalność inwestycyjna, usługi dla przedsiębiorstw i telekomunikacja. Najwięcej
spółek notowanych na NewConnect specjalizuje się w oprogramowaniu i produkcji gier; stanowią blisko 77% sektora, co pokazuje tabela 11.7.
Tabela 11.7. Spółki sektora NewConnect Informatyka wg klasyfikacji NewConnect
Sektor

Liczba spółek

Gry

15

Oprogramowanie

25

Nowe technologie

2

Systemy informatyczne

5

Informatyka – pozostałe

2

Działalność inwestycyjna

1

Usługi dla przedsiębiorstw

1

Telekomunikacja

1

Źródło: opracowanie własne.

Spośród NewConnect Informatyka analizowane są zmiany przychodów 29 spółek. Badaniem
nie objęto 23 spółek. 2 spośród nich zostały pominięte z braku danych, a 22 z powodu niespełnienia kryterium badania: 3 spółki zadebiutowały w 2015 r., 7 w 2016 r., 4 w 2017 r.
i 7 w 2018 r.
Analizowane spółki należą do 7 sektorów, co przedstawia tabela 11.8. Najliczniej reprezentowany jest sektor oprogramowanie. W analizowanym zbiorze stanowi blisko 59%.
Ich przychody ze sprzedaży w przedmiotowym zakresie na przestrzeni całego okresu funkcjonowania NewConnect, tj. od 2007 r. zmieniały się, jak pokazuje tabela 11.9.

219

11. Finansowanie przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu przez NewConnect

Tabela 11.8. Analizowane spółki sektora NewConnect Informatyka wg klasyfikacji NewConnect
Sektor

Liczba spółek

Gry

3

Oprogramowanie

17

Nowe technologie

2

Systemy informatyczne

3

Informatyka – pozostałe

2

Działalność inwestycyjna

1

Usługi dla przedsiębiorstw

1

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 11.9. Zmiany przychodów ze sprzedaży sektora NewConnect Informatyka
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

Zmiana w %

Spółka w roku 1 rok po 2 lata po 3 lata po
debiutu debiucie debiucie debiucie
(rd)
(1r)
(2r)
(3r)

1r/rd

2r/1r

2r/rd

3r/rd

3r/rd>
~sektor*

GRY
F51

2664

5830

6451

4916

118,84% 10,65% 142,15% 84,53%

33,41%

BLO

1 451

2 669

3 434

6 292

83,94%

FOR

205

1 072

1 805

1 063

422,93% 68,38% 780,49% 418,54% 367,42%

28,66% 136,66% 333,63% 282,51%

OPROGRAMOWANIE
EDN

1980

2338

2733

3109

18,08%

16,89%

38,03%

57,02%

ACR

3170

1407

2938

7102

-55,62% 108,81%

-7,32%

124,04% 72,92%

FDG

1130

1231

1457

587

28,94%

-48,05% -99,17%

ITL

446

1228

1104

674

DAT

1055

1402

601

1118

32,89%

2IT

1937

1339

1438

1209

-30,87%

7,39%

-25,76% -37,58% -88,70%

EXA

1267

361

534

566

-71,51%

47,92%

-57,85% -55,33% -106,45%

EON

38 143

28 519

34 558

44 324

-25,23%

21,18%

-9,40%

IAI

2 115

3 075

3 908

5 623

45,39%

27,09%

84,78% 165,86% 114,74%

MLB

7 666

7 415

7 791

9 569

-3,27%

5,07%

1,63%

24,82%

M4B

6 721

7 941

8 609

3 063

18,15%

8,41%

28,09%

-54,43% -105,55%

YAN

6 524

10 308

13 394

16 565

58,00%

29,94% 105,30% 153,91% 102,79%

KBJ

3 052

6 439

10 335

9 459

110,98% 60,51% 238,63% 209,93% 158,81%

NTW

9 618

10 105

9 607

10 966

8,94%

18,36%

175,34% -10,10% 147,53% 51,12%

5,06%

-57,13% -43,03%

-4,93%

-0,11%

5,97%

16,20%

14,02%

5,90%

0,00%
-45,15%

-34,92%
-26,30%

-37,10%
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Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
Spółka w roku 1 rok po 2 lata po 3 lata po
debiutu debiucie debiucie debiucie
(rd)
(1r)
(2r)
(3r)

Zmiana w %
1r/rd

2r/1r

2r/rd

3r/rd

3r/rd>
~sektor*

MAD

5 891

5 042

6 495

10 125

-14,41%

28,82%

10,25%

71,87%

20,75%

MND

7 489

9 250

8 735

11 147

23,51%

-5,57%

16,64%

48,84%

-2,28%

LGT

2 366

2 550

2 652

3 537

7,78%

4,00%

12,09%

49,49%

-1,63%

PIG

4733

5338

2266

2516

CLD

3 755

2 609

17 544

32 871

NOWE TECHNOLOGIE
12,78%

-57,55% -52,12% -46,84% -97,96%

-30,52% 572,44% 367,22% 775,39% 724,27%
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SYSTEMY INFORMTYCZNE
SSK

11838

16058

24186

16707

35,65%

50,62% 104,31% 41,13%

-9,99%

SEV

67 509

71 617

55 017

73 619

6,09%

-23,18% -18,50%

9,05%

-42,07%

SUN

6 101

6 247

9 234

12 039

2,39%

47,81%

51,35%

97,33%

46,21%

30,97%

94,39%

43,27%

INFROMATYKA – POZOSTAŁE
DOA

4614

5557

6043

8969

20,44%

8,75%

XPL

2 322

3 954

7 542

10 675

70,28%

90,74% 224,81% 359,73% 308,61%

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
EFE

3 186

242

469

494

-92,40%

93,80%

-85,28% -84,49% -135,61%

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW
MBF

71

922

2 760

2 611

1198,59% 199,35% 3787,32% 3577,46% 3526,34%

* Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze; mediana zmian w sektorze
51,12%.
Źródło: opracowanie własne.

Na koniec 3 roku od debiutu spośród analizowanych spółek 6 odnotowało spadki przychodów ze sprzedaży, 5 wzrosty przychodów do 25%, 6 wzrosty przychodów
w przedziale 25%–75%, wzrosty w przedziale 75%–100%, a 9 wzrosty powyżej 100%.
W zbiorze spółek notujących spadki znalazły się 4 spółki z sektora oprogramowanie,
1 nowe technologie i 1 działalność inwestycyjna. Zestaw spółek odnotowujących wysokie wzrosty natomiast tworzą 2 spółki sektora gry, 4 oprogramowanie, 1 nowe technologie,
1 informatyka – pozostałe i 1 usługi dla przedsiębiorstw. Przy czym, zgodnie z założeniem wysoki wzrost to wzrost powyżej 100%.
15 spółek zarejestrowało wzrosty przychodów rzędu 51,12% i wyżej. Wyróżniający się zbiór to
9 spółek rejestrujących wysokie wzrosty. Dla wyróżniającego się zbioru odnotowano wzrosty
ponad medianę dla sektora na poziomie od 72,92% do 3526,34%. Ten ostatni wynik należy do
spółki z sektora usługi dla przedsiębiorstw, a pierwszy do spółki z sektora oprogramowanie.
14 spółek zarejestrowało zmiany przychodów poniżej 51,12%. W tej grupie znalazło się 6 spó
łek notujących spadki odbiegające od mediany w przedziale 88,7%–135,61%.
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W zbiorze wyróżniających znajduje się Cloud Technologies S.A. To spółka z Warszawy, założona w 2011 r., a debiutująca na NewConnect już w 2012 r. Spółka działa w segmencie technologii
przetwarzania w chmurze Cloud Computing dużych zbiorów danych Big Data oraz technologii przeznaczonych dla urządzeń mobilnych i wykorzystujących elementy inteligentnej sieci
[Cloud Technologies, 2018]. Po wejściu na rynek spółka odnotowała wprawdzie spadek przychodów ze sprzedaży w roku 2013 r. w stosunku do 2012 r. o 30,15%, ale w roku następnym
w stosunku do roku debiutu odnotowała wzrost w wysokości 14,94 mln zł, tj. o 367,22%. Trzeci
rok po debiucie przyniósł kolejny wzrost przychodów na poziomie 87,36%. W sumie w trzecim
roku od roku debiutu spółka powiększyła przychody o 775,39%.
Wybijające na tle sektora wzrosty przychodów zarejestrowała w rok po debiucie KBJ S.A.
Spółka istnieje od 2007 r. i zadebiutowała na NewConnect w 2011 r. Spółka zajmuje się
wdrożeniem, doradztwem, utrzymaniem i rozwojem, szkoleniami oraz tworzeniem dedykowanych rozwiązań w systemie SAP głównie dla dużych przedsiębiorstw [KBJ, 2018]. W jej
przypadku wzrost przychodów w rok po debiucie był rzędu 110,98%, co przekłada się na
kwotę rzędu 3,39 mln zł. O ile w drugim roku po debiucie spółka osiągnęła kolejny wzrost
przychodów o 60,51%, to w trzecim roku jej przychody spadły o 8,48%. Niemniej jednak
w trzecim roku od debiutu w stosunku do roku debiutu przychody wzrosły o 209,93%.
Kolejną spółką wartą odnotowania w przedmiotowej analizie jest MBF Group S.A. To spółka strategicznie nakierowana na doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania i analizy typu due diligence, organizację i pomoc w zdobyciu kapitału na
rozwój, badania i rozwój w zakresie handlu algorytmicznego (algo trading) oraz tworzenie
aplikacji mobilnych [MBF Group, 2018]. Zadebiutowała na rynku w 2012 r. W pierwszym
roku po debiucie zarejestrowała wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 1198,59%, to
jest w wysokości 0,85 mln zł, w dwa lata po debiucie wzrost w stosunku do roku debiutu
o 3787,32%, co kwotowo stanowi 2,69 mln zł. Natomiast w trzy lata po debiucie zarejestrowała
przychody na poziomie niższym niż w roku drugim o kwotę 149 tys. zł, co stanowi spadek
o 5,40%. W sumie w trzecim roku od roku debiutu powiększyła przychody o 3577,46%.
W zbiorze spółek o wysokim wzroście znalazła się Forever Entertainment S.A., która zadebiutowała na rodzimym alternatywnym rynku już w roku następnym od założenia,
tj. w 2011 r. Spółka profiluje swoją działalność na produkcję gier i różnej multimedialnej rozrywki na różne platformy na rynek globalny, głównie japoński i chiński oraz kolportaż przez
własne kanały gier i aplikacji innych producentów [Forever Entertainment, 2018]. Dzięki pieniądzom pozyskanym od inwestorów spółka zarejestrowała w 2012 r. przychód w wysokości
1,07 mln zł, żeby w roku kolejnym powiększyć go do 1,81 mln zł. Niestety trzeci rok po debiucie nie przyniósł kolejnego wzrostu przychodów. W 2014 roku przychody wyniosły 1,06 mln zł,
co stanowiło spadek w stosunku do roku poprzedniego o 41,11%. W sumie w trzecim roku od
roku debiutu powiększyła przychody o 418,54%.
Kolejną spółką znajdującą się w wyróżnionej grupie jest Bloober Team S.A. Spółka powstała w 2008 r., zaś zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 roku. Specjalizuje się
w tworzeniu mrocznych gier wideo z zakresu horroru psychologicznego, skierowanych do wymagającego odbiorcy [Bluber Team, 2018]. W 2018 roku spółka planuje wejść na rynek główny
GPW.
W pierwszym roku po debiucie osiągnęła wzrost przychodu ze sprzedaży w wysokości
1,22 mln zł, co stanowiło 83,94%. W kolejnych latach funkcjonowania na rynku jej przychody
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wzrosły odpowiednio 28,66% i 136,66%. Ostatecznie po trzech latach od debiutu spółka osiąg
nęła wzrost przychodów o 333,63%.
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Wśród spółek o wysokim wzroście istotne miejsce zajmuje XPLUS S.A. Od 2002 roku
spółka świadczy usługi produkcji oprogramowania, wysokospecjalizowane wdrożenia systemów informatycznych oraz doradztwo biznesowe [XPLUS, 2018]. Zadebiutowała na rynku NewConnect w 2008 roku. Po wejściu na rynek spółka odnotowywała coroczny wzrost
przychodów ze sprzedaży. W pierwszym roku po debiucie przychody wzrosły o 70,28%, zaś
w drugim i trzecim roku po debiucie wzrost wynosił odpowiednio 90,74% i 41,54%. W sumie
po trzech latach od roku debiutu przychody wzrosły o 359,73%.
Wyróżniającą się spółką jest także ACREBIT S.A. Spółka działa w segmencie IT, oferując rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ERP do zarządzania przedsiębiorstwami, systemów do zarządzania relacjami z klientami, systemów Business Intelligence wspomagających podejmowanie decyzji, systemów
workflow do zarządzania procesami [Acrebit, 2018]. Spółka istnieje od 2004 roku, zaś
zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 roku. W pierwszym roku po roku debiutu,
tj. w 2012, odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 55,62%, ale w latach następnych –
2013 i 2014 – odnotowała wzrost odpowiednio o 108,81% i 141,73%. W sumie po trzech latach
od roku debiutu przychody ze sprzedaży wzrosły o 124,04%.
Do zbioru spółek o wysokim wzroście zaszeregowano także IAI S.A. Spółka istnieje od 2000 roku, a na rynku NewConnect zadebiutowała w 2009. Spółka działa w branży
e-commece, oferując usługi do obsługi sprzedaży internetowej, dostarczając systemy IAI-Shop.com utrzymywane w SaaS na serwerach spółki [IA,I 2018]. Spółka od wejścia na rynek NewConnect systematycznie zwiększa przychody ze sprzedaży. W pierwszym roku po
debiucie osiągnęła wzrost na poziomie 45,39%, zaś w drugim i trzecim roku odpowiednio
27,09% i 43,88%. Po trzech latach od wejścia rynek spółka osiągnęła wzrost przychodów
o 165,86%.
Ostatnią z wyróżnionych 9 spółek jest NEPTIS S.A. Spółka jest producentem, dostawcą i operatorem rozwiązań z zakresu monitoringu pojazdów, nawigacji samochodowej, systemów raportowania pracowników mobilnych oraz twórcą komunikatora dla kierowców Yanosik [Neptis,
2018]. Spółka powstała w 2008 roku, zaś debiutowała na rynku NewConnect w 2014 roku.
Spółka od wejścia na rynek w kolejnych latach uzyskuje wzrost przychodów ze sprzedaży.
Największy przyrost przychodów ze sprzedaży osiągnęła po pierwszym roku od debiutu, wzrost
wyniósł 58%. W drugim i trzecim roku po debiucie przychody rosły odpowiednio 29,94% oraz
23,67%. Po trzech latach od debiutu przychody wzrosły o 153,91%.
W analizowanym sektorze niespełna 21% spółek zarejestrowało spadki, a w ponad 79% spółek wzrosty przychodów po wejściu na NewConnect. W zbiorze spółek wzrostowych blisko
22% odnotowało słabe wzrosty, 26% przeciętne, 13% ponadprzeciętne, a 39% wysokie. Dla
znakomitej większości spółek środki pozyskane od inwestorów stanowiły źródło finansowania
wzrostu, a dla blisko 1/3 ogółu badanych spółek źródło wysokiego wzrostu. Można przypuszczać, że zaobserwowane na przestrzeni trzech lat wysokie wzrosty spółek nie byłyby możliwe
bez zasilenia tych spółek kapitałem z NewConnect. Oznacza to, że dla tych spółek NewConnect był katalizatorem wzrostu. Należy w tym miejscu podkreślić, że spółki wysokiego wzrostu pozyskały kapitał z NewConnect w różnych momentach funkcjonowania rodzimego ASO.
Warte odnotowania jest również to, że zadebiutowały na rynku w różnych okresach swojego
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życia i prowadziły działalność o różnym profilu. Świadczy to o tym, że osiągnięcie wysokiego
wzrostu było możliwe dzięki zasilaniu z rynku kapitałowego bez względu na produkt i moment
debiutu.
Można domniemać, że w przypadku pozostałych sektorów zaawansowanych technologicznie
i opartych na wiedzy sytuacja będzie wyglądać podobnie. Wysoce prawdopodobnym jest to,
że spółki z tych sektorów, podobnie jak te z sektora IT, wykorzystały potencjał wzrostu dzięki
kapitałom z NewConnect i dla dużej części z nich NewConnet był katalizatorem wzrostu.
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11.5. Podsumowanie
Ideą przyświecającą twórcom rynku NewConnect było zapewnienie dostępu do kapitału dynamicznie rozwijającym się małym i średnim przedsiębiorstwom. W okresie, gdy powstawał
rynek NewConnect przedsiębiorstwa miały ograniczone możliwości pozyskania kapitałów na
finansowanie wzrostu. NewConnect wypełnił tę lukę na polskim rynku finansowym i stworzył
możliwość finansowania wzrostu młodym firmom. Bez wątpienia NewConnect był katalizatorem wzrostu dla spółek o wysokim potencjale wzrostu, jednakże nie wszystkie firmy wykorzystały szansę na szybki wzrost, czego dowodzi niniejsze opracowanie. Znaleźć można przykłady
spółek, które w krótkim czasie odnotowały imponującą dynamikę przychodów. Spośród przebadanych 29 spółek sektora Informatyka 9 zakwalifikowano do zbioru spółek wysokiego wzrostu.
Ich przychody ze sprzedaży w okresie trzech lat od debiutu wzrosły zdecydowanie ponad 100%.
Badanie dowodzi, że wejście na rynek NewConnect oraz umiejętne wykorzystanie pozyskanego kapitału, było katalizatorem szybkiego wzrostu spółek o wysokim potencjale wzrostu.
Jednocześnie nasuwa się pytanie czy rynek NewConnect jest także stymulatorem szybkiego
wzrostu dla spółek z pozostałych sektorów. Próba odpowiedzi na zadane pytanie wyznacza
kierunek dalszych szczegółowych badań w tym zakresie.
Obecnie intensywnie rozwijają się nowe formy finansowania działalności (m.in. crowdfundingu), omijające tradycyjne ośrodki rynku kapitałowego. W obliczu rosnącej konkurencji
i zmieniającej się tym samym struktury rynku finansowego zadaniem na dziś dla NewConnect
jest ugruntowanie pozycji ośrodka finansującego wzrost młodych firm i przygotowanie się na
„nowe” na rynku kapitałowym.
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12.1. Wprowadzenie
Wzrost liczby i różnorodności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) spowodował potrzebę grupowania ich w celu dokonywania porównań pomiędzy
nimi, selekcji pod kątem budowania portfela inwestycyjnego lub jego dywersyfikacji. Na rozwiniętych rynkach kapitałowych w procesie zarządzania portfelowego wykorzystuje się podejście
portfelowe, które opiera się na grupowaniu spółek według sektorów gospodarczych. W niniejszej pracy podjęto próbę opisu procesu rozwoju podejścia sektorowego, którego emanacją są
indeksy sektorowe oraz porównanie możliwości zastosowań poszczególnych indeksów.
Należy wskazać, że podejście sektorowe i obliczane indeksy giełdowe mają charakter praktyczny, więc duże znaczenie ma także rozpoznanie potrzeb uczestników rynku związane z klasyfikacją sektorową. Wśród uczestników rynku giełdowego można wskazać poza inwestorami
indywidualnymi także profesjonalistów związanych z notowanymi spółkami giełdowymi, funduszami inwestycyjnymi, analityków biur maklerskich czy dziennikarzy ekonomicznych. Autor
zwraca uwagę na znaczenie dynamiki rozwoju rynku giełdowego, które określa możliwości
stosowania podejścia sektorowego i kreacji indeksów sektorowych.
Wdrożenie nowej klasyfikacji sektorowej oraz nowych indeksów sektorowych przez GPW od
początku 2017 roku jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby uczestników rynku kapitałowego. Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z indeksami sektorowymi pozostała dominacja największych spółek w portfelach tych indeksów, co wynika z występujących
dysproporcji w zakresie wielkości i płynności obrotu giełdowego pomiędzy różnymi spółkami
w obrębie sektora.
Indeksy sektorowe podlegają ocenie stopnia ich przydatności oraz dojrzałości danego sektora
giełdowego. Propozycja metody rankingowania poszczególnych indeksów sektorowych jest
ważna dla zarządzania tymi indeksami, a zwłaszcza dla odpowiedzi na pytanie o zasadność
wprowadzania nowych indeksów, modyfikacji klasyfikacji sektorowej czy zakończenia publikacji danego indeksu.
12.2. Podejście sektorowe na rynku kapitałowym w literaturze
W literaturze podejście sektorowe na rynku kapitałowym należy wiązać z teorią portfelową,
której podstawy dał Harry Markowitz w pracy „Portfolio Selection: Efficient Diversification
of Investments” jeszcze z 1959 roku. Efektywna dywersyfikacja wiązała się z poszukiwaniem
aktywów słabo skorelowanych, a notowania (stopy zwrotu) spółek z jednego sektora zazwyczaj
są ze sobą silnie skorelowane. Teoria portfelowa była później rozwinięta w modelu CAPM
(ang. Capital Asset Pricing Model), który koncentrował się dekompozycji ryzyka inwestycyjnego na systematyczne i specyficzne, zwane też indywidualnym. W wielu późniejszych pracach
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naukowych podejmowana była i jest problematyka pomiaru ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem sektora gospodarczego, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. W niniejszej pracy
podjęto tematykę sektorową na polskim rynku kapitałowym zarówno w ujęciu dynamicznym
(historycznym), jak również dla oceny atrakcyjności poszczególnych sektorów, jako wynik dekompozycji rynku kapitałowego na sektorowy, bardziej intuicyjny obraz dla uczestników rynku
giełdowego. Indeksy sektorowe na największych rynkach dają możliwość kreacji instrumentów
pochodnych i funduszy indeksowanych (ang. ETF-ów) .
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Z przeglądu literatury wynika, że dotychczasowe prace naukowe dotyczące podejścia sektorowego na ogół koncentrowały się na charakterystyce dochodowości i ryzyka inwestowania na
rynku kapitałowym. Na przykład Konarzewska do swoich badań sektorowych wykorzystała
indeksy sektorowe publikowane w dzienniku „Rzeczpospolita” [Konarzewska, 2003, ss. 225–
–236]. Indeksy tej gazety funkcjonowały jako konkurencyjny produkt informacyjny względem
rodziny subindeksów sektorowych WIG publikowanych przez GPW.
Badania Koralun-Bereźnickiej [Koralun-Bereźnicka, 2008, ss. 296–304] dotyczyły analizy
współzależności wskaźników finansowych przedsiębiorstw z tej samej branży i objęły spółki
z Unii Europejskiej. Autorka wykazała, że istnieje większe zróżnicowanie zmienności wskaźników pomiędzy spółkami z różnych sektorów niż z różnych krajów. Wskazano na większe
zróżnicowanie pomiędzy zagregowanymi wskaźnikami dla różnych sektorów niż dla poszczególnych krajowych rynków kapitałowych.
Na praktyczne znaczenie ujęcia sektorowego na polskim rynku kapitałowym zwrócili uwagę Miłobęcki i Nowak w badaniach współczynników beta za okres 1993–2003 [Miłobęcki,
Nowak, 2004]. Wśród przyczyn wzrostu znaczenia przypisania sektora giełdowego dla spółek
giełdowych i zwiększenia zróżnicowania ryzyka sektorowego w Polsce wskazali wprowadzenie
nowego systemu giełdowego Warset oraz zakończenie negocjacji akcesyjnych Polski do Unii
Europejskiej. Stwierdzili między innymi, że na polskim rynku kapitałowym ryzyko w sektorze
Budownictwo i w sektorze Przemysł spożywczy było mniejsze niż ryzyko dla szerokiego rynku
giełdowego, a w sektorach Informatyka i Telekomunikacja większe. Z kolei w sektorze Banki
poziom ryzyka był zbliżony do poziomu ryzyka rynkowego dla całej giełdy. Należy tu dodać,
że zarówno wówczas, jak i obecnie sektor bankowy miał znaczący udział w kapitalizacji GPW.
Duży udział i pokrywanie się portfeli zwykle prowadzi do wyrównywania się zmienności indeksu sektorowego i zagregowanego indeksu obliczanego dla akcji spółek z wszystkich sektorów.
Tarczyński i Łuniewska inspirowani między innymi koncepcjami Benjamina Grahama w pracach z zakresu wykorzystania analizy fundamentalnej w procesach inwestowania zaproponowali koncepcję siły fundamentalnej. Siłę fundamentalną można rozpatrywać w dwóch aspektach:
–– jako rezultat działań analitycznych (w tym pomiaru) prowadzonych w ramach etapów
analizy fundamentalnej, ale bez wyceny – analiza fundamentalna podejście nieklasyczne,
proste;
–– jako siła fundamentalna – wartość wewnętrzna będąca sumą wszystkich czynników mających wpływ na wartość zgodnie ze wszystkimi etapami analizy fundamentalnej, podejście
złożone” [Tarczyński, Tarczyńska-Łuniewska i Tarczyński, 2017, s. 23].
Technicznym rozwinięciem tej koncepcji jest opracowany Wskaźnik Siły Fundamentalnej
(WSF). Dla Tarczyńskich WSF jest kategorią wielowymiarową bezpośrednio niemierzalną.
Jest bowiem zmienną syntetyczną uwzględniającą oddziaływanie czynników ilościowych
i jakościowych w spółce notowanej na giełdzie. Dotyczy to wewnętrznych i zewnętrznych
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czynników, w ramach których przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku. WSF bazuje na idei metod scoringowych w ujęciu dynamicznym i odnosi się przede wszystkim do istniejących norm
dla wskaźników ekonomiczno-finansowych.
Tarczyński w opracowaniu z 2017 roku [Tarczyński, Tarczyńska-Łuniewska, Tarczyński, 2017,
ss. 24–26] przedstawił konstrukcję wskaźnika, który uwzględniał cztery grupy wskaźników
bazowych służących do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej spółek w podejściu sektorowym: rentowność, płynność, sprawność zarządzania i zadłużenie.
Ranking sektorów zbudowany został na podstawie Sektorowego Wskaźnika Siły Fundamentalnej (SWSF) obliczanego na bazie danych 203 spółek giełdowych za lata 2006–2010.
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Najwyższy wskaźnik SWSF miały sektory Informatyka (1,77), Budownictwo (1,72) i Przemysł elektromaszynowy (1,60), a najniższe wskaźniki sektory Finanse inne (0,07), Telekomunikacja (0,08) oraz Przemysł paliwowy, Przemysł chemiczny i Energetyka (po 0,19 każdy).
W przypadku tych ostatnich sektorów „ryzyko inwestowania w spółki z tych sektorów jest
największe i z fundamentalnego punktu widzenia nie powinny być one przedmiotem inwestycji
długookresowych”.
Celem autorów SWSF było przeprowadzenie porównania sektorów pomiędzy sobą oraz ich
rankingowania dla oceny atrakcyjności inwestycyjnej. Ważnym atutem tego podejścia jest
obiektywizacja procesu z zastosowaniem procedury rankingowania sektorów z wykorzystaniem fundamentalnych wskaźników opisujących siłę spółek i siłę sektora.
Tematyka ryzyka sektorowego była przedmiotem badań ilościowych Martynowskiej [Martynowska, 2006, ss. 97–110]. W wyniku modelowania tego ryzyka weryfikowano hipotezę
o zmianach ryzyka sektorowego spowodowanych istotnymi wydarzeniami gospodarczymi.
Przeprowadzone badanie wykazało brak stabilności sektorowych współczynników Beta w poszczególnych okresach. Analiza objęła okres 8 lat (1998–2006) i koncentrowała się na wpływie
sektorowym takich wydarzeń jak wejście Polski do Unii Europejskiej, wprowadzenie systemu
Warset czy ataki terrorystyczne na World Trade Center w Nowym Jorku.
Ciekawe zastosowanie klasyfikacji i indeksów sektorowych zostało przedstawione w pracy
Czyżyckiego [Czyżycki, 2012, s. 82] poświęconej spółkom defensywnym z sektora teleinformatycznego. Zgodnie z teorią defensywne spółki są obarczone mniejszym ryzykiem, są bowiem
mniej uzależnione od zmian koniunktury giełdowej wynikających z dynamiki wzrostu gospodarczego. Działają one „w branżach odpornych na zawirowania w koniunkturze giełdowej”. Do
takich sektorów zalicza się sektor użyteczności publicznej, spożywczy, energetyczny i telekomunikacyjny. Należy dodać, że niska wrażliwość sektora gospodarczego na cykliczność makroekonomiczną nie zmniejsza ryzyka o charakterze politycznym, regulacyjnym czy podatkowym
takiego sektora, jak np. energetyczny. Autor przywołał teorię, która wskazuje, że popyt na produkty i usługi z sektorów defensywnych jest względnie stabilny względem zmian koniunktury
giełdowej. Z ich badań wynikło, że indeks sektorowy WIG-Telekomunikacja w czasie hossy
i bessy był wyraźnie mniej podatny na zmiany koniunktury giełdowej niż cała giełda. Czyżycki
zwrócił także uwagę na strukturę portfela tego indeksu z dominującą pozycją spółki TPSA,
przez co spółka ta miała „istotny wpływ na sytuację całego sektora”. Z kolei indeksy WIG-Informatyka, a zwłaszcza WIG-Deweloperzy, który wówczas był obliczany, reagowały zdecydowanie bardziej ofensywnie – podczas hossy silnie rosły, a podczas bessy gwałtownie spadały
[Czyżycki, 2008, s. 88].
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Analizy zachowania się różnych indeksów sektorowych były badane także na rynkach zagranicznych. Chin Wen Cheong [Cheong, 2008, ss. 1291–1294] badał malezyjski rynek giełdowy
za okres 1996–2006. Jego badania koncentrowały się na wpływie kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej lat 1997–1998 na rynek akcji w różnych sektorach giełdowych w Malezji. Wszystkie krajowe indeksy sektorowe wykazały słabe formy zależności, a wyjątkiem był indeks sektora nieruchomościowego, który na wybuch kryzys reagował uderzeniowo (ang. shock), potem
jeszcze nastąpiły gwałtowne zmiany wycen spółek w tym sektorze. Także sektor finansowy
silnie reagował na kryzys. Z kolei na drugim biegunie były sektory handlowe i usługowe, które
w dużym stopniu oparły się wpływowi kryzysu. Można dodać, że wprowadzenie kontroli kursu
walutowego w następstwie kryzysu azjatyckiego miało znaczący wpływ na indeksy sektora
przemysłowego, produkcji artykułów konsumpcyjnych, budownictwo, górnictwo i rolnictwo.
Ramkumar badał zachowanie się giełdowych indeksów sektorowych w Indiach w powiązaniu
ze wzrostem gospodarczym [Ramkumar, 2012, ss. 1291–1294]. Badania wykazały, że typowi
inwestorzy giełdowi w pierwszej kolejności prowadzą analizy według sektorów, a następnie
wybierają poszczególne akcje do inwestowania. Efektem analizy było stwierdzenie że 8 z 12
badanych indeksów sektorowych funkcjonujących na giełdzie w Bombaju było ponadprzeciętnie efektywnych (przy 5% progu istotności). W Indiach należały do nich takie sektory jak m.in.
samochodowy, banki, metale czy opieka zdrowotna [Ramkumar, 2012, s. 1294].
Na marginesie przeglądu literatury można stwierdzić, że systemy klasyfikacyjne na rynkach
kapitałowych znacząco się różnią pomiędzy sobą, a wiele badań nie obejmuje wszystkich sektorów, lecz jednie wybrane.
12.3. Sektorowa historia rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Pierwsza sesja na GPW odbyła się 16 kwietnia 1991 roku, a w obrocie było zaledwie 5 spółek
pochodzących z procesu prywatyzacji. Każda z nich była dobrana, tak aby była inna od pozostałych. Było to działanie celowe, dzięki czemu rozproszono ryzyko związane ze notowaniami
pierwszych przedsiębiorstw czy poziomem wyceny w ofercie publicznej. „Pierwsza piątka”
reprezentowała tak różne branże jak budownictwo, przemysł odzieżowy, przemysł materiałów
elektrycznych, przemysł mineralny czy producenta urządzeń akustycznych. Pomimo kolejnych
debiutów giełdowych i powiększania się liczby notowanych spółek na wyodrębnienie choćby
jednego spójnego sektora obejmującego co najmniej 3 spółki o zbliżonym przedmiocie działalności rynek kapitałowy musiał poczekać jeszcze kilka lat.
Jako ciekawostkę można podać rozważenie utworzenia indeksu sektora szklanego w pierwszych latach funkcjonowania giełdy w Warszawie. Wątpliwości dotyczyły zasadności budowy
indeksu obejmującego spółki Krosno i Irena z uwagi na ich modele biznesowe. Poza podobieństwami procesu technologicznego związanymi z wytapianiem szkła, różnice w ofercie produktowej, segmencie klientów, znaczeniu marki, kanałów dystrybucji były zasadnicze. Dwie
spółki, z których jedna jest producentem tafli szklanych dla budownictwa, a druga dekoracyjnych wyrobów szklanych na stoły na potrzeby konsumpcyjne, trudno połączyć w jeden sektor.
Wykorzystywanie powstałego agregatu sektorowego do badania zależności od zmiennych makroekonomicznych byłoby problematyczne.
Dlatego też przez 8 lat GPW unikała wprowadzania nazbyt kontrowersyjnych indeksów sektorowych. Datą bazową pierwszych 5 indeksów sektorowych był 31 grudnia 1998 roku [za www.
gpw.pl], a publikację zaczęto od sektorów:
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banki,
budownictwo,
informatyka,
spożywczy,
telekomunikacja.

Przy konstrukcji tych indeksów przyjęto zasadę dekompozycji sektorowej indeksu WIG, którego portfel zbudowany był z akcji wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym GPW.
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Zastosowano zasadę automatyzmu polegającą na tym, że każde wpisanie spółki na listę indeksu
WIG, bądź skreślenie, a także zmiana wielkości pakietu w tym indeksie jednocześnie skutkowała identyczną zmianą w odpowiednim subindeksie sektorowym. Przy czym niektórzy uczestnicy indeksu WIG nie mieli „swojego” indeksu sektorowego i uczestniczyli jedynie w głównym
indeksie giełdowym.
Warunkiem funkcjonowania takiego modelu było wprowadzenie klasyfikacji sektorowej pokrywającej wszystkie spółki notowane na giełdzie. GPW dla każdego sektora obliczała wskaźniki
rynkowe takie jak „kapitalizacja”, wskaźnik Cena/Zysk czy wskaźnik Cena/Wartość Księgowa.
Jednakże jako zasadę przyjęto, że do obliczania sektorowego indeksu giełdowego (zwanego
też subindeksem) i prowadzenia dla niego portfela niezbędna jest dojrzałość danego sektora.
Kryteria powołania indeksu sektorowego nigdy nie były ostre i uwzględniały także perspektywę
rozwoju rynku kapitałowego oraz emocje uczestników rynku giełdowego.
Najsilniej było to widoczne w czasie rewolucji internetowej (zwanej także dotcomową) na przełomie wieków, zainteresowanie spółkami związanymi z internetem i nowymi technologiami
było tak wielkie, że GPW wprowadziła indeks TechWIG, a nawet kontrakty terminowe oparte o niego. Podobne projekty indeksowe wdrażały także inne giełdy papierów wartościowych
w tamtym okresie. Spółki giełdowe zmieniały swoją podstawową działalność, także nazwę, by
uczestniczyć w procesie atmosferą przypominającym gorączkę złota. Najbardziej spektakularna
zmiana profilu działalności spółki giełdowej wówczas to migracja z produkcji obuwia na świadczenie usług internetowych i telekomunikacyjnych.
Podczas rewolucji dotcomowej pojawiły się projekty banków budowanych od początku jako
w pełni internetowe tworzone w opozycji do tradycyjnych banków oddziałowych. Rozwój tych
projektów zarówno w Polsce, jak i na świecie nie doprowadził do powstania nowych sektorów giełdowych z rdzeniem internetowym, ale tradycyjne banki w dużym stopniu zaadaptowały nowe technologie i rozwinęły internetową komunikację z klientami. Można powiedzieć,
że internet nie stał się nowym sektorem, ale stał się ważnym elementem modeli biznesowych
dotychczasowych sektorów, zwłaszcza związanych ze świadczeniem usług (banki, handel, turystyka). Próby czasu nie przetrwał także indeks TechWIG, po tym prysła spekulacyjna bańka
internetowa w USA i na innych rozwiniętych rynkach kapitałowych, a fala odwrotu inwestorów
od nowych technologii dotarła do Polski.
Ciekawym zjawiskiem, które wystąpiło w klasyfikacji sektorowej, było „pączkowanie” sektorów. Ma to miejsce w przypadku wzrostu liczby spółek w sektorze oraz ich zróżnicowania
z uwagi na realizowany model biznesowy. Tu dobrym przykładem z polskiego rynku kapitałowego może być budownictwo, które wraz z rosnąca liczbą debiutujących spółek zaczęło być
postrzegane jako kilka różnych modeli biznesowych i związanych z nimi profili ryzyka, np.:
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budownictwo mieszkaniowe,
budownictwo infrastrukturalne (drogowe, kolejowe, obiekty wodne),
budownictwo komercyjne (centra handlowe, biurowce, stadiony),
sektor nieruchomościowy wraz z deweloperami (głównie inwestorzy, zamawiający usługi
budowlane).
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Klasyfikowanie spółek jest trudnym zadaniem, gdyż wiele z nich funkcjonuje w postaci grup
kapitałowych ze zdywersyfikowaną działalnością. Rolą Komitetu Indeksowego w takich przypadkach jest przeprowadzenie podziału, tak aby każdy z sektorów gromadził znaczną liczbę
względnie podobnych do siebie i realnie konkurujących ze sobą spółek giełdowych. Różnica
pomiędzy sektorami powinna być czytelna na poziomie modelu biznesowego.
W 2007 roku GPW z sektora budownictwo wydzieliła spółki związane z gospodarowaniem
nieruchomościami i rozpoczęła obliczać indeks WIG-Deweloperzy, który po zmianie klasyfikacji sektorowej został zmieniony na WIG-Nieruchomości. Co do zasady ten indeks sektorowy
powinien obejmować spółki giełdowe, które inwestują w nieruchomości, a przychody czerpią
z najmu i ze sprzedaży nieruchomości. Można dodać, że zwykle wiąże się to z realizacją prac
budowlanych.
We wrześniu 2018 roku indeks ten uwzględnia 30 spółek, a największą z nich jest GTC. Grupa
ta jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej
i na Bałkanach. Prowadzi inwestycje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości:
budynki biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz budownictwo mieszkaniowe [za www.
bankier.pl z 12 września 2018].
Dla kontrastu można opisać Budimex, który jest największą spółką indeksu WIG-Budownictwo. Na ogół pełni ona funkcję generalnego wykonawcy w sektorach infrastruktury: drogowej,
kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego (gospodarka odpadami). Pierwsza z ww. spółek pracuje na zasobach, w które sama inwestuje, a druga pracuje na projektach, które realizuje i na koniec zamyka te kontrakty. W 2018
roku w indeksie budowlanym jest 39 spółek, a w indeksie nieruchomości jest 30. Po podziale
sprzed 10 lat sektory te są najliczniejszymi na GPW. Pozwala to rozważać zasadność dalszego
wyłaniania indeksów związanych z budownictwem.
12.4. Kryteria powoływania indeksu sektorowego
Dobry indeks powinien być zdywersyfikowany, tak aby obrazował zmiany kursowe większości
spółek w sektorze, a jego wielkość powinna być zauważalna na mapie rynku kapitałowego, tak
aby inwestycje w niego były realną alternatywą dla dużych inwestorów portfelowych względem
pozostałych sektorów. Dlatego też GPW przy tworzeniu indeksu sektorowego bierze pod uwagę
następujące charakterystyki ilościowe takiego sektora:
• największa spółka z udziałem do 60–70% w portfelu indeksu,
• co najmniej 3–5 spółek o zbieżnym modelu biznesowym,
• udział sektora w kapitalizacji giełdowej większy niż 1%.
O ile w przypadku głównego indeksu WIG wprowadzono ograniczenie maksymalnego udziału jednego uczestnika indeksu do 10%, to takich ograniczeń nie zastosowano w odniesieniu
do portfeli subindeksów sektorowych. Efektem tego są przypadki subindeksów sektorowych,
w których udział największej spółki giełdowej znacznie przekracza 50% wartości portfela. Przez
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wiele lat najlepszym przykładem takiej spółki była TPSA (obecnie pod marką Orange), historycznie monopolista branży telefonicznej. Pomimo silnej dominacji WIG-Telekomunikacja obliczany jest od 1999 roku jako jeden z grupy najstarszych indeksów sektorowych i z końcem
2018 roku zakończy się pełne 20 lat historii jego obliczania. Zmiany technologiczne, regulacyjne oraz ekspansja nowych podmiotów osłabiły pozycję Orange na rynku telekomunikacyjnym,
a w konsekwencji jej udział w portfelu indeksu WIG-Telekomunikacja we wrześniu 2018 roku
wynosił zaledwie 24%, a w głównym indeksie WIG niespełna 1%. Porównywalną kapitalizację
giełdową i udział w indeksach ma inna spółka z tego samego sektora Play Communications,
która jest operatorem sieci telefonii komórkowej i dystrybutorem telefonów. Jej debiut giełdowy miał miejsce w lipcu 2017 roku i był ważnym wydarzeniem dla wzrostu dojrzałości sektora
Telekomunikacja.
Zdominowanie subindeksów sektorowych WIG przez pojedyncze spółki było wskazane jako
największy mankament tych indeksów w badaniu ankietowym realizowanym w listopadzie
2016 roku przez portal Bankier.Pl w porozumieniu z GPW. Wówczas najsilniej zdominowanymi indeksami były WIG-Surowce oraz WIG-Paliwa z 65–70% udziałem największej spółki
w portfelu. Zmiany w klasyfikacji sektorowej wprowadzone przez GPW od 2017 roku w niewielkim stopniu zmieniły sytuację, bowiem sektory te są mało żywotne i nie pojawiają się
w nich nowe spółki giełdowe lub mają nieistotnie małą kapitalizację.
We wrześniu 2018 roku na 14 indeksów sektorowych GPW w 9 udział dominującej spółki
w portfelu indeksu przekracza 50% wartości portfela indeksu. Indeksy sektorowe najsilniej zdominowane we wrześniu 2018 roku to:
WIG-Górnictwo 		
WIG-Paliwa 		
WIG-Odzież 		
WIG-Motoryzacja		

z 73% udziałem KGHM
z 63% udziałem Orlen
z 63% udziałem LPP
z 60% udziałem InterCars

Mediana udziału dominującej spółki w portfelach indeksów sektorowych wynosi 52%. Z drugiej
strony pozytywnie wyróżniają się dwa największe liczebnie indeksy sektorowe WIG-Budownictwo i WIG-Nieruchomości. Udział największej spółki w każdym z tych indeksów wynosi
poniżej 30%. Wieloletnia obserwacja zmian w obu sektorach wskazuje na ich dużą żywotność,
która przejawia się debiutami giełdowymi nowych spółek, ale także fuzjami i wycofaniami
spółek z obrotu giełdowego. Należy zwrócić uwagę na to, że są to sektory procykliczne, wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej. Wzrost ilościowy i wartościowy w tych sektorach
nie odbywał się równomiernie, a występowały także spektakularne bankructwa. Dla przedsiębiorstw w tym sektorze tak liczna obecność konkurentów na parkiecie giełdowym tworzy presję
na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu i zwiększenie możliwości dostępu do kapitału
giełdowego i innych rynków finansowych.
Najmłodsze indeksy sektorowe, które zostały uruchomione w ostatnich 10 latach na ogół są
zdominowane przez pojedynczą spółkę i trudno te sektory uznać za dojrzałe. Wśród najmłodszych indeksów sektorowych relatywnie najlepiej zdywersyfikowany jest sektor chemiczny
oraz sektor leki.
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Data bazowa
2008-09-19
2009-12-31
2010-12-31
2016-12-30
2016-12-30
2016-12-30

Indeks sektorowy
WIG-CHEMIA
WIG-ENERG
WIG-GORNIC
WIG-LEKI
WIG-MOTO
WIG-ODZIEZ

Udział największej spółki
46% (Azoty)
51% (PGE)
73% (KGHM)
49% (Mabion)
60% (Intercars)
63% (LPP)
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Z uwagi na dysproporcję wielkości spółek w sektorze producentów gier komputerowych GPW
nie powołała indeksu dla tego sektora. CD Projekt – największa spółka tego sektora o kapitalizacji ponad 10 mld zł we wrześniu 2018 roku miała ponad 4% udziału w portfelu indeksu WIG.
Gdyby został utworzony indeks WIG-GRY jako subindeks sektorowy, to byłby najbardziej zdominowanym sektorem z około 90% udziałem największej spółki. Druga pod względem wielkości spółka, jaką jest 11BIT ma kapitalizację znacznie ponad 1 mld zł, a kolejne spółki są
znacznie mniejsze.
Należy dodać, że w przytoczonej wcześniej ankiecie realizowanej przez portal Bankier.pl respondenci uznali indeks sektorowy GRY za najbardziej pożądany. Wynikało to zapewne z obserwacji dynamicznego tempa ilościowego rozwoju tego sektora na GPW. Wiele debiutów
w tym sektorze to młode start-upy. Jednakże różnice pomiędzy spółkami dotyczą nie tylko
wielkości spółek, ale także ich modeli biznesowych. Mniejsze podmioty na ogół nie sprzedają
własnych gier (segment premium), ale produkują je jako gry ogólnodostępne, a przychody czerpią z ruchu, jaki one przyciągają. Gry takie są prostsze, nakłady inwestycyjne są mniejsze, ale
dochody z wyświetlania reklam są mniejsze w stosunku do sprzedaży gry.
Być może więc sektor, który w klasyfikacji GPW został wyodrębniony od początku 2017 roku,
w przyszłości na tyle się rozwinie i dojrzeje, że podzieli się na sektory w zależności od sposobu
komercjalizacji produktów. Pod koniec 2018 roku sektor ten jest zdominowany przez jedną
z największych spółek na polskim rynku kapitałowym i bez głębszej zmiany metody konstrukcji indeksów sektorowych zapewne szybko nowy indeks nie powstanie.
We wspomnianej ankiecie z 2016 roku zdecydowanie rzadziej wskazywano na potrzebę utworzenia indeksów sektorowych firm windykacyjnych, restauracyjnych i oponiarskich. Ten pierwszy indeks zapewne szybko nie powstanie z uwagi na aferę dotycząca spółki GetBack z połowy
2018 roku i wysoce prawdopodobny upadek tej spółki windykacyjnej, która nadmiernie zadłużyła się emisjami obligacji.
Rozwiązaniem problemu nadmiernej koncentracji, czy inaczej nazywając to niskiej dywersyfikacji może być opracowanie metody „spłaszczenia” udziałów spółek, a nawet przyjęcie równych wag, ale to wymaga zbadania wszystkich konsekwencji wprowadzenia takiego indeksu
oraz zebrania uczestników obrotu giełdowego. Trudno znaleźć w literaturze przedmiotu zagraniczne przykłady indeksów nieważonych na rynkach kapitałowych, ale problem jest dostrzegany na wielu, zwłaszcza względnie małych rynkach kapitałowych.
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12.5. Globalne podejście w klasyfikacjach sektorowych
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Grupowanie spółek z uwagi na podobieństwa modelu biznesowego co do zasady jest logiczne i praktyczne. Konkurujące ze sobą podmioty powszechnie stosują benchmarking [English,
2006], co prowadzi do niwelowania trwałych przewag konkurencyjnych i doskonalenia modeli
biznesowych. W teorii zarządzania rozumienie pojęcia modelu biznesowego jest zróżnicowane. Zostało ono spopularyzowane w praktyce zarządzania i raportowania pod koniec lat 90.
ubiegłego wieku wraz z boomem giełdowym związanym z fascynacją internetem (rewolucja
dot.com-owa). Globalizacja sprawia, że coraz częściej także polskie przedsiębiorstwa stosują
modele biznesowe stosowane w wielu innych krajach, a rywalizacja przybiera charakter międzynarodowy. Dlatego też konstruowanie indeksów sektorowych z polskiej perspektywy może
dawać inne rozwiązania niż konstruowanie ich z perspektywy regionalnej, kontynentalnej czy
globalnej.
Ciekawą ekspertyzę możliwości obliczania sektorowych indeksów regionalnych dla GPW już
w 1997 roku przygotował B. Wyżnikiewicz. Jego koncepcja zakładała, że każdy sektor będzie
reprezentowany przez spółki z każdego z badanych rynków, tj. polskiego, słowackiego, węgierskiego, czeskiego i słoweńskiego. Założenie to było trudne do realizacji nawet po przyjęciu
bardzo szerokiej definicji sektora w regionie. Spółki budowlane były notowane wówczas tylko
w Warszawie i w Pradze, a na pozostałych giełdach nie były notowane. Z drugiej strony przemysł spożywczy był obecny na każdej z giełd, podobnie jak banki.
Autor zaproponował wówczas utworzenie 4 sektorowych indeksów regionalnych:
• sektor finansowy,
• przemysł (wraz z budownictwem),
– w ramach przemysłu proponował wyodrębnić jeszcze „przemysł chemiczny i mineralny”,
• usługi (łącznie z handlem i konglomeratami).
Indeksy te nie powstały, ale przez wiele lat przy rozwoju klasyfikacji sektorowej analizowano
zmiany na mapie sektorowej w otoczeniu regionalnym i globalnym. Dotyczyło to także prac
nad klasyfikacją sektorową wdrożoną w 2017 roku, które zostały poprzedzone symulacjami
możliwości harmonizacji (zastosowania mapowania) nowej klasyfikacji GPW na klasyfikacje
globalne takie jak ICB (Industry Classification Benchmark) związany z FTSE i Dow Jones
Indexes, czy amerykański GICS (Global Industry Classification Standard). Trudno bowiem
przyjąć globalną klasyfikację sektorową na polskim rynku kapitałowym i zakładać, że w Polsce
będą notowane spółki lotnicze, zbrojeniowe czy górnictwa złota lub diamentów.
Polska giełda z jednej strony staje się coraz bardziej dojrzałym, zharmonizowanym rynkiem,
ale długo jeszcze będzie miała swoją odrębność i specyfikę. Grupowanie spółek z uwagi na
podobieństwo modelu biznesowego co do zasady jest logiczne. Zapewne zawsze będzie dylemat czy polską spółkę w pierwszej kolejności porównywać z zagraniczną spółką o zbliżonym
przedmiocie działalności, czy raczej z inną spółką krajowa, nawet jeśli różnice w przedmiocie
działalności lub wielkości są znaczące.
I tak w przypadku PZU, zakładu ubezpieczeniowego, który na polskim rynku i na GPW nie
ma porównywalnego podmiotu do benchmarkowania, niezbędne jest dokonywanie porównań
sektorowych na poziomie regionalnym lub europejskim. Z drugiej strony liczba notowanych
banków w Polsce i specyfika regulacyjno-podatkowa sprawiają, że krajowy indeks sektorowy
banków jest bardzo dobrym agregatem, a jego rozszerzanie poza granice kraju lub zamienianie
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na regionalny zapewne jeszcze długo nie będzie rozważane. Co więcej wątpliwości budzi zasadność uwzględniania banków zagranicznych notowanych na GPW w indeksie WIG-Banki.
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12.6. Wspólny model biznesowy w sektorze
Model biznesowy nie ma jednej definicji, a różne przeglądy takich definicji zawiera praca
Zolnowskiego [Zolnowski i Böhmann, 2011, ss. 3–4]. Od prostej definicji Amita i Zotta, jako
specyficznej metody pozwalającej przedsiębiorstwu uzyskiwać przychody, aż po szerokie rozumienie modelu biznesowego zdefiniowane przez Ethiraj, Guler i Singha. Ich zdaniem model
biznesowy jest unikalną konfiguracją: strategii, procesów, technologii oraz nadzoru właścicielskiego nad organizacją. Ta konfiguracja jest tworzona, żeby generować wartość dla klientów
i tym samym konkurować efektywnie na danym rynku. Można za Zolnowskim i Böhmannem
przywołać definicję Teece’a, który za podstawę modelu biznesowego proponuje przedstawienie sposobu, w jaki jednostka kreuje wartość dla klientów, uzyskuje przepływy finansowe od
klientów za otrzymywane wartości oraz zachowanie zdrowych relacji pomiędzy przychodami
i kosztami. W praktyce rynków giełdowych najczęściej spotykanymi definicjami pojęcia model
biznesowy są:
• sposób generowania przychodów (podejście wąskie),
• sposób kreowania wartości (podejście szerokie).
O ile w przypadku porównywania ze sobą pojedynczych sprawozdań spółek giełdowych zadanie jest względnie proste, to w przypadku dużej liczby różniących się spółek już takie nie jest.
Spółki giełdowe w dużym stopniu indywidualnie definiują swoje segmenty działalności (zgodnie z MSSF 8), a także szczegółowych udostępnionych danych finansowych i biznesowych.
Często sposób raportowania finansowego jest postrzegany jako element ujawniania tajemnicy
handlowej przed konkurencją, ale także przed analitykami i inwestorami.
Gdy przychody w sektorze są zdominowane przez jedną spółkę, to należy postawić pytanie,
czy model biznesowy dla tego sektora ma być opisany przez tę właśnie spółkę, czy raczej być
wypadkową z badania zbiorowości mniejszych podmiotów z tego sektora. Efekt skali z jednej,
a z drugiej elastyczność mniejszych podmiotów ma bowiem wpływ na model biznesowy, z którym uczestnicy rynku identyfikują dany sektor. Przy rozstrzyganiu takich dylematów kluczowy
jest zasięgnięcie do opinii analityków i inwestorów giełdowych.
Potrzeby i emocje inwestorów, a także zainteresowanie mediów sektorem jest też ważnym
czynnikiem popytu na indeks sektorowy. W różnych momentach historii giełdy pojawiały się
stadne zachowania związane z inwestowaniem sektorowym. Objęło to np.:
• sektor IT podczas tzw. „rewolucji dot-comowej” na przełomie XX i XXI wieku,
• sektor deweloperski i nieruchomości przed kryzysem 2008 roku,
• sektor budowlany w Polsce po przyznaniu organizacji EURO 2012.
Zainteresowanie uczestników giełdy danym sektorem jest warunkiem koniecznym dla tworzenia, rozwijania czy likwidacji indeksu sektorowego. Indeks ma być wehikułem inwestycyjnym, który racjonalnie skieruje kapitał na inwestycje w akcje spółek dobrze odpowiadające
sektorowym intencjom inwestora. A zatem podejście sektorowe po stronie inwestora pozostawia odpowiedzialność za ogólne ryzyko sektorowe, a aktywne zarządzanie i zdywersyfikowane
podejście portfelowe ma ograniczyć ryzyko specyficzne (indywidualne) związane z pojedynczą
spółką, zapewnić „nadążanie” (aktualizację) za zmianami w sektorze i jego jądrze przy umiarkowanych kosztach transakcyjnych.
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12.7. Dojrzałość giełdowa indeksu sektorowego
Wspomniana literatura naukowa na ogół koncentruje się na zastosowaniach indeksów sektorowych do pomiaru stóp zwrotu z inwestycji czy charakterystyki ryzyka rynkowego. Tu kluczowe
są porównania indeksów sektorowych do głównego indeksu szerokiego rynku akcji. Mniej popularne są badania nad dojrzałością indeksu sektorowego, dlatego poniżej zostaną przedstawione miary i zależności, które mogą być przydatne do porównywania i rankingowania indeksów
sektorowych.
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W tym kontekście zostały zaproponowane następujące wskaźniki:
• HHI jako syntetyczna miara poziomu koncentracji,
• kapitalizacja portfela indeksu sektorowego,
• poziom płynności mierzony wskaźnikiem spread portfela indeksu.
Pierwszy z nich obliczany jest jako suma kwadratów udziałów poszczególnych spółek w portfelu indeksu giełdowego. Wskaźnik jest wrażliwy i rośnie wraz dominacją największych spółek
w sektorze. W sektorze z 60% udziału pojedynczej spółki HHI wynosi co najmniej 36% (0,6
^2), niezależnie od liczby i struktury udziałów pozostałych uczestników indeksu. Z kolei portfel indeksu składający się tylko z 3 spółek o równych udziałach wskaźnik HHI będzie miał na
poziomie 33% (3 spółki po 33%^2). Wskaźnik jest ujemnie skorelowany z liczbą spółek w indeksie, ale kluczowe znaczenie mają największe udziały w portfelu.
W danych z września 2018 roku wskaźniki HHI indeksów zawierały się przedziale od 11%
w przypadku budownictwa do 59% w przypadku górnictwa (73% udział KGHM w tym portfelu).
Mediana HHI to 35%. Wskaźnik HHI indeksów sektorowych jest silnie skorelowany z udziałem
największej spółki w portfelu indeksu – współczynnik korelacji Pearsona wynosi 88%.
Zróżnicowanie sektorów pod względem kapitalizacji giełdowej ich akcji (w portfelu indeksu
WIG) jest również bardzo silne. Kapitalizacja sektora bankowego wynosząca 86 mld zł jest
średnio 5 razy większa niż średnia kapitalizacja portfela indeksu giełdowego. Najmniejsze indeksy sektorowe pod względem kapitalizacji mają po około 2 mld zł (WIG-Leki i WIG-Media).
Z punktu widzenia globalnych inwestorów instytucjonalnych najmniejsze sektory zapewne
będą pomijane, a zainteresowanie kształtowaniem się tych indeksów zapewne jest niewielkie.
Za indeksem powinno przemawiać zaangażowanie kapitału w sektorze.
Spread to miara odległości pomiędzy ofertami kupna (popytem), a ofertami sprzedaży (podażą) występującymi w obrocie giełdowym. Spread podawany przez GPW dla każdej z akcji
pozwala oszacować koszty transakcyjne związane z obrotem giełdowym. Spread na poziomie
1% oznacza, że kupując i następnie sprzedając akcje danej spółki, należy liczyć się z utratą 1%
wartości inwestycji. Dla każdego z indeksów sektorowych można policzyć zagregowany spread
uwzględniający udziały poszczególnych spółek w indeksie. Spread podawany jest w punktach
bazowych, gdzie 100 bp = 1%.
Na danych z września 2018 roku zróżnicowanie kosztu płynności indeksów sektorowych mierzonego spreadem było znaczne od około 15 bp w przypadku banków i górnictwa do około
200 bp (2%) w przypadku nieruchomości, budownictwa, motoryzacji i mediów. Na uwagę zasługuje ujemna korelacja (wskaźnik -55%) pomiędzy wskaźnikiem spread a kapitalizacją portfela danego indeksu sektorowego. Im większa kapitalizacja, tym więcej jest zleceń giełdowych
i bez nadmiernych kosztów „psucia ceny” można zawierać transakcje.
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Płynność giełdowa jest kluczowa dla indeksu giełdowego, ponieważ jego pomiary obiektywnie
oddają wycenę portfela, a niski koszt transakcyjny zwiększa zainteresowanie inwestorów giełdowych z praktycznego, transakcyjnego punktu widzenia.
Należy dodać, że z badania zależności wynika, że istnieje ujemna korelacja pomiędzy kosztem
transakcyjnym (spreadem) indeksu sektorowego a dominacją pojedynczej spółki w portfelu
(-53%), czy wskaźnikiem HHI (-60%).
W tabeli 12.1 przedstawiono rankingowaną listę indeksów sektorowych według powyżej opisanych wskaźników z wykorzystaniem miar pozycyjnych dla każdego indeksu sektorowego.
Tabela 12.1. Ranking dojrzałości giełdowych indeksów sektorowych
HHI

Pozycja

Kapitalizacja
(mld zł)

Pozycja

Spread
(bp)

Pozycja

WIG-BANKI

21%

3

86

1

16

2

WIG-ENERG

31%

4

14

5

32

6

WIG-PALIWA

46%

11

47

2

20

3

WIG-GORNIC

59%

14

16

4

14

1

WIG-TELKOM

37%

9

12

6

22

4

WIG-ODZIEZ

50%

12

19

3

25

5

WIG-INFO

34%

7

6

7

110

8

WIG-BUDOW

11%

1

4

10

216

13

WIG-NRCHOM

15%

2

6

8

235

14

WIG-SPOZYW

36%

8

4

9

114

9

WIG-LEKI

34%

6

2

13

127

10

WIG-MEDIA

33%

5

2

14

177

11

WIG-CHEMIA

51%

13

3

12

73

7

WIG-MOTO

41%

10

4

11

185

12
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Indeks sektorowy

Źródło: dane z www.gpw.pl z 14 września 2018, obliczenia własne.

Powyższy ranking pozwala w sposób syntetyczny ocenić przydatność poszczególnych indeksów sektorowych z punktu widzenia możliwej dywersyfikacji w sektorze przez poszukiwanie
minimalnych wartości HHI, przestrzeni inwestycyjnej związanej z wartością sektora, a także
kosztami transakcyjnymi związanymi z inwestowaniem w dany sektor. Niewątpliwie najbardziej atrakcyjny jest sektor bankowy, a jego indeks zapewne należy do najpopularniejszych
wśród inwestorów i analityków. Jednakże należy dodać, że na decyzje inwestycyjne poza dużą
liczbą spółek i płynnością obrotu ich akcjami mają wpływ także bieżące wydarzenia związane
z sektorem takie jakie jak wzrost opodatkowania banków czy nakładanie dodatkowych licznych
obciążeń. Kolejny w zestawieniu indeks WIG-Energia, co prawda w każdej z kategorii ustępuje
WIG-Banki, ale jest wyraźnie lepiej zdywersyfikowany w stosunku do indeksu WIG-Paliwa.
O ile pierwszych 6 indeksów sektorowych ma portfele z kapitalizacją wyraźnie ponad 10 mld zł
każdy oraz koszty transakcyjne wyraźnie poniżej 100 bp (1%), to 8 kolejnych indeksów pod
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względem tych kryteriów wyraźnie ustępuje. Atutem tych indeksów jest na ogół dobra dywersyfikacja ich portfeli tych indeksów. Najliczniejsze sektory o najniższym HHI jak budowlany
i nieruchomościowy mają wysokie koszty transakcyjne. Można postawić hipotezę, że sektory te są nadmiernie rozdrobnione i z punktu widzenia inwestorów giełdowych potrzebna jest
większa konsolidacja w tych sektorach. Dodatkowo przedsiębiorstwa budowlane mają istotne
problemy płynnościowe szczególnie te, które realizują duże inwestycje na podstawie zamówień
publicznych.
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12.8. Podsumowanie
Podejście sektorowe na rynku kapitałowym wymaga spojrzenia wielowymiarowego uwzględniającego charakterystykę spółek giełdowych, dynamikę zmian rynkowych i potrzeby uczestników rynku giełdowego. Klasyfikacja sektorowa ma charakter dynamiczny związany z liczbą
i zróżnicowaniem spółek krajowych, ale wymaga też porównywania (mapowania) z klasyfikacjami regionalnymi i globalnymi. Indeksy sektorowe z rodziny głównego indeksu WIG są
silnie zróżnicowane pod względem stopnia zdywersyfikowania portfeli, liczebności spółek,
kapitalizacji oraz płynności obrotu. Zaproponowana w pracy metoda oceny atrakcyjności i dojrzałości poszczególnych indeksów sektorowych wymaga dalszych prac, ale pozwala wskazać
najbardziej przydatne inwestorom indeksy oraz te mniej atrakcyjne. Najbardziej dojrzałym
indeksem sektorowym jest WIG-Banki, a następnie WIG-Energia, a ranking zamykają WIG-Chemia i WIG-Motoryzacja. Należy mieć nadzieję, że ten ostatni zyska, gdy na GPW pojawią
się też producenci samochodów elektrycznych, przez co zwiększy się jego kapitalizacja, dywersyfikacja oraz płynność giełdowa. Dalszych badań wymaga rozwiązanie problemu dominacji największych spółek w portfelach indeksów sektorowych, tak indeksy bardziej uśredniały
zachowania się kursów wszystkich spółek w sektorze. Ich efektem może być uruchomienie
oczekiwanego przez uczestników polskiego rynku giełdowego indeksu WIG-GRY, w dotychczasowym modelu indeksów sektorowych jest to nieracjonalne.
Współczesny rynek finansowy jest organizmem dynamicznym, który jest wypadkową różnych
procesów rozwojowych i redukcyjnych. Polski rynek kapitałowy także podlegał takich procesom (debiutom, łączeniom się i delistingom). Kilkaset polskich spółek giełdowych o dużym
zróżnicowaniu wielkości, płynności i prowadzonej działalności gospodarczej wymaga ich grupowania ze względu na potrzeby wielu uczestników rynku (inwestorzy, analitycy, emitenci)
i możliwości porównywania ze sobą tych spółek. Nowe technologie i nowe modele biznesowe,
a także zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu grup kapitałowych, powodują, że klasyfikacja sektorowa powinna być żywa, a wówczas grupowanie podobnych do siebie spółek staje
się jeszcze większym wyzwaniem. Postępująca globalizacja na rynku finansowym sprawia, że
współczesnym wyzwaniem jest opracowywanie metod grupowania sektorowego polskich spó
łek, które będą zrozumiałe i użyteczne także dla rosnącej liczby zagranicznych uczestników
polskiego rynku giełdowego.
Bibliografia
[1] English E., 2006. Benchmarking. Gliwice: Helion.
[2] Borkowski K., 2011. Teoria i praktyka benchmarków. Warszawa: Difin.
[3] Cheong Ch., 2008. A Sectoral Efficiency Analysis of Malaysian Stock Exchange Under
Structural Break, American Journal of Applied Sciences.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

238

Arkadiusz Waldemar Szymanek

[4] Czyżycki A., 2012. Spółki teleinformatyczne jako spółki defensywne na Giełdzie Papierów
Wartościowych. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 746/2012,
Ekonomiczne problemy usług nr 101.
[5] GPW, 2018. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. pobrane 30.08.2018
z www.gpw.pl
[6] GPW, 2017. WIG – metodologia indeksu akcji Głównego Rynku GPW. stan na 30 XII 2017
[7] Hacibedel, B., van Bommel, J., 2007. Do emerging markets benefit from index inclusion?
In Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference 2006 (No. 128).
[8] Jabłoński M., 2016. Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1/2016.
[9] Jajuga K., 2000. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego.
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
[10] Jansen W., Steenbakkers W., Jägers H., 2007. New Business Models for the Knowledge
Economy. Abingdon : Ashgate Publishing Group.
[11] Kaczmarek J., 2014. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy w spółkach giełdowych sektora nieruchomości. Świat Nieruchomości – World of Real Estate Journal, nr 88.
[12] Karbownik L., 2010. Wykorzystanie analizy skupień w diagnozowaniu sytuacji Finansowej
spółek akcyjnych sektora budownictwa, Folia Oeconomica, nr 236.
[13] Kompa K., 2009. Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki
Żywnościowej nr 74, Wydawnictwo SGGW.
[14] Konarzewska I. 2003, Dochody i ryzyko inwestowania na GPW w Warszawie – analizy
sektorowe 2000–2002, Wrocław: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje świat
we a polski rynek nr 990/2003, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
[15] Łuniewska M., Tarczyński W., 2006. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na
rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
[16] Koralun-Bereźnicka J., 2008, Efekt sektorowy wskaźników finansowych przedsiębiorstw
w krajach Unii Europejskiej, Wrocław: Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
[17] Markowitz H., 1952. Portfolio selection, Journal of Finance.
[18] Martynowska A., 2006. Analiza ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie w latach 1998–2006. Gdańsk: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2006.
[19] Michalak J., 2015. Prezentacja modelu biznesowego w raportach rocznych wybranych
spółek wysokich technologii z Wielkiej Brytanii. Katowice: Studia Ekonomiczne, Zeszyty
Naukowe UE w Katowicach nr 245.
[20] Miłobędzki P. i Nowak S., 2004, Sektorowe współczynniki beta na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych w latach 1999–2003, cz. 1. Szczecin: Rynek kapitałowy: Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
[21] Parys P., 2014. Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu
porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2014.
[22] Ramkumar R., 2012, Sectoral Indices: A Study with a Special Reference to Bombay Stock
Exchange in India. European Journal of Scientific Research, Vol. 69/2012 No.2.
[23] Ross S. 1976. The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economics Theory.
[24] Tarczyński W., Łuniewska M., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na
rynku kapitałowym. Warszawa: PWN.

12. Podejście sektorowe na polskim rynku kapitałowym

239

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

[25] Tarczyński W., Tarczyńska-Łuniewska M., Tarczyński P., 2017. Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2017
[26] Tarczyński W., 1999. Fundamentalny portfel papierów wartościowych: Metodologia, zastosowania. Szczecin: Rozprawy i studia/Uniwersytet Szczeciński.
[27] Teece D., 2010. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, Vol. 43.
[28] Tomczak A., 2017. Sektor informatyczny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako działalność innowacyjna finansowana emisją papierów wartościowych na rynku
publicznym. Journal of Modern science, Tom 2/33/2017.
[29] Wiśniewski T., 2008. Indeksy zmienności – metodologia i zastosowanie. Rynek Kapitałowy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
[30] Zolnowski A. i Böhmann T., 2011, Business Modeling for services: Current state and research perspectives, Proceedings of the Seventeenth Americas Conference on Information
Systems, Detroit.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

13. WPROWADZENIE DO IMMUNIZACJI PORTFELA OBLIGACJI
Grzegorz Rządkowski
13.1. Wprowadzenie
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Pojęcie immunizacji sięga wczesnych lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i wiąże się z pracą
Redingtona (1952). Dopiero jednak w pracy Fishera i Weila (1971) dokonano ścisłej analizy
wpływu przesunięć stóp procentowych i opracowano strategię immunizacji. Poprzez strategię
immunizacji rozumiemy portfel obligacji skonstruowany w taki sposób, aby zabezpieczyć (immunizować) inwestora przed ryzykiem straty wartości portfela spowodowanej zmianą rynkowych stóp procentowych w określonym przedziale czasowym w przyszłości. Obecnie immunizacja, jako dziedzina badań, opiera się na ścisłych podstawach i znajduje w głównym nurcie
teorii portfela.
Redington (1952) omawia immunizację na przykładzie firmy ubezpieczeniowej prognozującej
pewne swoje przyszłe wydatki (np. spłaty zobowiązań) L(t) w czasie t i jednocześnie oczekującej wpływów A(t) w czasie t. Zakłada przy tym, że struktura stóp procentowych jest płaska, a jej
zmiany polegają na równoległych przesunięciach. Zadaniem firmy jest taki dobór wpływów
A(t), aby projektowane wydatki L(t) zostały pokryte wpływami, nawet jeżeli stopy procentowe
(wszystkie równe stałej wartości r) zostaną zmienione przez rynek do innej stałej wartości r*.
Redington wprowadził pojęcie średniego czasu, rozumiejąc przez to ważoną średnią arytmetyczną czasów, w których następują wpływy A(t) lub wydatki L(t). Okazało się, że pojęcie to
pokrywa się z pojęciem czasu trwania (duration) wprowadzonym trochę wcześniej przez Macaulaya (1938). Redington w swojej pracy dowodzi, że w celu zabezpieczenia inwestora przed
opisaną zmianą stóp procentowych czas trwania wpływów A(t) powinien być równy czasowi
trwania wydatków L(t).
Dwadzieścia lat później Fisher i Weyl zmodyfikowali podejście Redingtona, zakładając, że
1) jest tylko jeden wydatek w pewnym przyszłym momencie czasu q, 2) struktura stóp procentowych może mieć dowolny kształt, niekoniecznie musi być płaska. Warunek 1) nie jest ograniczeniem, jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka, gdyż jeżeli istnieje kilka wydatków,
to można opracować strategię immunizacji dla każdego z nich z osobna.
Opisane wyżej klasyczne rezultaty były w rozmaity sposób uogólniane (bibliografia zawiera
kilka przykładowych artykułów).
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w prosty sposób ścisłego matematycznego podejścia do pojęcia immunizacja. Pozwala to na łatwe zrozumienie końcowych wzorów.
Przedstawiamy dwa przypadki – kapitalizację ciągłą i kapitalizację składaną. Praca kończy się
szczegółowo opracowanym przykładem.
13.2. Przypadek kapitalizacji ciągłej
A1, A2, ..., An – kupony lub wartości nominalne (face values) portfela obligacji wypłacane odpowiednio w momentach czasowych t1, t2, ..., tn (czas w latach, n ≥ 2). Przyjmujemy, że obecny
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moment czasu to t0 = 0. Załóżmy, że r(t) jest bieżącą rynkową strukturą stóp procentowych
i zmienia się ona o pewną losowo wybraną przez rynek wartość λ, ujemną lub dodatnią, czyli
nowa struktura stóp procentowych przedstawia się jako:

r* (t ) = r (t ) + λ

(1)

Wartość obecna, obliczona dla momentu czasu t0 = 0, dla powyższego ciągu płatności przy kapitalizacji ciągłej dla nowej struktury stóp procentowych (1) wynosi
− r (t )+ λ t
− r (t )+ λ t
− r (t )+ λ t
PV ( λ ) = A1e ( 1 ) 1 + A2 e ( 2 ) 2 +  + An e ( n ) n

(2)

Niech q będzie momentem czasu kiedy za pomocą opisanego portfela obligacji należy spłacić
zobowiązanie o wartości C. Wtedy wartość przyszła kwoty (2) obliczona dla momentu czasu q
wynosi
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FV ( λ ) = PV ( λ ) e(

n
− r (t )+ λ t + r ( q )+ λ )q
= ∑ i =1 Ai e ( i ) i (

r ( q )+ λ )q

(3)

Naszym celem jest taki dobór wartości A1, A2, ..., An, aby funkcja FV ( λ ) przyjmowała najmniejszą wartość (minimum) dla λ = 0. Zobaczymy za chwilę, że uzyskane minimum będzie nawet minimum globalnym dla tej funkcji. Obliczmy najpierw pochodną funkcji FV ( λ ) względem λ.
d
FV ( λ ) =
dλ

∑

n
A
i =1 i

− r t +λ t + r q +λ q
( q − ti ) e ( ( ) ) ( ( ) )
i

i

a następnie przyrównajmy tę pochodną do zera dla λ = 0. Otrzymujemy
FV ' ( 0 ) =

∑

n
A
i =1 i

( q − ti ) e− r (t )t + r ( q )q = 0
i

(4)

a stąd, po podzieleniu (4) stronami przez wspólny czynnik

e r ( q )q , natychmiast wynika warunek

q
Ze względu na to, iż

∑

n

∑

Ae
i =1 i

n
−r t t
Ae ( i) i
i =1 i

− r ( ti )ti

i

=

∑

n
−r t t
At e ( i) i
i =1 i i

.

(5)

= PV ( 0 ) warunek (5) można także zapisać następująco

∑
q=

n

t Ai e

i =1 i

− r ( ti )ti

PV ( 0 )

(6)
−r t t
Ai e ( i ) i

.
Prawa strona warunku (6) jest średnią arytmetyczną ważoną czasów ti z wagami
PV ( 0 )
Łatwo zauważyć, że suma wag jest równa 1. Prawa strona warunku (6) nazywa się czasem
trwania (duracją, duration) dla portfela obligacji. Warunek (6) można więc interpretować w ten
sposób, że czas trwania portfela obligacji jest równy czasowi, w którym należy spłacić zobowiązanie. Wynika stąd, że aby zabezpieczyć inwestora przed zmianą stóp procentowych, należy
tak sterować portfelem obligacji (poprzez odpowiedni dobór dostępnych na rynku rodzajów
obligacji i ich ilości, a więc, innymi słowami, poprzez dobór kwot A1, A2, ..., An ), aby warunek
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(6) był spełniony. Proces ten nazywa się immunizacją (immunization) lub uodpornianiem portfela obligacji.
Obliczmy jeszcze drugą pochodną w celu upewnienia się, że rzeczywiście funkcja FV ( λ )
przyjmuje minimum w punkcie λ = 0. Otóż widać, że druga pochodna
d2
dλ

2

F (λ ) =

n

∑A ( q − t )
i

i

2

e

−( r ( ti ) + λ )ti + ( r ( q ) + λ ) q

>0

i =1
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jest dodatnia, ponieważ jest sumą n ≥ 2 nieujemnych wyrazów, z których tylko co najwyżej
jeden może być równy zeru (gdy q = ti), a pozostałe wyrazy są większe od zera. Widać stąd, że
funkcja FV ( λ ) , jako funkcja wypukła w zbiorze wszystkich rzeczywistych wartości λ, przyjmuje minimum globalne w punkcie λ = 0.
Należy także zapewnić w celu spłaty zobowiązania wartości C, aby minimalna wartość wartości
przyszłej FV ( λ ) , obliczonej dla czasu q, wyniosła co najmniej C. Z powyższych rozważań
wiadomo, że minimalna wartość FV ( λ ) jest przyjmowana w punkcie λ = 0, a więc warunek
ten można zapisać jako
r q q
FV ( λ ) ≥ FV ( 0 ) = PV ( 0 ) e ( ) =

∑

n
−r t t +r q q
Ae ( i) i ( )
i =1 i

(7)

≥C

13.3. Przypadek kapitalizacji składanej
Przy tym sposobie kapitalizacji czy dyskontowania wartość obecna strumienia pieniężnego,
zdefiniowanego przez portfel obligacji wynosi
PV ( λ ) =

∑

Ai

n
i =1

(1 + r ( ti ) + λ )

ti

Obliczamy teraz wartość przyszłą dla momentu czasu q, w którym należy spłacić zobowiązanie
wartości C
FV ( λ ) = PV ( λ ) (1 + r ( q ) + λ ) = (1 + r ( q ) + λ )
q

q

∑

Ai

n
i =1

(1 + r ( ti ) + λ )

ti

Tak jak poprzednio obliczamy pochodną funkcji FV ( λ )
q
d
FV ( λ ) = (1 + r ( q ) + λ )
dλ

∑

n
i =1

−ti Ai

(1 + r ( ti ) + λ )

1+ ti

+ q (1 + r ( q ) + λ )

q −1

∑

Ai

n
i =1

(1 + r ( ti ) + λ )

a jej wartość w punkcie λ = 0 przyrównujemy do zera
FV ′ ( 0 ) = (1 + r ( q ) )

q

∑

n
i =1

−ti Ai

(1 + r ( ti ) )

1+ ti

+ q (1 + r ( q ) )

q −1

∑

n
i =1

Ai

(1 + r ( ti ) )

ti

=0

ti
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Z powyższego równania otrzymujemy następujący warunek
ti Ai

n

∑ (1 + r (t ))
q = (1 + r ( q ) )
A
∑ (1 + r (t ))
i =1

i

n

i

i =1

i

ti Ai

n

1+ ti

∑ (1 + r (t ))
= (1 + r ( q ) )
i =1

PV ( 0 )

ti

1+ ti

i

W przypadku gdy struktura stóp procentowych jest r(t) ≡ r stała, otrzymujemy klasyczny wzór
Macaulaya [Macaulay, 1938].
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q = (1 + r )

∑

ti Ai

n
i =1

∑

(1 + r )

n
i =1

∑

1+ ti

Ai

=
ti

(1 + r )

∑

n
i =1
n
i =1

ti Ai

∑

ti

(1 + r )

=

Ai

n

ti Ai

(1 + r )t
PV ( 0 )

i =1

(1 + r )t

i

i

Prawa strona powyższego wzoru jest tak jak poprzednio średnią ważoną czasów ti z wagami

Ai

(1 + r )

ti

PV ( 0 )

.

Przykład
Załóżmy, że firma X ma spłacić za trzy lata zobowiązanie o wartości C = 100 000 PLN. W tym
celu zarząd firmy chce dokonać teraz zakupu obligacji, tak aby sprzedając je na rynku za trzy
lata spłacić zobowiązanie. Dostępne są dwa rodzaje obligacji: obligacja A, dwuletnia o wartości
nominalnej 100 PLN, z kuponami 5% wypłacanymi raz w roku oraz obligacja B, również o wartości nominalnej 100 PLN z kuponami 6% wypłacanymi raz w roku. Przewidywana rynkowa
struktura stóp procentowych ma postać r(t) = 0,055 –0,00125 t. Zakładamy kapitalizację ciągłą.
Jaką ilość nA i nB odpowiednio obligacji A i B powinien zarząd zakupić, aby zabezpieczyć się
przed równoległymi zmianami stóp procentowych?
Wartość obecna nA sztuk obligacji A wynosi

(

)

PVA = n A 5 ⋅ e −0,05375 + 105 ⋅ e −0,0525 ⋅ 2 = 104, 37 n A
a nB sztuk obligacji B

(

)

PVB = nB 6 ⋅ e −0,05375 + 6 ⋅ e −0,0525 ⋅ 2 + 6 ⋅ e −0,05125 ⋅ 3 + 106 ⋅ e −0,05 ⋅ 4 = 117, 91nB

.

Zgodnie z równaniem (7) suma obydwu powyższych wartości obecnych nie może być mniejsza
od wartości obecnej zobowiązania C = 100 000 PLN
PVC = 100000 ⋅ e −0,05125 ⋅ 3 = 95004,11 .
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Zakładając, dla uproszczenia, równość we wzorze (7) otrzymujemy pierwsze z równań dla niewiadomych nA i nB
(8)
104, 37 n A + 117, 91nB = 95004,11
Przeprowadzając w podobny sposób obliczenia w równaniu (5) i pamiętając, że q = 3, otrzymujemy drugie równanie
3 (104, 37 n A + 117, 91nB ) = 204n A + 437, 49nB
lub w równoważnej postaci
.

109,11n A − 83, 77 nB = 0

(9)

Rozwiązując układ równań (8), (9), mamy nA = 368.31; nB = 479,73. Ponieważ liczba obligacji
musi być całkowita (zaokrąglamy zawsze w górę), to należy kupić 369 obligacji A i 480 obligacji B.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

13.4. Podsumowanie
Inżynieria finansowa to wykorzystanie technik matematycznych do rozwiązywania problemów
finansowych. Ta dziedzina wiedzy wykorzystuje narzędzia informatyki, statystyki, ekonomii
i matematyki stosowanej, aby rozwiązywać bieżące problemy finansowe, a także opracowywać
nowe i innowacyjne produkty finansowe. Ze względu na duże zapotrzebowanie ze strony rynków finansowych inżynieria finansowa przeżywa obecnie burzliwy rozwój. W artykule opisano
jedną z takich technik matematycznych, jaką jest immunizacja portfela obligacji, czyli zabezpieczenie wartości portfela przed zmianą rynkowych stóp procentowych.
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