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Wprowadzenie

Przygotowana monografia składa się z sześciu artykułów. W pierwszym 
z nich Aleksandra Kuczera przedstawia handel jako podstawową formę bizne-
su międzynarodowego. Autorka skupia się na wykazaniu związku pomiędzy 
otwartością na handel międzynarodowy kraju, a jego wzrostem gospodarczym. 
Ukazuje rolę handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce w odniesie-
niu do konieczności rozwoju biznesu międzynarodowego.

W drugim artykule Sławomir Knopp pokazuje transformację sektora 
bankowości w Polsce. Analizuje on przebieg rozwoju bankowości, począwszy 
od rysu historycznego poprzez obecną sytuację, aż po wizję nadchodzących 
zmian i wyzwań w bankowości detalicznej. Omawia szanse i zagrożenia wy-
korzystania technologii finansowych.

W kolejnym artykule Sławomir Knopp omawia formy i zasady działania 
indywidualnych kont emerytalnych. Autor za cel podjął zbadanie opłacalno-
ści gromadzenia środków w tej formie. Artykuł ma również przybliżyć kwestie 
dotyczące dziedziczenia środków w przypadku śmierci oszczędzającego, a tak-
że zasady wypłat środków w ramach IKE.

Celem drugiego artykułu Aleksandry Kuczery jest przedstawienie modeli 
dyskryminacyjnych jako skutecznego, a zarazem nieskomplikowanego syste-
mu ostrzegania przedsiębiorstw o zagrożeniu upadłością. W artykule autorka 
ukazała istotę analizy dyskryminacyjnej oraz charakterystykę poszczególnych 
modeli. Jak pisze autorka, sytuacja gospodarcza na świecie wymusza koniecz-
ność monitorowania sytuacji finansowej oraz ciągłego dostosowywania dzia-
łań w przedsiębiorstwie do zewnętrznych warunków ekonomicznych. 

Marcelina Słaba-Wiącek opisuje algorytm wsadowy gradientu prostego 
oraz przykłady jego zastosowania. Autorka przedstawiła kody programowe  
w języku Python implementujące każdy z tych algorytmów.  
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WPROWADZENIE

W ostatnim artykule Sławomir Knopp ukazuje nową ekonomię instytu-
cjonalną, która dąży do rozpoznania i wyjaśnienia procesów gospodarczych 
poprzez instytucję. Działa na zasadzie przyrównania aspektów ekonomicznych 
do czynników pozaekonomicznych z obecną sytuacją na rynkach światowych. 

Publikacja ta prezentuje badania studentów i młodych naukowców. 
Ufam, że przyda się do dalszych rozważań. 

Z wyrazami szacunku
dr Anna Górska
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ALEKSANDRA KUCZERA

Instytut Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytet Rzeszowski

HANDEL JAKO PODSTAWOWA 
FORMA BIZNESU 

MIĘDZYNARODOWEGO

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie handlu jako podstawowej 
formy biznesu międzynarodowego oraz wykazanie związku między otwar-
tością na handel międzynarodowy kraju, a jego wzrostem gospodarczym.  
W artykule została ukazana rola handlu zagranicznego we współczesnej go-
spodarce w odniesieniu do konieczności rozwoju biznesu międzynarodowe-
go. Globalizacja gospodarcza determinuje rozwój handlu międzynarodowego,  
a tym samym stopień wzrostu gospodarczego. Znajomość czynników wpływa-
jących na wielkość produktu krajowego brutto daje możliwość dostosowywa-
nia strategii wymiany handlowej do warunków rynkowych, w tym poziomu 
otwartości gospodarki. 

Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, handel zagraniczny, biznes mię-
dzynarodowy, wzrost gospodarczy

WPROWADZENIE

 Handel międzynarodowy oparty jest na płatnej rotacji dóbr między 
podmiotami gospodarczymi, znajdującymi się na terenie kraju, z podmiotami 
usytuowanymi za granicą. Cechą charakterystyczną dla handlu zagranicznego 
jest bilateralność transakcji, czyli obustronna realizacja zobowiązań (Dudziń-
ski 2010, s. 11-12).

Ważnym aspektem w kontekście handlu zagranicznego jest rozwój bizne-
su międzynarodowego, który jest kształtowany przez globalizację i rozwój pro-
cesów regionalnej integracji. Wzrost eksportu i importu kraju przekłada się na 
jego wzrost gospodarczy, dlatego kwestia otwartości gospodarki na wymianę 
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handlową z partnerami zagranicznymi jest istotna przy planowaniu strategii 
handlu zagranicznego, który jest określany jako podstawowa forma biznesu 
międzynarodowego. Zakłócenia globalnej aktywności gospodarczej spowo-
dowane na przykład pandemią, mogą mieć wpływ na światowe przepływy  
w handlu towarami.

W artykule została ukazana rola handlu we współczesnej gospodarce oraz 
wpływ na strukturę i wielkość produktu krajowego brutto. Scharakteryzowa-
no liberalizację handlu jako czynnik mający wpływ na rozwój handlu między-
narodowego. Przedstawiono również istotę biznesu międzynarodowego oraz 
różnice między biznesem międzynarodowym a krajowym. Zaprezentowano 
teorie związku między otwartością gospodarki na handel zagraniczny, a jej 
wzrostem gospodarczym, na podstawie koncepcji kosztów absolutnych, kosz-
tów komparatywnych oraz luki technologicznej. Przeprowadzono badanie 
empiryczne obrotów towarowych wybranych państw, obliczając wskaźnik 
otwartości gospodarek, a następnie analizując wyniki pod kątem dodatniej 
korelacji między tym wskaźnikiem a stopniem wzrostu gospodarczego.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie handlu jako podstawo-
wej formy biznesu międzynarodowego oraz wykazanie związku między otwar-
tością na handel międzynarodowy kraju, a jego wzrostem gospodarczym na 
podstawie badań obrotów towarowych Polski, Włoch i Hiszpanii w latach 
2017-2021.

ROLA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO  
WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE  
ORAZ CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JEGO ROZWÓJ

Handel międzynarodowy napędza rozwój gospodarczy. Gospodarka 
otwarta na handel zagraniczny ma szansę odnieść większy zysk, niż gospo-
darka zamknięta. Kraje, które aktywnie działają na rynku międzynarodowym, 
poszerzają rynek zbytu sprzedawanych towarów. Dzięki temu mogą zwiększyć 
produkcję, która wpłynie na zmniejszenie jednostkowych kosztów produk-
cji danego towaru. Natomiast podmioty zamknięte na wymianę handlową 
z partnerami zagranicznymi tracą szansę na osiąganie korzyści z efektu skali 
oraz na zwiększenie liczby klientów (Jaszczyński 2016, s. 375).

Jako przykład można przytoczyć otwarcie polskiej gospodarki na oddzia-
ływanie rynku międzynarodowego, które znacząco zmieniło strukturę geo-
graficzną i towarową eksportu. Skutkiem polskiej transformacji ustrojowej 
poprzez kanał handlu zagranicznego był wyraźny wzrost wolumenu eksportu. 
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Polski eksport w ostatnich 30 latach cechował się imponującą dynamiką, któ-
ra odegrała istotną rolę w rozwoju gospodarki w tych latach. W ciągu tych  
30 lat sprzedaż międzynarodowa powiększyła się prawie 25-krotnie (Ambro-
ziak, Chojna, Gniade, Krawczyk, Marczewski, Sawulski 2020, s. 8).

Handel zagraniczny wpływa na strukturę i wielkość produktu krajowego 
brutto. Jeśli eksport kraju jest większy, niż import, saldo obrotów handlowych 
z zagranicą jest dodatnie,

a PKB podzielony jest większy, niż wytworzony. Może to skutkować 
ograniczeniem konsumpcji wewnętrznej, a więc pogorszeniem jakości życia 
mieszkańców (Jaszczyński 2016, s. 375).

Sytuacja, kiedy zbyt duży eksport spowodował zagrożenie dla krajo-
wej konsumpcji, miała miejsce po wprowadzeniu reformy systemu regulacji 
rynku cukru w krajach członkowskich UE. Reforma zobligowała radykalne 
zmniejszenie produkcji cukru w Europie oraz ograniczenie eksportu. W Pol-
sce redukcja wyniosła blisko 200 000 ton poniżej poziomu konsumpcji. Aby 
zaspokoić potrzeby rynku wewnętrznego i nie dopuścić do pogorszenia się 
poziomu życia w kraju, Polska musiała zacząć importować cukier trzcinowy 
(Wojtczak 2019, s. 4-5).

Handel międzynarodowy wymusza zwiększenie wydajności, wzrost jako-
ści produktów

i ograniczenie kosztów na rzecz niższej ceny, aby produkt był konku-
rencyjny. Ciągłe dążenie do polepszenia produkcji powoduje stały rozwój 
gospodarczy. Wejście na rynek zagraniczny wymaga także od krajowych pro-
ducentów zwiększenia produkcji oraz dopasowania produktów do potrzeb 
konsumentów, co prowadzi do obniżenia kosztów jednostkowych produkcji 
oraz powiększa ofertę sprzedaży (Jaszczyński 2016, s. 376).

Dla przykładu amerykańska firma Heinz biorąc pod uwagę, że w innych 
krajach konsumenci wolą mniej słodkie ketchupy, zróżnicowała swoją ofertę 
o ketchupy o słodkości dopasowanej do gustów klientów na danym rynku 
(Rymarczyk 2006, s. 67).

Podstawowymi czynnikami, które wpływają na wzrost znaczenia handlu 
zagranicznego w globalnej gospodarce, jest liberalizacja handlu oraz postęp 
technologiczny. Gospodarka kraju, którego handel międzynarodowy, jest 
wolny od barier i ograniczeń, charakteryzuje się możliwością zwiększenia pro-
dukcji, obniżaniem poziomu cen krajowych, wzrostem zatrudnienia oraz do-
stępem do nowych surowców. Te korzyści skłaniają kraje do podjęcia decyzji 
o liberalizacji handlu, ponieważ dzięki nim gospodarka zyskuje pozycję kon-
kurencyjną na arenie światowej. Takie korzyści przykładowo uzyskała Polska 
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w chwili przystąpienia do Unii Europejskiej. Polscy eksporterzy uzyskali do-
stęp do rynku UE, a liczne ograniczenia ilościowe uległy likwidacji. Zniesiono 
również odprawy celne importowe, eksportowe i tranzytowe (Rogaczewski 
2017, s. 92-93).

W wyniku obowiązujących umów polskie przedsiębiorstwa osiągają co-
raz lepsze korzyści. Od 2021 roku Polska posiada bezcłowy dostęp do 87% 
linii rolno-spożywczych koreańskiego rynku, a bezcłowy dostęp do 87% linii 
rolnych rynku ukraińskiego nastąpi w 2023 roku. Liberalizacja handlu unij-
nego przyniosła korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale również konsumen-
tom. Zniesienie cła na dany produkt daje możliwość obniżenia jego ceny, po 
której trafia do klientów. Stało się tak w przypadku syropu klonowego, który 
podlegał stawce celnej w wysokości 8%, w wyniku wejścia w życie umowy 
CETA, cło na syrop klonowy importowany z Kanady zostało obniżone do 0% 
(Ambroziak 2020, s. 42).

ISTOTA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO  
ORAZ RÓŻNICE MIĘDZY BIZNESEM 
MIĘDZYNARODOWYM A KRAJOWYM

Biznes międzynarodowy obejmuje transakcje, które dokonuje się poza 
granicami kraju i granicami kulturowymi, w celu zaspokojenia potrzeb przed-
siębiorstw, organizacji oraz indywidualnych nabywców danej grupy. Transak-
cje te obejmują transfer towarów, kapitału, technologii i wiedzy. Jest to obszar, 
w którym łączą się dyscypliny prowadzenia działalności takie jak: zarządzanie 
międzynarodowe, marketing międzynarodowy oraz finanse międzynarodowe 
(Nowakowski 2005, s. 19).

Biznes międzynarodowy jest również utożsamiany z przedsiębiorczością 
międzynarodową, a dokładniej działalnością gospodarczą przekraczająca gra-
nice kraju, gdzie główną rolę odgrywa handel zagraniczny i inwestycje za-
graniczne. Rozwój biznesu międzynarodowego jest kształtowany przez glo-
balizację i rozwój procesów regionalnej integracji. Wyzwaniem dla biznesu 
zagranicznego jest sprostanie nieustannemu postępowi technicznemu i tech-
nologicznemu oraz skracanie się cyklu życia produktów. Biznes musi mierzyć 
się również z zaostrzającą się konkurencją i koniecznością wprowadzania in-
nowacji (Rymarczyk 2012, s. 25).

Działalność na rynku krajowym różni się znacząco od działalności na 
rynkach zagranicznych. Podstawową różnicą jest fakt, że transakcje biznesu 
międzynarodowego przekraczają granice biznesu krajowego. Jednak można 
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je zróżnicować bardziej szczegółowo. Kraje realizujące transakcje na rynkach 
zagranicznych mogą korzystać z różnych walut. Wpływa to na opłacalność  
i bezpieczeństwo handlu. Kraje uczestniczące w operacji handlowej mogą 
mieć odmienne systemy prawne oraz kultury, co sprawia, że podmioty zagra-
niczne muszą dostosować swoje działania do prawa lokalnego i miejscowych 
zwyczajów (Drelich- Skulska 2017, s. 11; Griffin, Pustay 2007, s. 5). Dla 
przykładu firma Heineken, wprowadzając piwo na rynek światowy, napo-
tkała restrykcje sprzedaży alkoholu w Arabii Saudyjskiej. Wobec tej sytuacji 
stworzyła bezalkoholowy napój słodowy (Rymarczyk 2006, s. 67). Zdarza-
ją się sytuacje, kiedy zasady obowiązujące w różnych krajach wykluczają się 
wzajemnie. Wtedy menedżerowie międzynarodowi są zmuszeni do obrania 
odpowiedniej strategii chroniącej relacje między partnerami. Różnice między 
biznesem krajowym i międzynarodowym występują także w zasobach, ponie-
waż wyposażenie krajów w zasoby jest odmienne. Mogą się różnić poziomem 
wykształcenia siły roboczej oraz ilością surowców naturalnych. Ma to wpływ 
na sposób prowadzenia procesów produkcyjnych i typów wyrobów (Drelich- 
Skulska 2017, s. 11; Griffin, Pustay 2007, s. 5).

HANDEL MIĘDZYNARODOWY,  
A WZROST GOSPODARCZY

Wzrost gospodarczy jest postrzegany jako najważniejszy czynnik wpły-
wający na dochody jednostek, a tym samym na dobrobyt w danej gospodar-
ce. Stopa wzrostu gospodarczego jest kształtowana przez kapitał finansowy  
i ludzki, wielkość zasobu siły roboczej, postęp technologiczny oraz ilość i ja-
kość zasobów naturalnych (Serwach 2016, s. 16).

Uczestnictwo w handlu międzynarodowym prowadzi do lepszej aloka-
cji zasobów, co ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Pozyskiwanie 
surowców i towarów, których dany kraj sam nie jest w stanie wytworzyć, 
umożliwia zwiększenie liczby dostępnych dóbr. Najpopularniejszymi koncep-
cjami, które wyjaśniają wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy,  
są: Koncepcja kosztów absolutnych A. Smitha i teoria kosztów kompara-
tywnych D. Ricardo (Topolewski 2014, s. 348). Zgodnie z teorią kosztów 
absolutnych, korzyści z handlu międzynarodowego  poszczególnych krajów 
wynikają z bezwzględnych różnic w ich kosztach wytwarzania, które są mie-
rzone nakładami pracy. Teoria kosztów komparatywnych stanowi rozszerze-
nie teorii A. Smitha i twierdzi, że przewaga komparatywna wynika z różnic  
w poziomie zaawansowania technologii, modelowanej jako różnica  
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w wielkości produkcji przypadającej na jednostkę pracy (Fornalska-Skurczyń-
ska 2020, s. 17-18). Natomiast do współczesnych teorii handlu zagranicznego 
należy teoria luki technologicznej, zgodnie z którą poszczególne kraje różnią 
się poziomem zaawansowania wiedzy technicznej i tempem postępu technicz-
nego. Kraje, które znajdują się na wyższym poziomie rozwoju, jednocześnie 
charakteryzując się wyższym etapem zaawansowania technologicznego, mogą 
za pomocą handlu zagranicznego przekazywać technologię innym partnerom 
(Topolewski 2014, s. 348-349). 

Przedstawione teorie wskazują na istotny związek między handlem za-
granicznym a wzrostem gospodarczym. Jednak należy zwrócić uwagę na inny 
aspekt związany z wymianą handlową. Rozmiar i poziom zaawansowania 
handlu międzynarodowego podmiotu może świadczyć o jego podatności na 
zewnętrzne szoki gospodarcze. Handel zagraniczny może być kanałem trans-
mitującym kryzys do gospodarki kraju otwartego na wymianę dóbr z innymi 
państwami. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku kryzysu gospodarczego        
z pierwszej dekady XXI w., który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki (USA), kiedy gospodarki strefy euro zostały dotknięte kryzysem 
m.in.za pośrednictwem kanału handlu zagranicznego. Zatem można stwier-
dzić, że gospodarki mają różne stopnie wrażliwości na wstrząsy i zawirowa-
nia ekonomiczne, mające źródło w globalnym otoczeniu. Im większy stopień 
umiędzynarodowienia danego kraju i jego otwartości na wymianę handlową 
z zagranicznymi partnerami, tym większa podatność na zmiany globalnego 
środowiska ekonomicznego (Topolewski 2014, s. 349).

BADANIE ZWIĄZKU MIĘDZY HANDLEM 
MIĘDZYNARODOWYM A WZROSTEM 
GOSPODARCZYM NA PODSTAWIE OBROTÓW 
TOWAROWYCH POLSKI, NIEMIEC I USA  
W LATACH 2016-2020

Na podstawie danych o wartościach produktu krajowego brutto, impor-
tu oraz eksportu 3 wybranych państw: Polski, Włoch i Hiszpanii w latach 
2017-2021, zostało dokonane badanie związku między handlem międzynaro-
dowym a wzrostem gospodarczym. Został obliczony wskaźnik otwartości dla 
gospodarek poszczególnych krajów w badanych latach.
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Otwartość gospodarki na handel międzynarodowy została zmierzona wskaź-
nikiem otwartości liczonym według wzoru (Machowska-Okrój 2017, s. 225): 

Wskaźnik otwartości jest odpowiednim narzędziem do mierzenia otwar-
tości gospodarki na wymianę handlową z partnerami zagranicznymi. Jednak 
należy zwrócić uwagę na to, że indeks przyjmuje wysokie wartości dla małych 
krajów i niskie wartości dla dużych gospodarek, ponieważ większe są bardziej 
samowystarczalne. Ta cecha wskaźnika otwartości jest istotna w przypadku 
badania więcej, niż jednego kraju, gdzie wielkość ich stóp wzrostu gospodar-
czego się różni. Ogólne spojrzenie na zależność między wzrostem gospodar-
czym a otwartością gospodarki można uzyskać na podstawie badania korelacji 
za pomocą współczynnika Pearsona (Machowska-Okrój 2017, s. 225-226).

Tabela 1. Wartości importu, eksportu, PKB Polski (w mld USD) i wskaźnika otwar-
tości polskiej gospodarki w latach 2017-2021 

Wartości 2017 2018 2019 2020 2021

import 265 307 302 295 382
eksport 285 324 331 335 410
PKB

527 587 597 596 674
wskaźnik otwartości 104,4% 107,5% 106,0% 105,7% 117,5%
współczynnik korelacji  
Pearsona w latach 2017-2021 = 0,90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z www.
worldbank.org, (https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=20 
21&locations=PL-ES-IT&most_recent_value_desc=true&start=2017; https://data.
worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?end=2021&locations=PL-IT-ES& 
most_recent_value_desc=true&start=2017; https://data.worldbank.org/indicator/N 
Y.GDP.MKTP.CD?end=2021&locations=PL-IT-ES&most_recent_value_
desc=true&start=2017, dostęp: 1.08.2022)

Tabela 1. przedstawia wartości importu, eksportu, PKB i wskaźnika 
otwartości gospodarki Polski w latach 2017-2021. Wysokie wartości wskaź-
nika otwartości polskiej gospodarki, oscylujące w granicach 104,4%-117,5%, 
wskazują na to, że podejmowała ona wymianę towarów i usług z innymi 
krajami w bardzo dużym stopniu oraz że eksport i import stanowił głów-
ne źródło wzrostu gospodarczego Polski. W badanym okresie (Tabela 1.) 
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występowało dodatnie saldo obrotów towarowych, co wskazuje na konkuren-
cyjną pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wskaźnik otwartości Polski  
w badanych latach 2017-2021 przyjmował wartości najwyższe w porównaniu 
z Włochami i Hiszpanią. Natomiast stopa wzrostu gospodarczego Polski była 
na najniższym poziomie spośród badanych krajów w tym okresie. Zależność 
między wskaźnikiem otwartości a PKB w badanych latach zmierzono za po-
mocą współczynnika korelacji Pearsona. Współczynnik korelacji w przypad-
ku Polski w latach 2017-2021 kształtował się na poziomie 0,90, co świadczy  
o bardzo silnej, prawie pełnej zależności liniowej. Oznacza to, że wzrost han-
dlu zagranicznego Polski jest istotnie związany z jej wzrostem gospodarczym.

Rysunek 1. Wartości importu, eksportu, PKB Polski (w mld USD) i wskaźnika otwartości 
polskiej gospodarki w latach 2017-2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z www.worldbank.org,  
(https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2021&locations=PL-ES-IT 
&most_recent_value_desc=true&start=2017; https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.
GNFS.CD?end=2021&locations=PL-IT-ES&most_recent_value_desc=true&start=2017; 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2021&locations=PL-IT-

-ES&most_recent_value_desc=true&start=2017, dostęp: 1.08.2022)

Rysunek 1. przedstawia kształtowanie się importu, eksportu, PKB  
i wskaźnika otwartości gospodarki Polski w czasie. Wszystkie przedstawione 
wielkości w latach 2017-2018 miały tendencję wzrostową, a w latach 2018-
2020 spadkową. Najniższe wartości (Rysunek 1.) miały miejsce w 2020 roku, 
co było spowodowane przez spadek aktywności ekonomicznej oraz załamanie 
w handlu światowym w związku z pandemią COVID-19. Natomiast w 2021 
roku import, eksport, PKB i wskaźnik otwartości przyjęły najwyższe war-
tości spośród badanych lat, co wynikało ze zniesienia restrykcji sanitarnych 
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nałożonych na producentów, pośredników i konsumentów, czyli głównych 
uczestników wymiany handlowej.
\
Tabela 2. Wartości importu, eksportu, PKB Włoch (w mld USD) i wskaźnika otwartości 
włoskiej gospodarki w latach 2017-2021

Wartości 2017 2018 2019 2020 2021

import 547 606 567 490 637

eksport 603 656 636 559 687

PKB 1960 2090 2010 1890 2100

wskaźnik otwartości 58,7% 60,4% 59,9% 55,5% 63,0%

współczynnik korelacji Pearsona w latach 2017-2021 = 0,94

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z www.worldbank.org, (https://
data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2021&locations=PL-ES-IT&most_
recent_value_desc=true&start=2017; https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.
CD?end=2021&locations=PL-IT-ES&most_recent_value_desc=true&start=2017; https://
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2021&locations=PL-IT-ES&most_
recent_value_desc=true&start=2017, dostęp: 1.08.2022)

Tabela 2. przedstawia wartości importu, eksportu, PKB i wskaźni-
ka otwartości gospodarki Włoch w latach 2017-2021. Wartości wskaźnika 
otwartości włoskiej gospodarki, oscylujące w granicach 55,5%-63%, wska-
zują na to, że podejmowała ona wymianę towarówi usług z innymi krajami  
w dużym stopniu. Jednocześnie świadczy to o tym, że import i eksport nie sta-
nowiły aż tak dużej części stopy wzrostu gospodarczego, tak jak w przypadku 
Polski. W badanym okresie (Tabela 2.) występowało dodatnie saldo obrotów 
towarowych, co wskazuje na konkurencyjną pozycję Włoch na arenie mię-
dzynarodowej. Wskaźnik otwartości Włoch w badanych latach 2017-2021 
przyjmował wartości najniższe w porównaniu z Polską i Hiszpanią. Natomiast 
stopa wzrostu gospodarczego Włoch była na najwyższym poziomie spośród 
badanych krajów w tym okresie. Zależność między wskaźnikiem otwartości 
a PKB w badanych latach zmierzono za pomocą współczynnika korelacji Pe-
arsona. Z badania korelacji wynika, że współczynnik Pearsona wynosił 0,94. 
Świadczy to o tym, że współczynnik korelacji jest istotnie różny od zera, co 
wskazuje na bardzo silną, prawie pełną zależność między wzrostem gospo-
darczym Włoch, otwartością gospodarki na wymianę handlową z partnerami 
poza granicami kraju.
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Rysunek 2. Wartości importu, eksportu, PKB Włoch (w mld USD) i wskaźnika otwartości 
włoskiej gospodarki w latach 2017-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z www.worldbank.org, 
(https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2021&locations=PL-ES-

-IT&most_recent_value_desc=true&start=2017; https://data.worldbank.org/indicator/NE. 
EXP.GNFS.CD?end=2021&locations=PL-IT-ES&most_recent_value_desc=true& 
start=2017; https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2021&location 
s=PL-IT-ES&most_recent_value_desc=true&start=2017, dostęp: 1.08.2022)

Rysunek 2. przedstawia kształtowanie się importu, eksportu, PKB  
i wskaźnika otwartości Włoch w czasie. Wszystkie przedstawione wielkości  
w latach 2017-2018 miały tendencję wzrostową, a w latach 2018-2020 spad-
kową. Najniższe wartości (Rysunek 2.) miały miejsce w 2020 roku co było 
spowodowane utrudnieniami w handlu na świecie, które wynikały z wpływu 
pandemii COVID-19 na partnerów handlowych. Natomiast w 2021 roku 
import, eksport, PKB i wskaźnik otwartości przyjęły najwyższe wartości spo-
śród badanych lat, co było spowodowane wzrostem aktywności ekonomicznej 
krajów po załamaniu w handlu światowym.

Tabela 3. przedstawia wartości importu, eksportu, PKB i wskaźnika 
otwartości gospodarki Hiszpanii w latach 2017-2021. Wartości wskaźnika 
otwartości hiszpańskiej gospodarki, oscylujące w granicach 59,8%-68,4%, 
wskazują na to, że podejmowała ona wymianę towarów i usług z innymi kraja-
mi w dużym stopniu. W badanym okresie (Tabela 3.) występowało dodatnie 
saldo obrotów towarowych, co wskazuje na konkurencyjną pozycję Hiszpa-
nii na arenie międzynarodowej. Wskaźnik otwartości Hiszpanii w badanych 
latach 2017-2021 przyjmował wartości mniejsze, niż w przypadku Polski  
i większe, niż w przypadku Włoch. Stopa wzrostu gospodarczego Hiszpanii 
była średnio ponad 2 razy większa, niż Polski w tym okresie. Zależność mię-
dzy wskaźnikiem otwartości a PKB w badanych latach zmierzono za pomocą 
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współczynnika korelacji Pearsona. Z badania korelacji wynika, że współczyn-
nik Pearsona wynosił 0,81. Wskazuje to na dużą istotność związku między 
otwartością gospodarki Hiszpanii, a jej wzrostem gospodarczym.  

Tabela 3. Wartości importu, eksportu, PKB Hiszpanii (w mld USD) i wskaźnika 
otwartości hiszpańskiej gospodarki w latach 2017-2021 

Wartości 2017 2018 2019 2020 2021

import 414 461 446 374 476
eksport 461 500 487 392 498
PKB 1310 1420 1390 1280 1425
wskaźnik otwartości 66,8% 67,7% 67,1% 59,8% 68,4%
współczynnik korelacji Pearsona w latach 2017-2021 = 0,81

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z www.
worldbank.org, (https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=20 
21&locations=PL-ES-IT&most_recent_value_desc=true&start=2017; https://data. 
worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?end=2021&locations=PL-IT-
ES&most_recent_value_desc=true&start=2017; https://data.worldbank.org/indicat 
or/NY.GDP.MKTP.CD?end=2021&locations=PL-IT-ES&most_recent_value_
desc=true&start=2017, dostęp: 1.08.2022)

Rysunek 3. Wartości importu, eksportu, PKB Hiszpanii (w mld USD) i wskaźnika 
otwartości hiszpańskiej gospodarki w latach 2017-2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z www.worldbank.
org, (https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2021&locati 
ons=PL-ES-IT&most_recent_value_desc=true&start=2017; https://data.worldbank.
org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?end=2021&locations=PL-IT-ES&most_re 
cent_value_desc=true&start=2017; https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.CD?end=2021&locations=PL-IT-ES&most_recent_value_desc=true& 
start=2017, dostęp: 1.08.2022)
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Rysunek 3. przedstawia kształtowanie się importu, eksportu, PKB  
i wskaźnika otwartości gospodarki Hiszpanii w czasie. Wszystkie przedsta-
wione wielkości w latach 2017-2018 miały tendencję wzrostową, a w latach 
2018-2020 spadkową. Najniższe wartości (Rysunek 3.) miały miejsce w 2020 
roku, co było spowodowane kryzysem światowym związanym z pandemią 
COVID-19. Natomiast w 2021 roku import, eksport, PKB i wskaźnik otwar-
tości przyjęły najwyższe wartości spośród badanych lat, co wynikało ze wzro-
stu aktywności gospodarczej na świecie po zniesieniu obostrzeń i restrykcji.

Można zaobserwować (Rysunek 1., 2., 3.) jednoczesny wzrost 
(2017/2018), spadek (2018/2020) i ponowny wzrost (2020/2021) wskaź-
ników otwartości oraz stóp wzrostu gospodarczego badanych krajów: Polski, 
Włoch i Hiszpanii, co dowodzi, że handel międzynarodowy był istotnie zwią-
zany ze wzrostem gospodarczym w badanych latach 2017-2021. Siła korela-
cji mierzona współczynnikiem Pearsona wykazała w przypadku wszystkich 
trzech krajów silną zależność. Współczynnik korelacji Pearsona był dodatni 
i bardzo wysoki, a więc statystycznie istotny. Zatem powyższe badania po-
twierdzają pozytywną zależność między handlem zagranicznym a wzrostem 
gospodarczym. 

PODSUMOWANIE

Handel ukazany jako płatna rotacja dóbr między podmiotami zagra-
nicznymi napędza gospodarkę oraz wpływa na strukturę i wielkość produk-
tu krajowego brutto. Handel zagraniczny pozwala również zlikwidować lukę 
technologiczną w krajach rozwijających się. Wpływa to na polepszenie do-
brobytu w danym kraju. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój han-
dlu międzynarodowego jest liberalizacja handlu oraz postęp technologiczny. 
Wzrost gospodarczy jest kluczowy w uzyskaniu zadowalających wyników 
obrotów handlowych, ale również należy pamiętać, że kryzys jest istotnym 
i decydującym czynnikiem w wymianie międzynarodowej. Za pomocą zna-
jomości znaczenia, rozwoju, a także czynników handlu, podmiot ma szansę 
wejść na rynki zagraniczne, oraz zwiększyć eksport. Sytuacja taka dla każdego 
kraju jest bardziej korzystna ze względu na przewagę gospodarki otwartej nad 
zamkniętą. Handel zagraniczny umożliwia rozszerzenie rynków zbytu, obni-
żenie kosztów produkcji oraz pozyskanie surowców i wyrobów niedostępnych 
w danym kraju. Ograniczoność zasobów na świecie powoduje konieczność 
wymiany handlowej między krajami, która zaspokaja potrzeby konsumpcyjne  
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społeczeństwa. Konsumenci mają dostęp do szerszej oferty towarów, które 
dzięki importowi mogą być tańsze i lepsze jakościowo.
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TRADE AS THE BASIC FORM OF 
INTERNATIONAL BUSINESS 

Abstract: The aim of the article is to present trade as the basic form of interna-
tional business and to demonstrate the relationship between a country's open-
ness to international trade and its economic growth. The article presents the 
role of foreign trade in the modern economy in relation to the need to develop 
international business. Economic globalization determines the development 
of international trade, and thus the degree of economic growth. The knowled-
ge of the factors influencing the size of the gross domestic product makes it 
possible to adjust the trade exchange strategy to market conditions, including 
the level of openness of the economy.

Keywords: international trade, foreign trade, international business, econo-
mic growth
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

BANKI.  
PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO  

Z PERSPEKTYWY BANKÓW 
 I KONSUMENTA.  

ZNACZENIE FINTECH  
W KONTEKŚCIE BANKOWOŚCI 

DETALICZNEJ

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie transformacji sektora bankowości 
w Polsce. W pracy ukazano przebieg rozwoju bankowości, począwszy od rysu 
historycznego poprzez obecną sytuację, aż  po wizję nadchodzących zmian  
i wyzwań w ramach bankowości detalicznej. Omówiono również szanse i za-
grożenia, jakie mogą pojawić się na drodze dalszego rozwoju przy wykorzysta-
niu technologii finansowych. 

Słowa kluczowe: bankowość detaliczna, FinTech bankowość elektroniczna, 
usługi bankowe, banki wirtualne

WPROWADZENIE

Współczesne innowacje oraz rozwój nowych technologii wpływają na 
każdy obszar świata, zarówno w kontekście życia ludzi, pracy czy biznesu. 
Narzędzia, które umożliwiają nam praktycznie natychmiastowe przesyłanie 
danych i informacji stanowią nieodłączny element funkcjonowania. Sytu-
acja wygląda identycznie w świecie rynków finansowych. Nowe technologie 
w zawrotnym tempie zmieniają obszary różnych branż, wśród nich można 
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wymienić sektor bankowości, który przeszedł potężną transformację w okresie 
ostatnich 20 lat. 

RYS HISTORYCZNY

Początki bankowości w Polsce datuje się na pierwszą połowę XIX wie-
ku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstała tzw. Polska Krajowa 
Kasa Pożyczkowa, której celem było emitowanie pieniędzy na zlecenie rzą-
du. Wówczas powstało jeszcze kilka nowych banków, a wśród nich m.in.: 
Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO) oraz Bank Gospodarki Żywnościowej 
(BGŻ). Początek XX wieku przyniósł kolejne zmiany, bowiem powołano wte-
dy polski system bankowy i centralny Bank Polski. Ponadto w 1924 roku 
zmieniono walutę z polskiej marki na polski złoty, a także zaczęło się kształ-
tować polskie prawo bankowe. Największą rewolucję wywołała uchwalona  
w 1989 roku Ustawa o NBP i Prawo bankowe. Wymienione akty prawne były 
pierwszym krokiem w kierunku wielkich zmian funkcjonowania polskiej ban-
kowości detalicznej. W początkach swojej działalności banki były potrzebne 
wraz z całą towarzyszącą im infrastrukturą budowlaną, natomiast na początku 
lat dwutysięcznych pojawiały się kolejne banki (Harasim 2011, s.11). Nowo 
pojawiające się obiekty prosperowały w lepszy sposób, dzięki czemu wzrasta 
ich rola w gospodarce. Początek XXI wieku był czasem szybkich zmian tech-
nologicznych, coraz bardziej powszechny stawał się dostęp do komputerów  
i telefonów komórkowych. Zainteresowanie społeczeństwa nowymi rozwiąza-
niami technologicznymi błyskawicznie wzrastało, co zmobilizowało do zaim-
plementowania urządzeń w obszarze usług bankowych.

W rezultacie okazało się, iż zmienia się model działania banków. Wyko-
nanie danej operacji (np. opłaty rachunków, czy wypłaty środków) nie wią-
zało się już z osobistą wizytą klienta w oddziale. Wystawne budynki banków 
mające wywołać poczucie bezpieczeństwa i prestiżu traciły na swoim praktycz-
nym znaczeniu. Szybkość i mobilność zrealizowania danej operacji stała się 
kluczowym elementem dla klienta. Jednocześnie wraz z popularyzacją telefo-
nów komórkowych  zaczęły się procesy wdrażania rozwiązań elektronicznych 
do usług bankowych, co w rezultacie doprowadziło do powstania bankowości 
elektronicznej. 
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bankowość elektroniczna miała swój początek w latach sześćdziesiątych 
XX wieku. Bodźcem do jej powstania było poprawienie sposobu komunika-
cji klienta z bankiem. Następnym krokiem było wprowadzenie i zainstalo-
wanie pierwszego bankomatu. Po pojawieniu się takich udogodnień kolejne 
rozwiązania były tylko kwestią czasu, bowiemw połowie lat osiemdziesiątych  
w Finlandii wprowadzono pierwsze systemy modowe znane bardziej pod ha-
słem home banking. W ten sposób osiągnięto zamierzony cel bezpośredniej 
komunikacji  z klientem (Świecka 2015, s.9.). W Polsce rozwój bankowości 
elektronicznej nastąpił nieco później, bowiem jej pierwszą formą były wspo-
minane wcześniej bankomaty. Jako pierwszy wprowadził je w Polsce Bank 
Pekao SA w roku 1990, natomiast karty płatnicze zostały dopuszczone do po-
wszechnego użytku w 1993 roku. W tamtym czasie czempionem bankowości 
internetowej okazał się być Powszechny Bank Gospodarczy, bowiem oferował 
klientom dostęp do rachunku bankowego przez Internet.  

Koncepcja bankowości internetowej okazała się być ogromnym sukce-
sem w kontekście kontaktu z klientami, jak również zwiększenia dostępności 
oferowanych usług szerszemu gronu klientów. W wyniku zaistniałych zmian 
większość banków w Polsce zaczęła dostosowywać się do zmieniającej się sy-
tuacji, ponieważ każdy z nich zaczął wprowadzać kanały bankowości elektro-
nicznej w celu zachowania swojej pozycji rynkowej (Kotliński s. 71). W grun-
cie rzeczy banki były zmuszone do tego, aby podołać oczekiwaniom klientów. 
Dzięki czemu jednocześnie pojawiła się możliwość optymalizacji kosztów ob-
sługi. Produkty i usługi bazujące na rozwiązaniach teleinformatycznych oka-
zywały się zdecydowanie tańsze niż tradycyjna działalność detaliczna. Banko-
wość elektroniczna była rozwiązaniem zadowalającym obie strony, ponieważ 
ułatwia bezpośredni kontakt pomiędzy klientem a bankiem przy jednocześnie 
zachowaniu niskich kosztów. 

Wprowadzone rozwiązania technologiczne zasadniczo zmodyfikowały 
wcześniejszy system bankowości. Konsekwencje wdrożonych zmian są wi-
doczne po dzień dzisiejszy i w dalszym ciągu ewoluują wraz z pojawiającymi 
się nowymi udogodnieniami. W kontekście bankowości elektronicznej należy 
również pamiętać o bezpieczeństwie. Banki są zobowiązane do zapewnienia 
wysokiego poziomu świadczonych usług drogą elektroniczną poprzez zasto-
sowanie odpowiednich zabezpieczeń w celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń i ryzyka ingerencji ze strony osób nieupoważnionych. 
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OBECNA SYTUACJA BANKÓW –  
PROGNOZA KAPITAŁOWA

Kilkukrotne podwyżki stóp procentowych powiększyły zyski z kapitału 
w ramach kredytów hipotecznych, natomiast w ostatecznym rozrachunku wy-
hamowały akcję kredytową, przez co może ucierpieć branża budowlana i de-
weloperska. Akcja kredytowa hamuje. Zainteresowanych jest wielu, natomiast 
z powodu braku zdolności kredyty się nie sprzedają. Część pracowników/ 
brokerów będzie zmuszona przesiąść się na sprzedaż kont lub innych usług,  
ale nie będzie to w pełni skuteczne rozwiązanie. Klienci nie są zainteresowa-
ni zakładaniem kont, bo przez inflację są nastawieni na konsumpcję.  Bada-
nia pokazują, iż banki charakteryzują się wysoką wrażliwością w kontekście 
wyniku odsetkowego wyliczanego na podstawie zmian stóp procentowych. 
Jeszcze u schyłku 2021 roku szacowano, że nastąpi poprawa wyniku odset-
kowego sektora w 2022 roku. Na podstawie danych zaprezentowanych przez 
Komisję Nadzoru Finansowego wynika: „Wskaźnik ROE na koniec marca 
2022 roku wyniósł 5,64% (wobec 4,86% miesiąc wcześniej i 2,1% rok wcze-
śniej), a ROA sięgnął 0,45% (wobec odpowiednio: 0,39% i 04%), podano też  
w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się 
w grudniu 2021 roku na poziomie 19,46% (TCR) i 17,49% (T1).1

Na podstawie danych widać, że występuje poprawa zwrotu na kapitale, 
bowiem w latach ubiegłych ROE był mniejszy niż spodziewana minimalna 
stopa zwrotów. Wyniki tej kategorii budziły mieszane nastroje wśród inwe-
storów, jednakże prognozy na następne lata napawają optymizmem, bowiem 
w latach 2023 – 2030 wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego 
ma rosnąć. Pozytywne zmiany dostrzegali już w bieżącym roku inwestorzy,  
ponieważ zanotowano wzrost wartości indeksu giełdowego WIG-BANKI  
aż o 75 %. Niestety prognozowany wzrost ROE dla banków oznacza złe infor-
macje dla konsumentów zainteresowanych kredytami hipotecznymi. Wzrost 
wskaźnika rentowności kapitału własnego dla banków oznacza wzrost kosztu 
kapitału obcego dla klientów, czyli po prostu kredyty będą droższe i trud-
niej dostępne. Już w tej chwili widać znaczny spadek liczby przyznawanych 
kredytów hipotecznych. Kolejną kwestią są tzw. “wakacje kredytowe”. Coraz 
więcej osób korzysta z tego rozwiązania, natomiast warto dodać, że to tyl-
ko i wyłącznie jeszcze bardziej wyhamuje akcję kredytową, bo kredytodawcy 
dołożą kolejne ubezpieczenie od oferty kredytów od “wakacji kredytowych”, 

1 Stat.gov.pl (dostęp: 04.08.2022)
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przez co w ostatecznym rachunku rata kredytów wzrośnie. Ponadto w wyniku 
zaistniałych zmian części potencjalnie zainteresowanych osób zmalała zdol-
ność kredytowa, co może w najbliższych latach prowadzić do spowolnienia na 
rynku nieruchomości. 

OBECNA SYTUACJA BANKÓW –  
PROGNOZA W KONTEKŚCIE  
INFRASTRUKTURY I ZASOBÓW LUDZKICH 

W kontekście przyszłości infrastrukturalnej polskich banków panuje 
zgodne stanowisko w środowisku sektora bankowego. Specjaliści wskazują,  
że liczba placówek stacjonarnych będzie maleć na rzecz dalszego rozwoju ban-
kowości elektronicznej i  internetowej, a także płatności mobilnej. Konsekwen-
cją tego będzie również redukcja stanowisk w sektorze bankowości. Sytuację 
dotyczącą przyszłości infrastruktury w sektorze bankowości obrazuje wykres 1.

Rysunek 1. Liczba placówek bankowych działających w Polsce

Źródło: Money.pl, na podstawie danych KNF

Na podstawie przedstawionego rysunku można wyciągnąć wniosek,  
że liczba placówek bankowych w kolejnych latach będzie maleć. W celu szer-
szego zobrazowania sytuacji warto przyjrzeć się zmianom, jakie występowały 
w odniesieniu do liczby bankomatów na przestrzeni ostatnich lat.  (rysunek 1)
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Wykres 2. Liczba bankomatów w kolejnych kwartałach od III kwartału 2019 roku. 

Źródło: https://bs.net.pl/na-koniec-wrzesnia-2021-r-w-polsce-bylo-21-356-bankomatow/ 
(dostęp. 08.08.2022 rok)

W latach 2004-2016 odnotowano cykliczny wzrost liczby bankomatów 
w Polsce, natomiast od 2016 roku sytuacja była zmienna- jednego roku no-
towano spadek, a innego wzrost liczby bankomatów (Świderska 2015, s. 36). 
Tendencje spadkowe zaczęły się pogłębiać w wyniku postępującej pandemii 
wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid - 19, gdy społeczeństwo 
było zachęcane przez władzę do wykonywania płatności w formie bezgotów-
kowej, co miało zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. W wyniku pande-
mii oraz towarzyszącym jej działaniom ludzie znacznie ograniczyli częstotli-
wość korzystania z bankomatów. Obecnie Państwo zachęca obywateli, by 
częściej korzystać z pieniądza elektronicznego. W gruncie rzeczy okazuje się,  
że w perspektywie najbliższych 10 lat liczba bankomatów również będzie ma-
leć, ponieważ nastąpi kolejna zmiana pokoleniowa. Towarzyszyć jej będzie 
ciągły wzrost osób potrafiących korzystać z bankowości elektronicznej, inter-
netowej jak również płatności mobilnych.

W rzeczy samej okazuje się, że bankomaty już za 10 lat mogą być znakiem 
przeszłości, bowiem w teorii spadnie ilość pieniądza gotówkowego na rzecz 
płatności mobilnych używanych przez społeczeństwo w życiu codziennym. 

WPŁYW TECHNOLOGII FINANSOWEJ (FINTECH)  
NA SEKTOR BANKOWOŚCI W POLSCE

FinTech odgrywa coraz większą rolę w wielu dziedzinach współczesnej 
gospodarki, w tym również w obszarze bankowości tradycyjnej. Z każdym 
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kolejnym rokiem technologia finansowa wręcz rozpycha się w kolejnych ob-
szarach gospodarki. Specjaliści z Departamentu ds. Międzynarodowego Han-
dlu i Inwestycji firmy Deloitte poczynili raport, z którego wynika, że jednym  
z interesujących regionów pod względem zwiększania spółek fintech owych 
jest Europa Środkowo – Wschodnia, a szczególności Polska. Szerokie zain-
teresowanie naszym krajem wynika na podstawie wartości rynkowej ocenia-
nej na aż 860 mln USD. Jednakże duży problem stanowi w gruncie rzeczy 
dokładne wskazanie kryteriów przynależności konkretnej firmy do sektora 
FinTech (ze względu na czas rozpoczęcia rozwoju fintech ów, jak również 
proporcji świadczonych usług) (Folwarski 2019, s. 27). Na podstawie wyżej 
przedstawionych danych należy wyciągnąć wniosek, iż sektor FinTech wy-
wiera bardzo duży wpływ na działanie bankowości detalicznej w Polsce i na 
Świecie. Potwierdzają to czynniki takie jak: 

- zmniejszająca się liczba placówek banków detalicznych oraz wysokie na-
sycenie bankomatami na terenie kraju w ujęciu makro;

- powszechny dostęp do Internetu nie tylko w komputerach, 
- wzrost udziału użytkowników bankowości mobilnej;
- liczba transakcji finansowych;
- wzrastająca liczba aktywnych kart HCE;
- gigantyczna liczba użytkowników korzystających ze smartfonów, które 

umożliwiają wykonywanie różnych operacji bankowych z dowolnego 
miejsca 

- wzrastająca liczba płatności elektronicznej, mobilnej (w tym również 
BLIK); 

POTENCJALNI KONKURENCI DLA BANKOWOŚCI 
TRADYCYJNEJ 2030 W RAMACH FINTECH

Nadrzędnym zamiarem technologii finansowej jest rywalizowanie  
z standardowymi metodami prowadzenia usług w bankowości detalicznej.  
W ramach nieustannego postępu bankowości internetowej pojawiły się nowe 
rozwiązania, które w przyszłości mogą stanowić poważne zagrożenie dla tra-
dycyjnej bankowości. Jednym z takich rozwiązań są tzw. banki wirtualne, zna-
ne bardziej jako neobanki, których na świecie przybywa, natomiast w Polsce 
nie jest to jeszcze powszechnie wykorzystywana formuła. Cechą szczególną 
neobanków jest to, że nie mają one standardowych placówek, czy też oddzia-
łów, do których mogliby fizycznie przychodzić klienci, dlatego też dostęp do 
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operacji jest możliwy tylko przy pomocy urządzeń mobilnych (Łasak 2021,  
s. 27.). Neobanki to formuła, która jest skierowana głównie dla młodej części 
społeczeństwa. Dzieje się to za sprawą faktu, że młode osoby są po prostu 
bardziej zaznajomione z technologią, a pieniądz elektroniczny nie jest dla niż 
abstrakcją, dlatego darzą tego typu rozwiązania większym zaufaniem. Naj-
większym zainteresowaniem w neobankach cieszą się proste produkty, czyli 
wymiana walut oraz prowadzenie rachunku bankowego. Z racji, iż neobanki 
skupiają się w głównej mierze na prostych usługach, to na chwilę obecną nie 
są one postrzegane jako realna konkurencja dla tradycyjnej formuły bankowo-
ści detalicznej, jednakże warto wykonać swoistego rodzaju porównania tych 
dwóch form. 

Tabela 1. Porównanie tradycyjnego banku z bankiem wirtualnym (neobankiem)  
ze względu na kilka wybranych czynników.

CZYNNIKI BANK WIRTUALNY 
(NEOBANK)

BANK TRADYCYJNY

Koszty utrzymania niskie Wysokie

Liczba 
pracowników

Niska liczba pracowników Wysoka liczba pracowników

Pozyskanie no-
wych klientów

Szybsze (nie ma potrzeby wizyty w 
oddziale)

Wolniejsze (czasem pojawia się 
konieczność wizyty w oddziale)

opłaty Jedna stała opłata subskrypcyjna Maksymalizacja zysku z każdej 
usługi.

Posiadanie 
placówki

Brak posiadanych placówek Występowanie placówek w 
poszczególnych miejscowościach 
ze względu na konkretny bank

Grupa docelowa 
klientów

Wąska- tylko młode osoby obyte z 
nową technologią

Szeroka- wszyscy ludzie niezależ-
nie od grupy wiekowej

Poziom zaufania Występuje tylko ze strony młodych 
klientów

Cieszą się większym zaufaniem 
niż neobanki. Są bardziej po-
wszechne i mają renomę.

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie tabeli 1 widać atuty zarówno klasycznych banków jak  
i neobanków. Uważam, że na chwilę obecną neobanki nie stanowią poten-
cjalnej konkurencji dla tradycyjnych banków, natomiast w perspektywie dal-
szego rozwoju FinTech oraz nastąpienia zmiany pokoleniowej  w przeciągu  
następnych dziesięcioleci sytuacja może się diametralnie odwrócić na korzyść 
banków wirtualnych. 
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Przykładem neobanku działającego w Polsce jest Aion Bank, jest to bank 
z siedzibą w Belgii, natomiast działa on na podstawie licencji, która zosta-
ła wydana przez belgijski nadzór finansowy. Postanowiłem podać przykład 
tego banku, bowiem wykorzystuje on w swoim funkcjonowaniu technologię 
FinTech na nowoczesnych rozwiązaniach IT (Szpringer 2017, s. 74). W po-
równaniu do innych banków działających w Polsce odróżnia się wspomina-
nym już przeze mnie wcześniej subskrypcyjnym modelem rozliczania. Klient  
w ramach subskrypcji płaci raz w miesiącu stałą kwotę za dostęp do poszcze-
gólnych funkcji.

SZANSE I ZAGROŻENIA W RAMACH ZMIAN 
OFEROWANYCH PRZEZ FINTECH

Obszar technologii finansowej jest niewątpliwie ciekawym zagadnieniem. 
Jest to pewnego rodzaju szansa dla społeczeństwa w celu uczynienia kolejnego 
kroku w rozwoju polskiego i światowego sektora bankowości detalicznej. 

Zaimplementowanie możliwości technologicznych pozwoli ludziom 
oszczędzić czas, pieniądze, a także ułatwi dostęp do skorzystania z danej usłu-
gi przez szerszy dostęp dla wielu osób w tym samym czasie. Dzięki rozwojo-
wi bankowości internetowej klient ma możliwość wykonywania dużej liczby 
operacji bez wychodzenia z domu. Jednocześnie dzięki pojawiającym się apli-
kacjom klient może w dowolnej chwili zareagować przy użyciu smartfon, gdy-
by zauważył jakieś nieprawidłowości na rachunku bankowym, czy też chciał-
by zweryfikować stan swoich środków (Folwarski 2019, s. 117). Aplikacje 
pozwalają również lepiej dysponować swoim budżetem domowym w ramach 
planowania wydatków lub oszczędzać środki na wybrany cel.

W tym miejscu warto wyobrazić sobie, co mogłoby się dziać, gdyby tego 
typu rozwiązania zastosowano np. w polskiej służbie zdrowia. Liczba obsłu-
giwanych pacjentów z pewnością wzrosłaby, natomiast pojawia się pytanie, 
czy pacjenci zostali obsłużeni w należyty sposób. Okazuje się, iż technolo-
gia niesie za sobą także zagrożenia. Jednym z nich jest ograniczenie kontaktu  
z drugim człowiekiem. Galopujący rozwój technologiczny prowadzi do tego, 
że większość zadań możemy wykonać przy pomocy różnego rodzaju urządzeń. 
Niestety w tym miejscu należy stwierdzić, że technologia zaburza w społeczeń-
stwie umiejętność naturalnego sposobu komunikowania się, nawiązywania re-
lacji i zwykłej rozmowy. Umiejętności interpersonalne odgrywają ogromne 
znaczenie zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Niestety tak jak  
i w pewnym sensie pieniądz cyfrowy powoli wypiera gotówkę, tak równocześnie 
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udogodnienia technologiczne wypierają z ludzi naturalne umiejętności komu-
nikowania się ze sobą. 

Po szczegółowym przedstawieniu najistotniejszych elementów FinTech 
wykorzystywanych w sektorze usług bankowych okazuje się, że jest to obszar, 
który zdominuje w perspektywie następnych 10 lat bankowość detaliczną na 
tyle, iż osobista wizyta w banku będzie rzadkością. W perspektywie następ-
nych dziesięcioleci liczba placówek i osób zatrudnionych w sektorze banko-
wości tradycyjnej będzie maleć. Stoję na stanowisku, że wdrażanie rozwiązań 
FinTech to ruch we właściwym kierunku, pomimo że nowe rozwiązania niosą 
za sobą ryzyko nadużyć i kradzieży. 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując, sektor bankowości tradycyjnej w perspektywie następ-
nych 10 lat zmieni się w znaczny sposób. Na znaczeniu utraci infrastruktura, 
a także zmniejszy się liczba placówek i pracowników. Ponadto podniesienie 
stóp procentowych jest tylko doraźnym rozwiązaniem w zakresie zwiększenia 
wartości wskaźnika rentowności. 

Należy zwrócić uwagę, iż pomimo zmieniającej się sytuacji polskiego 
sektora bankowości od 1989 roku przeszedł on szereg radykalnych zmian  
i reform, które były potrzebne w kontekście pojawiających się zmian techno-
logicznych i cyfryzacji. W chwili obecnej sektor usług bankowych w Polsce na 
tle innych krajów UE jest wyróżniającym się pod względem rozwiązań tech-
nologicznych. Istotne jest to, iż system płatności BLIK to polskie rozwiązanie 
technologiczne. 

W perspektywie najbliższych 10 lat sektor bankowości tradycyjnej czeka-
ją kolejne zmiany    i wyzwania. Technologie finansowe w pewnym momencie 
wyprą tradycyjne metody prowadzenia usług finansowych do tego stopnia, że 
placówki bankowe będą tylko swoistego rodzaju jednostkami administracyj-
nymi w zakresie bankowości tradycyjnej, gdzie będzie można po prostu odbyć 
konsultacje w razie wykonywania bardzo istotnych operacji, jak np. zaciągnię-
cie kredytu hipotecznego. Zgodnie z przysłowiem Mikołaja Kopernika, który 
mówił, że pieniądz gorszy wypiera z obiegu pieniądz lepszy. 
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Summary: The aim of the essay is to show the transformation of the ban-
king sector in Poland. The paper shows the course of banking development 
from the historical outline through the current situation to the vision of the 
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upcoming changes and challenges within retail banking. It also discusses the 
opportunities and threats that may arise on the way of further development 
using financial technologies.

Keywords: retail banking, FinTech electronic banking, banking services,  
virutal banks
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

INDYWIDUALNE KONTA 
EMERYTALNE JAKO FORMA 

ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 

Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie formy i zasad działania 
indywidualnych kont emerytalnych. Zbadanie opłacalności groma-
dzenia środków w tej formie. Artykuł ma również przybliżyć kwestie 
dotyczące dziedziczenia środków w przypadku śmierci oszczędzającego, 
a także zasady wypłat środków w ramach IKE. Omówiono w nim sze-
reg instrumentów finansowych, w które można inwestować w ramach 
IKE. Artykuł ma na celu również pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy 
konstrukcja indywidualnych kont emerytalnych jest odpowiedzią na 
oczekiwania polskiego społeczeństwa w zakresie zabezpieczenia eme-
rytalnego. W gruncie rzeczy obserwuje się, iż zainteresowanie Indy-
widualnymi Kontami Emerytalnymi wzrasta, jednakże wciąż ta forma 
inwestowania budzi wątpliwości.

Słowa kluczowe: Indywidualne konto emerytalne, oszczędzanie,  
instrumenty finansowe, dziedziczenie, wypłacenie środków. 

WPROWADZENIE

Produkt IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne powstało w 2004 
roku. Jest ono jednym z kilku instrumentów, które wchodzą w skład trze-
ciego filaru emerytalnego, który jest prywatny, oznacza to, że za ten filar jest 
odpowiedzialny sam oszczędzający. IKE jest dobrowolne, w związku z czym 
nie ma odgórnego przymusu posiadania takiego konta, jednakże z każdym ro-
kiem coraz większa część społeczeństwa jest zainteresowana zabezpieczeniem 
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swojego bytu życiowego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeżeli dana oso-
ba fizyczna oszczędza środki w ramach IKE, to uzyskuje szereg możliwych 
korzyści. Jedną z nich jest tzw. ,,parasol podatkowy”. IKE można zdefinio-
wać jako “opakowanie” na przeróżne produkty finansowe, co z praktycznego 
punktu widzenia oznacza, że pod spełnieniem pewnych warunków klient IKE 
nabywa prawo do pomnażania środków, które gromadzi bez wpłacania co-
rocznie podatku od zysków kapitałowych nazywanym podatkiem belki, co ma 
istotne znaczenie, w szczególności w długim horyzoncie czasowym.

CZYM JEST IKE, CZYLI INDYWIDUALNE  
KONTO EMERYTALNE?

IKE może posiadać każdy obywatel, natomiast można mieć tylko jed-
no konto, ponieważ jest to konto indywidualne. Obywatel musi być osobą 
pełnoletnią lub małoletnią od 16 roku życia. Osoby między 16, a 18 rokiem 
życia mogą wpłacać na IKE tylko, gdy osiągnęły przychód i mogą wpłacić 
maksymalnie kwotę równą osiągniętemu przychodowi. Gromadzenie środ-
ków na IKE jest ograniczone, ponieważ co roku limit jest wyznaczany jako 
trzykrotność średniego wynagrodzenia brutto. Z reguły limit podawany jest 
w grudniu roku bieżącego. Górny limit na 2022 rok wynosi 17 766 zł. Praw-
dopodobnie w przyszłym roku będzie to wyższa kwota, ponieważ przeciętne 
średnie wynagrodzenie rośnie. Do podmiotów prowadzących IKE należą:

- fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne 
fundusze inwestycyjne otwarte);

- podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki 
prowadzące działalność maklerską);

- zakłady ubezpieczeń na życie;
- banki;
- od 1 stycznia 2012 również dobrowolne fundusze emerytalne.

TRANSFERY W RAMACH KONTA  
IKE MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Konta IKE można dowolnie przenosić między instytucjami finansowymi, 
co w praktyce oznacza, że inwestor nie musi korzystać tylko z jednego obszaru 
produktów zaproponowanego przez instytucję. Zakładając, że dana organi-
zacja “X” oferuje danemu podmiotowi możliwość inwestowania w fundusze 
inwestycyjne, to nie znaczy, że oszczędzający musi tylko w nie inwestować do 



35

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE...

końca życia. Jeżeli oszczędzający stwierdzi, że fundusze inwestycyjne go nie 
interesują i chciałby podjąć próbę inwestowania na rynku kapitałowym np. 
w akcje, to w takim wypadku ma on prawo przeniesienia konta IKE do do-
wolnej instytucji finansowej. Z reguły po pominięciu roku od otwarcia konta 
tego typu operacje są darmowe, natomiast w sytuacji, gdy inwestor przenosi 
częściej swoje konto IKE, to wówczas mogą wystąpić opłaty. Ich wysokość jest 
w stanie podać instytucja finansowa, w której w danym momencie inwestor 
akumuluje środki w ramach IKE.

WYPŁATA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA IKE

Wypłata środków zgromadzonych na IKE według przyjętych założeń 
jest możliwa dopiero po 60 roku życia. Możliwe jest również wcześniejsze 
wypłacenie środków, ale wówczas nie przysługuje ulga podatkowa, z której 
mogą skorzystać tylko osoby spełniające wyżej wspomniany warunek. Od tej 
reguły istnieje kilka wyjątków, ponieważ istnieją grupy zawodowe, które na-
bywają uprawnienia emerytalne przed 60 rokiem życia. W takiej sytuacji będą 
one mogły dokonywać wypłaty pod warunkiem ukończenia 55 roku życia.  
W ramach uprawnienia do zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych 
należy wykonać:

- ,,wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych” 
- ,,powyżej połowy wartości wpłat na konto IKE z co najmniej 5 lat przed 

dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty”

Ponadto istnieje możliwość częściowego zwrotu i wycofania części środ-
ków z IKE, czego następstwem jest obowiązek zapłaty podatku od dochodów 
kapitałowych w wysokości 19%, co jest standardową wysokością podatku  
w przypadku również innych lokat (Kopeć i in. 2008 s. 25).

Podczas zawierania umowy o prowadzeniu IKE należy rozważać różne 
scenariusze, jednym z nich jest śmierć. Wyzwaniem wówczas staje się kwestia 
dziedziczenia środków oszczędzającego. Z tego powodu oszczędzający może 
wskazać osobę (lub kilka osób), której zostaną wypłacone środki w razie na-
stąpienia zdarzenia zgodnie z art 11 Ustawy o Indywidualnych kontach eme-
rytalnych (Dz. U. 2019.1808 t.j. ). Jest to dyspozycja, którą właściciel IKE 
może zmienić. Zawsze brana jest pod uwagę dyspozycja z najwcześniejszą datą. 
W przypadku, gdy oszczędzający nie wyznaczy takiej osoby, to wówczas zebra-
ne środki przypadają spadkobiercom. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku 
IKE prowadzonego przez zakłady ubezpieczeń na życie, albowiem wówczas 
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środki przyznane na podstawie umowy zostają przekazane członkom najbliż-
szej rodziny ubezpieczonego, gdzie kolejność wynika z ustalonych warunków 
ubezpieczenia (Kopeć i in. 2008 s. 25).

Kolejną ważną instytucją jest osoba uprawniona. Osoba uprawniona to 
osoba lub grupa osób wskazanych na piśmie przez ubezpieczającego, które 
mają otrzymać świadczenie przyznane na wypadek śmierci ubezpieczonego. 
Z praktycznego punktu widzenia najczęściej jest to osoba wskazana, spad-
kobierca lub też najbliższa rodzina oszczędzającego. Osoba uprawniona ma 
kilka opcji w kontekście zgromadzonych środków. W takiej sytuacji najprost-
szą opcją jest wypłata środków, kolejną przeniesienie na swoje IKE lub do 
pracowniczego programu emerytalnego. Istotne jest, iż w takim przypadku 
zgromadzone środki zwolnione są zarówno od spadku i darowizn, jak również 
z podatku od dochodów kapitałowych.1

W ramach IKE można inwestować w szereg produktów począwszy od 
rynku akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych przez etf-y aż po najprostsze 
rozwiązanie, czyli prowadzenie lokaty lub inwestowanie w obligacje. Możliwo-
ści jest wiele, generalnie IKE jest “opakowaniem”, na produkty, które oferują 
maklerzy, czy też banki. Zanim oszczędzający podejmie decyzji o wyborze kon-
kretnego produktu, powinien się z nimi szeroko zapoznać i przede wszystkim 
zrozumieć sposób ich działania, a także rozważyć wiążące się z tym ryzyko.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Są one jednym z podstawowych elementów rynku finansowego. Posia-
dają ogrom zalet, przejawiających się w ich szerokiej dostępności oraz mno-
gości rodzajów, co uplasowało je na kluczowej pozycji alokacji oszczędności i 
wolnych aktywów obrotowych. Stanowią na rynku rolę pośredników finan-
sowych, inwestorów instytucjonalnych, a także samych emitentów. Fundusze 
inwestycyjne uosabiane są zarówno z podażą jak i popytem na kapitał ma-
jątkowy. Potwierdzają tym samym cel swojego funkcjonowania, którym jest 
uzyskiwanie korzyści finansowych podczas obustronnego inwestowania.

Pojęcie funduszy inwestycyjnych jako powszechnej alokacji kapitału pie-
niężnego zostało zainicjowane relatywnie niedawno, bo w latach osiemdzie-
siątych XX wieku. Natomiast idea wspólnego pomnażania kapitału narodziła 
się już nieco wcześniej, bo w drugiej połowie XVIII wieku. Ten okres był toż-
samy z rozwojem organizowanego wówczas obrotu papierami wartościowymi 
na giełdzie w Amsterdamie.

1 https://www.gov.pl/web/rodzina/co-trzeba-wiedziec-o-ike



37

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE...

Grupy funduszy inwestycyjnych mogą organizować oraz tym samym 
zarządzać stworzonymi uprzednio innymi funduszami w tym samym czasie. 
Każdy z nich ma charakterystyczną nazwę, tak aby odróżnić go wśród innych, 
natomiast zebrany przez niego kapitał jest zarządzany osobno wobec innych 
podmiotów zebranych w danej grupie. Dzięki przypisanym do siebie zasadom 
polityki inwestycyjnej, obiera najoptymalniejszą drogę do osiągnięcia uprzed-
nio założonych celów (Leśna-Wierszołowicz 2016, s. 224.).

Cele funduszy inwestycyjnych:

- stałe przynoszenie dochodu – kluczowy powód podjęcia inwestycji, 
okresowo wypłacanej transzy zysków przez fundusz,

- zapewnienie bezpieczeństwa – utrzymanie siły nabywczej zainwestowa-
nego kapitału, poprzez zminimalizowanie ryzyka wystąpienia możliwej 
straty,

- wypracowanie wzrostu – wzrost wartości inwestycji poprzez zwiększenie 
rozmiarów inwestycji i tym samym udziałów jednostki w funduszu.

RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH,  
W KTÓRE MOŻNA INWESTOWAĆ W RAMACH 
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

a) ETF-y

ETF są stosunkowo nowymi instrumentami rynku finansowego. Noto-
wane są one na Giełdzie Papierów Wartościowych od ponad dekady. Dostęp-
ne do obrotu są certyfikaty uczestnictwa w Lyxor ETF WIG20. Przeznaczone 
są one dla szerokiego grona inwestorów indywidualnych. Ich bezdyskusyjną 
zaletą jest to, że mogą one posłużyć jako instrument obrotu na giełdzie na 
podobnych zasadach jak akcje. Ponadto cechują się wysoką płynnością, przy 
jednocześnie niskich kosztach transakcyjnych, które nie przekraczają 0,4% 
w skali roku. Prostota w tym przypadku również jest przewagą instrumentu 
takiego jak ETF. Przyszli inwestorzy bowiem nie potrzebują wielkiego ka-
pitału, aby zacząć swoją przygodę z tymi instrumentami. Niewielki wkład 
własny znacząco poszerza krąg docelowych odbiorców. To samo tyczy się 
dywersyfikacji portfela inwestora, która towarzyszy nabywaniu ETF. Ostat-
nią, aczkolwiek równie istotną cechą instrumentu, jest możliwość otrzymania 
dywidendy. 



38

SŁAWOMIR KNOPP

ETF-y pomimo szeregu licznych zalet posiadają również wady. Są nimi 
m.in. wszelkiego rodzaju ryzyka. Inwestowaniu w ETF towarzyszy wymiar 
ryzyka kontrahenta, rynkowego oraz kapitałowego. Pierwsze w nich wiąże 
się z niewypłacalnością inwestora. Odnosi się z reguły do dobowego zwrotu  
z nabytego indeksu, a nie zainwestowanego uprzednio kapitału. Kolejne na-
tomiast oznaczają, chociażby szansę zmiany polityki inwestycyjnej. Fundu-
sze ETF podczas swojej żywotności zastrzegają sobie w każdej chwili zmianę 
prowadzonej polityki inwestycyjnej. W przypadku inwestycji w instrument 
taki jak ETF znajdujący się na zagranicznym indeksie giełdowym, występuje 
ryzyko wahania kursów walut, które mogą zdecydowanie wpłynąć na poziom 
opłacalności inwestycji. (Nawrot 2012, s. 191)

b) Obligacje

Powstały one w celu stworzenia bezpiecznego inwestowania, niosące-
go za sobą minimalny stopień ryzyka. Są one naturalnym wytworem rynku 
dłużnych instrumentów finansowych. Każde przedsiębiorstwo bowiem, aby 
wypracować zyski, musi najpierw ponieść minimalne nakłady poprzez sfinan-
sowanie zakupu materiałów lub surowców oraz wypłacenie wynagrodzeń pra-
cownikom. Każda operacja tego typu wymaga najpierw wyłożenia funduszy, 
wówczas gdy zyski z działalności pojawiają się w przyszłości. Gotówka posia-
dana przez przedsiębiorstwa przeważnie jest ograniczona, więc chętnie sięgają 
one po kapitał obcy. Pierwszym skojarzeniem w takiej sytuacji jest pożyczka 
lub kredyt wiążący się z jednoczesnym zaciągnięciem długu i spłaceniem go  
w przyszłości. W takiej sytuacji warunki spłaty zobowiązań są zawarte w umo-
wie z bankiem lub określone w prospekcie informacyjnym obligacji.

W gruncie rzeczy obligacja jest rodzajem zobowiązania dłużnika do 
wykupu obligacji od jej posiadacza na ustalonych uprzednio zasadach wraz  
z danym oprocentowaniem. Pierwsza strona transakcji jest nazywana emi-
tentem obligacji, zaś druga obligatariuszem. Według przyjętych norm obli-
gacje są emitowane na okres dłuższy niż jeden rok. Często jest to amplituda 
kilku do kilkunastu lat. Z perspektywy przedsiębiorstwa w większości 
przypadków nie ma kompletnego znaczenia, od kogo będzie ono wykupywało 
instrument dłużny, a więc mogą one podlegać obrotowi na rynku oraz być 
przekazywane między interesariuszami. Bywa również, że zamiast konkretnego 
oprocentowania, dana firma oferuje świadczenia niepieniężne, takie jak: 
udział w swoich zyskach w przyszłości, wymiana obligacji na inny instrument 
np. akcje, lub prawo do pierwszeństwa przy kupnie akcji z nowej emisji.
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Podstawowym emitentem obligacji w Polsce jest Skarb Państwa. Wpro-
wadza on do obiegu ogromną liczbę obligacji, oraz tym samym dokonuje 
naturalnego podziału na ich podkategorie. Wyodrębnia w nich obligacje de-
taliczne, stworzone z myślą o małych i średnich inwestorach, oraz obligacje 
hurtowe przeznaczone dla większych inwestorów (Jajuga 2006, s.6.).

c) gotówka na lokatach

W kontekście przedsiębiorczości istotne znaczenie odgrywa gotówka. 
Umiejętność prawidłowego zarządzania nią jest niezbędna do odniesienia 
sukcesu finansowego. Według elementarnych zasad biznesu otrzymany zysk 
z danej inwestycji powinien być ponownie inwestowany. Tego typu działanie 
tworzy efekt “Kuli śniegowej”. Należy zaznaczyć, że inne wykorzystanie zy-
sku, czyli konsumowanie byłoby sprzeczne z podstawową ideą inwestowania, 
jednakże należy zachować zdrowy rozsądek, ponieważ każda jednostka kon-
sumuje określoną liczbę dóbr i usług. Z drugiej strony gotówkę należy aku-
mulować w odpowiedni sposób, tym bardziej obecnie, gdy czas wzmożonej 
inflacji wręcz “pożera” oszczędności. Wynika z tego wniosek, aby utrzymywać 
oszczędności w taki sposób, aby nie traciły, a wręcz zyskiwały na wartości. 
Najczęstszą formą akumulacji kapitału są inwestycje w złoto, nieruchomości  
i akcje, obligacje (Juszczyk, Nadgórka 2009).

PORÓWNANIE KONTA MAKLERSKIEGO  
IKE ZE ZWYKŁYM KONTEM MAKLERSKIM

Coraz więcej osób przed 30 rokiem życia wątpi w otrzymanie godnej 
emerytury i sam fakt jej otrzymywania w przyszłości, a wręcz przeciwnie uzna-
ją ją za mit. Jest to głównym czynnikiem motywującym do tego, aby zadbać 
samodzielnie o emeryturę. Jedną z propozycji jest właśnie możliwość pro-
wadzenia własnego Indywidualnego konta Emerytalnego. W takiej sytuacji 
oszczędzający inwestorzy często zastanawiają się nad różnicą między zwykłym 
kontem maklerskim a kontem działającym w ramach IKE. Jako przykład 
może posłużyć konto maklerskie w mbanku “opakowane” w IKE i to, które 
nie jest prowadzone w ramach IKE.
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a) Stosunek sumy wpłat do konta IKE i Konta Maklerskiego

Przyjmując założenie, że oszczędzający wpłaca 12.000 zł rocznie i hory-
zont inwestycyjny wynosi 20 lat, a średnia roczna stopa zwrotu brutto wynosi 
5%. Podczas 20-letniego okresu oszczędzania i odkładania pieniędzy na kon-
tach IKE oszczędzający zgromadzi kapitał w wysokości 240 000 zł przy zało-
żeniu, że właściciel odkłada 1000 zł miesięcznie przez okres 20 lat. Niebieska 
linia oznacza wpłaty, które oszczędzający wykonał na konto. Przy horyzoncie 
czasowym wynoszącym 20 lat, wartość oszczędności wyniesie 240 000 zł.

Wykres 1. Porównanie opłacalności wpłat kapitału na konto IKE i konto maklerskie

Źródło: www.inwestomat.eu.

b) Porównanie Zgromadzonych środków na koncie maklerskim w ramach 
IKE oraz zwykłym koncie maklerskim

W przypadku zwykłego konta maklerskiego i założeniu 5% stopy zwrotu 
brutto rocznie to okazuje się, że po 20 latach na takim koncie maklerskim jest 
359 156,49 zł. W tym przypadku właściciel konta, co roku płaci podatek bel-
ki wynoszący 19% . Podana kwota jest opodatkowana i gotowa do wypłacenia. 
Wynika z tego, że na emeryturze właściciel rachunku miałby do dyspozycji 
blisko 360 000 zł. Proces, w którym widoczne są zalety konta IKE, są dostrze-
galne dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym. Jeżeli właściciel konta ma-
klerskiego wykonuje jakiekolwiek transakcje i “pakuje” je w produkt IKE to 
w zasadzie włączy wspomniane wcześniej preferencje podatkowe. (Tabela 1)
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Tabela 1. Porównanie środków na koncie IKE i zwykłym koncie maklerskim

Konto maklerskie w ramach IKE Zwykłe konto maklerskie

wartość wpłaconych 
środków 240 000 zł 240 000 zł

wartość środków
po 20 latach. 396 791,45 zł 359 196,49 zł

Źródło: opracowanie własne 

Jest to dokładnie to samo konto, a właściciel może dokonywać identycz-
nych transakcji. Wówczas różnica polega na tym, że na koniec roku podatko-
wego oszczędzający nie musi rozliczać się z podatku Belki. Jest to preferencja, 
która ma zastosowanie na cały okres trwania horyzontu inwestycyjnego, czyli 
20 lat. Jest to swoistego rodzaju “game changer”, ponieważ ta kwota, której 
właściciel IKE nie musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego, zostaje na jego 
koncie i pracuje dalej na wspomnianą wyżej stopę zwrotu. Należy zauważyć, 
że jest to znacząca różnica, ponieważ z każdym rokiem oszczędzający w ra-
mach IKE zyskuje 19% zebranej kwoty, gdzie z każdym rokiem wartość zaosz-
czędzonego kapitału wzrasta i generuje coraz to większy zwroty z inwestycji. 
Na tej podstawie widać, iż zaoszczędzony podatek zostaje na koncie i w dal-
szym ciągu “pracuje” na końcowy wynik inwestycji. Pozostała na koncie war-
tość zaoszczędzonego podatku wygenerowała różnicę na poziomie 119 000 zł. 
Jest to jednoznaczny argument przemawiający na korzyść prowadzenia konta 
maklerskiego w ramach IKE w porównaniu ze zwykłym kontem maklerskim.

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE,  
A OCZEKIWANIA SPOŁECZEŃSTWA  
W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO?

Obecnie kwestia zabezpieczenia dochodów w wieku emerytalnym staje 
się coraz bardziej popularna wśród świadomej ekonomicznie części społeczeń-
stwa. Obywatele z dystansem podchodzą do wysokości emerytury z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i samego faktu jej otrzymywania. Jest to przyczyn-
kiem do samodzielnego szukania alternatywnych form zabezpieczenia finan-
sowego na życie w wieku emerytalnym.
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Z tego zainteresowani decydują się na różnego rodzaju zabezpieczenia  
w postaci:

- samodzielne odkładanie środków na koncie IKE/IKZE,
- skorzystanie z Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- zakup nieruchomości inwestycyjnej,
- zakup ruchomości inwestycyjnej,
- samodzielne odkładanie środków w ramach lokat,
- odwrócona hipoteka,
- zabezpieczenie emerytury w postaci renty dożywotnie.

Niestety wysokość wynagrodzeń powoduje, że nie każda osoba fizyczna 
może pozwolić sobie na dokonanie pewnego rodzaju inwestycji, zwłaszcza  
w nieruchomości. W takiej sytuacji przystępnym rozwiązaniem wydaje się 
być IKE, gdzie istnieje swoboda (niezupełna), co do wysokości oszczędzanej 
kwoty do limitu IKE wskazywanego w grudniu każdego roku w odniesieniu 
do następującego po nim roku kalendarzowego. Podstawową zaletą prowa-
dzenia IKE jest zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od osiągniętych 
zysków kapitałowych, który wnosi 19 %. Warunkiem zwolnienia jest to,  
że oszczędzający nie może korzystać ze środków zgromadzonych w ramach 
IKE do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. By mieć możliwość sko-
rzystania z ulgi, oszczędzający powinien zasilić konto w pięciu wybranych 
przez siebie latach i wypłacić środki po ukończeniu 60 roku życia lub też  
w wieku 55 lat, jeżeli wykonywał zawód pozwalający szybciej uzyskać eme-
ryturę. Oszczędzający po osiągnięciu wieku emerytalnego może zdecydować 
się na 2 rozwiązania, tj. wypłatę całej kwoty lub wypłatę zgromadzonego ka-
pitału w ratach (częstotliwość i wysokość rat jest ustalana dobrowolnie. Ko-
lejnym argumentem przemawiającym na korzyść konta IKE jest możliwość 
decydowania o częstotliwości i wysokości wpłacanych składek, dzięki czemu  
z tego rozwiązania mogą skorzystać również osoby średnio- lub -mniej zamoż-
ne. IKE jest dobrym sposobem dla osób zainteresowaniem relatywnie niskich 
kwot (tzn. 15-17 tys. rocznie), albowiem corocznie limit ulega podwyższeniu, 
natomiast trzeba również rozważyć, że zasobność portfela nie zawsze pozwala 
na wygospodarowanie dużej nadwyżki finansowej, którą można przeznaczyć 
na inwestycję. W takim wypadku IKE wydaje się być słusznym rozwiązaniem. 

Na korzyść IKE przemawia również wiele sposobów gromadzenia pienię-
dzy, począwszy od funduszy inwestycyjnych, etf-y poprzez obligacje i skoń-
czywszy na klasycznych lokatach. Ponadto oszczędzający w ramach prowa-
dzenia IKE ma możliwość zmiany instytucji, która zarządza jego kapitałem 
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z zastrzeżeniem, że bezpłatny transfer jest możliwy po upływie co najmniej 
12 miesięcy od wpływu na pierwsze konto. Jeżeli oszczędzający zdecyduje się 
na transfer w szybszym terminie, będzie musiał zapłacić prowizję za transfer. 
Każdy, kto zdecyduje się na oszczędzanie w ramach IKE i będzie je skutecznie 
realizował w długim terminie odczuje psychiczny spokój w kontekście zabez-
pieczenia swojej sytuacji finansowej w okresie “jesieni” życia. Warto również 
zwrócić uwagę na to, że w przypadku IKE nie występuje problem dziedzicze-
nia. W czasie podejmowania decyzji o odkładaniu pieniędzy dla zaintereso-
wanych bardzo ważnym jest, co stanie się z ich środkami w przypadku nastą-
pienia śmierci przed wiekiem emerytalnym. Zgromadzone wówczas środki 
odziedziczą spadkobiercy lub osoby uposażone. Dziedzic otrzymuje środki 
zgromadzone przez oszczędzającego do ostatniej złotówki, czyli z praktycz-
nego punktu widzenia nie ma de facto znaczenia, czy posiadacz IKE jest już 
emerytem i zaczął wypłacać raty, czy też jeszcze nie wypłacił żadnych środków. 
Dziedzic lub osoba uprawniona ma swobodę wydania pieniędzy na dowolny 
cel. Ważnym jest, że wypłacane środki są wolne zarówno od podatku spadko-
wego jak i innych opłat. Ostatnią zaletą IKE są niskie, a nierzadko całkowicie 
likwidowane opłaty manipulacyjne. Jest to rzecz często pomijana, ale bardzo 
istotna z punktu widzenia oszczędzającego.

 Niestety IKE mają również szereg wad. Największą z nich jest limit wpłat, 
jaki można dokonać co roku, a co za tym idzie, jest to swoistego rodzaju ogra-
niczenie dla gorliwie oszczędzających. Kolejną wadą jest czas, gdyż właściciel 
konta może wykonać transfer co najmniej po upływie 12 miesięcy od wpływu 
na pierwsze konto. W przypadku wcześniejszego wykonania transferu jest na-
liczana prowizja. Ponadto szereg wad jest również widocznych w poszczegól-
nych formach oszczędzania, na które decyduje się właściciel IKE. Najlepszym 
przykładem są lokaty w banku, które przynoszą niskie zyski, a wręcz nawet nie 
są w stanie uchronić kapitału przed inflacją. Ponadto agresywny inwestor bę-
dzie oczekiwał zdecydowanie większej stopy zwrotu z kapitału wpłaconego do 
IKE, albowiem przy tych kwotach wytrawny inwestor zrealizuje większe zy-
ski z tego kapitału niż przy klasycznych inwestycjach oferowanych w ramach 
IKE. Zgromadzone fundusze mają większy potencjał wzrostu przy zainwesto-
waniu w konkretny biznes niż w ramach IKE. Wśród niedoskonałości wy-
różnia się, iż IKE w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych daje możliwość 
inwestowania tylko w jednym TFI. W czasie zakładania IKE właściciel musi 
się liczyć z obowiązkiem regularnego wpłacania kapitału, co może stanowić 
wyzwanie dla mniej zamożnych osób w szczególności, gdy mogą pojawić się 
nieprzewidziane wydatki, które spowodują trudność w zachowaniu płynności 
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finansowej. Inną kwestią jest to, że społeczeństwo w okresie produkcyjnym 
musi się zmagać z nieograniczonym popytem na gotówkę, czyli z nieustają-
cymi wydatkami (studia, samochód, mieszkanie, działka, dom, utrzymanie, 
rodzina itd.) Wymienione wydatki powodują, iż ludzie mają szereg innych, 
pilniejszych wydatków niż oszczędzanie w ramach IKE, które w tak długim 
horyzoncie czasowym generuje relatywnie niską stopę zwrotu.

PODSUMOWANIE 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż konstrukcja Indywidualnych Kont 
Emerytalnych (IKE) nie jest satysfakcjonującą odpowiedzią na oczekiwania 
polskiego społeczeństwa w zakresie zabezpieczenia emerytalnego z wielu po-
wodów, natomiast najczęściej wymienia się 5 głównych przyczyn. Pierwszą 
z nich jest relatywnie niska stopa zwrotu przez długi horyzont czasowy dla 
oszczędzających, którzy przyjmują strategię agresywną pomnażania kapitału. 
Kolejną kwestią jest niski limit możliwych wpłat na IKE, co stanowi istot-
ną przeszkodę dla gorliwie oszczędzających. Dodatkowym wyzwaniem dla 
osób zakładających IKE mogą być produkty oferowane w ramach inwestycji. 
Oszczędzający powinien wówczas posiadać co najmniej minimalną wiedzę  
w zakresie funkcjonowania poszczególnych instrumentów finansowych np. 
obligacje, czy też ETF-y. 

Znaczna grupa społeczeństwa nie darzy zaufaniem IKE z racji, iż obawia-
ją się powtórzenia sytuacji, tak jak to miało miejsce z Otwartymi Funduszami 
Emerytalnymi, gdy to ówczesny rząd zaprezentował strategię przeniesienia 
zgromadzonych oszczędności z OFE na IKE lub ZUS. Cały mankament tej 
operacji polegał na tym, że przy wyborze IKE została naliczona 15-procen-
towa opłata. Operacja ta wywołała ogólne oburzenie i niezadowolenie spo-
łeczeństwa, bowiem uznano to jako “skok” Państwa na pieniądze obywateli. 
Od tego czasu oferowane rozwiązania państwowe w zakresie zabezpieczenia 
emerytalnego budzą ogólne zwątpienie i sceptyczne podejście ze strony spo-
łeczeństwa. W gruncie rzeczy osoby posiadające znaczne oszczędności de-
cydują się na alternatywne formy zabezpieczenia emerytalnego (np. zakup 
nieruchomości), a pozostała część społeczeństwa realizuje wydatki w ramach 
inwestycji biznesowych lub bieżącej konsumpcji. Ostatnim problemem jest 
słabo zakorzeniona kultura przetrzymywania kapitału w ramach funduszy, al-
bowiem duża część społeczeństwa przechowuje oszczędności w przysłowiowej 

“skarpecie”.
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INDIVIDUAL RETIREMENT  
ACCOUNTS AS A FORM OF RETIREMENT SECURITY

Abstract: The aim of the article is to present the form and principles of opera-
tion of individual emertial accounts. To examine the profitability of accumu-
lating funds in this form. The article is also to bring closer the issues related  
to the inheritance of funds in the event of the saver's death, as well as the rules 
for withdrawing funds under the Individual Retirement Account. It discusses 
a number of financial instruments in which you can invest under an Indivi-
dual Retirement Account. The article also aims to help answer the question  
of whether the construction of individual retirement accounts is the answer  
to the expectations of the Polish society in terms of pension security. In fact,  
it is observed that interest in Individual Retirement Accounts is increasing, but 
this form of investing still raises dubas.

Keywords: Individual retirement account, saving, financial instruments, inhe-
ritance, withdrawal of funds.
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MODELE DYSKRYMINACYJNE  
JAKO SKUTECZNY SYSTEM 

OSTRZEGANIA PRZEDSIĘBIORSTW 
O ZAGROŻENIU UPADŁOŚCIĄ

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie modeli dyskrymi-
nacyjnych jako skutecznego, a zarazem nieskomplikowanego syste-
mu ostrzegania przedsiębiorstw o zagrożeniu upadłością. W artykule 
została ukazana istota analizy dyskryminacyjnej oraz charakterystyka 
poszczególnych modeli, których wyniki są łatwe w interpretacji i in-
formują o kondycji finansowej podmiotu. Sytuacja gospodarcza na 
świecie wymusza konieczność monitorowania sytuacji finansowej oraz 
ciągłego dostosowywania działań w przedsiębiorstwie do zewnętrznych 
warunków ekonomicznych. Im wcześniej zostanie zdiagnozowane ry-
zyko upadłości przedsiębiorstwa, tym większe są szanse na utrzymanie 
jego działalności na rynku. Modele dyskryminacyjne pozwalają okre-
ślić ryzyko zagrożenia upadłością w perspektywie jednego roku. Umoż-
liwia to podjęcie na czas odpowiednich działań, mogących poprawić 
sytuację finansową podmiotu, unikając najgorszego.

Słowa kluczowe: modele dyskryminacyjne, upadłość, sytuacja 
finansowa
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WPROWADZENIE

Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo wpływają na jego roz-
wój, pozycję konkurencyjną oraz zdolność do utrzymania się na rynku 
w przypadku kryzysu. Znajomość sytuacji finansowej daje szansę na opra-
cowanie odpowiedniej strategii i optymalne zarządzanie firmą. Modele 
dyskryminacyjne pozwalają zdiagnozować obecny stan przedsiębiorstwa 
oraz stopień ryzyka zagrożenia upadłością w przyszłości. Odpowiednio wcze-
śnie postawiona diagnoza pozwala na wdrożenie działania wspomagające 
poprawę sytuacji finansowej podmiotu. Do obliczenia modeli niezbędne są 
sprawozdania finansowe badanego podmiotu (bilans, rachunek zysków i strat, 
rachunek przepływów pieniężnych) za poszczególne okresy sprawozdawcze. 

W artykule została ukazana istota modeli dyskryminacyjnych skupia-
jąc się na ich charakterystyce, celach i funkcjach eksponując także ich wady.  
Zaprezentowano także charakterystykę poszczególnych modeli dyskrymina-
cyjnych: E. Mączyńskiej, D. Hadasik, “poznańskiego”, M. Pogodzińskiej  
i S. Sojaka oraz modeli INE PAN F i INE PAN G. Zbadano również ryzyko 
zagrożenia upadłością przedsiębiorstw: Qumak S.A. i Onninen Sp. z o. o.  
z branży handlu hurtowego.

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja, czy modele dyskryminacyj-
ne można uznać za skuteczne narzędzie w systemie ostrzegania przedsiębiorstw  
o zagrożeniu upadłością. Odpowiednio obliczone i dobrane do branży modele 
dyskryminacyjne pozwalają na określenie kondycji finansowej podmiotu oraz 
ryzyka zagrożenia upadłością w perspektywie 1 roku. To z kolei umożliwia 
podjęcie na czas odpowiednich kroków poprawiających sytuację finansową 
podmiotu lub ratującą majątek zarządu w przypadku konieczności ogłoszenia 
upadłości.

ISTOTA MODELI DYSKRYMINACYJNYCH

Znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka zagrożenia upa-
dłością jest najbardziej istotna dla jego właścicieli i akcjonariuszy, ponieważ 
obrazuje ona możliwość osiągnięcia zwrotu z ulokowanego kapitału, a więc 
określa stopień ryzyka inwestycji. Inwestorzy nie angażują swoich kapitałów 
w działalność przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa jest słaba i nie daje 
pewności otrzymania zysku na zakładanym poziomie (Lichota 2018, s. 403). 

Modele dyskryminacyjne są instrumentami analizy dyskryminacyjnej.  
W sposób syntetyczny i zarazem trafny umożliwiają ocenę sytuacji finansowej 
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przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do tradycyjnej analizy wskaźnikowej ich 
wyniki nie stanowią trudności w jednoznacznym określeniu kondycji finanso-
wej przedsiębiorstwa. Ocena sytuacji finansowej za pomocą modeli dyskrymi-
nacyjnych sprowadza się do jednej wartości liczbowej i wyklucza tym samym 
sprzeczności interpretacyjne. Najczęściej stosuje się modele wielowymiarowe, 
których obliczenie polega na zestawieniu określonych wskaźników i przypi-
saniu im wag według stopnia ich istotności w końcowym wyniku. Wielkość 
wyniku klasyfikuje przedsiębiorstwa do podmiotów w dobrej lub trudnej  
sytuacji finansowej (Bombiak 2010, s. 144-145). 

Jednak modele dyskryminacyjne nie są pozbawione nieprawidłowości  
i mogą wskazać błędną diagnozę. Błąd I typu polega na błędnym zaklasyfiko-
waniu bankruta jako niebankruta, a błąd II typu polega na uznaniu nieban-
kruta za bankruta w badanej próbie przedsiębiorstw. Gorszy skutek niesie za 
sobą błąd I rodzaju, ponieważ przedsiębiorstwo zagrożone upadłością zostaje 
określone jako niezagrożone, co wiąże się z niepodjęciem odpowiednich kro-
ków naprawczych (Pociecha, Pawełek, Baryła, Augustyn 2014, s. 18).

Kolejną wadą modeli dyskryminacyjnych jest fakt, że nie uwzględniają 
one w swojej diagnozie zdarzeń losowych, takich jak wojna lub pandemia. 
Możliwości predykcji modeli dyskryminacyjnych bywają przeceniane w kwe-
stii ich uniwersalności. Modele nie są uniwersalne w skali globalnej, dlatego 
błędem jest stosowanie zagranicznych modeli do polskiej gospodarki (Licho-
ta 2017, s. 219). Nieprawidłowe jest również stosowanie modelu R. Jagiełło 
przeznaczonego dla badania branży przemysłowej w celu zbadania zagrożenia 
upadłością sektora handlu lub usług (Kowynia-Leśniak 2019, s. 24-25). Bie-
gli rewidenci błędnie wykorzystują także wersję modelu E. Altmana dla spółek 
giełdowych do oceny kondycji finansowej szpitali (Kitowski 2018, s. 207). 
Modele deterministyczne podlegają również upływowi czasu, co oznacza,  
że wraz z postępującymi zmianami gospodarczymi na świecie zmienia się sto-
pień wiarygodności diagnozy przestarzałych modeli.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODELI 
DYSKRYMINACYJNYCH

Modele dyskryminacyjne obejmują wskaźniki finansowe zgrupowane 
według obszarów sytuacji finansowej, takich jak: płynność finansowa, zadłu-
żenie, sprawność zarządzania, rentowność. Do popularnych modeli opracowa-
nych przez polskich naukowców należą: model E. Mączyńskiej (ZM), model 
D. Hadasik (ZDH 1), model poznański (ZHCP), model M. Pogodzińskiej  



50

ALEKSANDRA KUCZERA

i S. Sojaka (ZPS) oraz modele INE PAN G (Z INE PAN G) i INE PAN F (Z 
INE PAN F). Zaletę tych modeli stanowi wysoki procent trafności prognoz 
o zagrożeniu upadłości badanych przedsiębiorstw: ZDH 1 93,18%, ZHCP 
96%, ZPS 80%, Z INE PAN G 88,4%, Z INE PAN F 85,2% (Rusek 2010, 
s. 48).

Model Elżbiety Mączyńskiej powstał w 1994 r. w celu adaptacji modelu 
Altmana do polskich warunków. Charakteryzuje się wysoką wartością pro-
gnostyczną. Funkcja modelu jest przedstawiana w postaci wzoru nr 1 (War-
dzińska 2012, s. 200):

 (1)

gdzie:

Jeżeli wartość funkcji jest ujemna ZM ≤ 0, oznacza to, że przedsiębior-
stwo jest zagrożone upadłością. Dodatnia wartość funkcji [patrz wzór (1)] 
mniejsza od jedności 0 < ZM < 1 świadczy o słabej kondycji finansowej przed-
siębiorstwa, ale nie o zagrożeniu upadłością. Dla 1 ≤ ZM ≤ 2 przyjmuje się, 
że przedsiębiorstwo ma dobrą kondycję finansową, a przy wartościach ZM > 
2 przedsiębiorstwo ma bardzo dobrą kondycję finansową (Wardzińska 2012, 
s. 200).

Model D. Hadasik powstał w efekcie badań przedsiębiorstw głównie 
państwowych. Autorka użyła do skonstruowania modelu wskaźników ogól-
nego zadłużenia, cykl realizacji należności w dniach, rotacji zapasów w dniach 
i rentowności zapasów. Punktem granicznym jest 0. Przedsiębiorstwa dla któ-
rych wartość modelu [patrz wzór (2)] przyjęła wartości mniejsze od 0 są kla-
syfikowane jako zagrożone upadłością, a jednostki z wartościami większymi 
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mają dobrą kondycję finansową i nie grozi im upadłość. Funkcję modelu D. 
Hadasik przedstawia wzór nr 2 (Kopiński, Porębski 2015, s. 461):

(2)

gdzie:

Kolejnym modelem jest model „poznański” autorstwa Mirosława 
Hamrola i współautorów. Powstał w wyniku badań 100 polskich przedsię-
biorstw z wyłączeniem sektora ubezpieczeń i bankowego, a także organizacji 
non profit. 50% przedsiębiorstw objętych badaniem było w dobrej kondy-
cji finansowej, a drugie 50% było w trakcie przeprowadzania postępowania 
upadłościowego lub układowego. Jeżeli wartość funkcji [patrz wzór (3)] jest 
ujemna ZHCP ≤ 0, oznacza to, że przedsiębiorstwo jest zagrożone upadłością, 
a jeśli jest dodatnia ZHCP > 0, to przedsiębiorstwo ma dobrą kondycję finan-
sową. Funkcja modelu poznańskiego przyjmuje postać określoną we wzorze 
nr 3 (Wojnar 2014, s. 224):

(3)

gdzie:

Model M. Pogodzińskiej i S. Sojaka jest wynikiem prowadzonych  
w 1995 r. badań nad zastosowaniem analizy dyskryminacyjnej do progno-
zowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Próba badawcza liczyła 10 



52

ALEKSANDRA KUCZERA

przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, rolniczych i budowlanych zlo-
kalizowanych na Dolnym Śląsku. W efekcie badań powstał model, którego 
postać wyrażona została w postaci wzoru nr 4 (Wojnar 2014, s. 221):

(4)

gdzie:

Dla omawianego modelu [patrz wzór (4)] punktem granicznym jest zero. 
Przedsiębiorstwa zagrożone upadłością osiągają ujemną wartość funkcji ZPS 
≤ 0, a jednostki niezagrożone upadłością – dodatnią ZPS > 0. Sfera pośrednia 
zawiera się w przedziale < –0,454, 0,090 > (Wojnar 2014, s. 221).

Modele INE PAN G i F [patrz wzór (5), (6)] powstały w Instytucie 
Nauk Ekonomicznych PAN pod kierunkiem E. Mączyńskiej. Przedsiębior-
stwa z wartościami dodatnimi Z INE PAN G, F > 0 określane są jako nie-
zagrożone upadłością. Natomiast podmioty z wartościami ujemnymi Z INE 
PAN G, F ≤ 0 są zagrożone upadłością w perspektywie 1 roku. Model INE 
PAN G przedstawia równanie nr 5 (Zielińska- Sitkiewicz 2016, s. 119-120):

(5)

gdzie:
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Model INE PAN F przedstawia równanie nr 6:

 (6)

gdzie:

OCENA RYZYKA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ 
PRZEDSIĘBIORSTW QUMAK S.A. I ONNINEN  
SP. Z O.O. W LATACH 2016-2018 NA PODSTAWIE 
MODELI DYSKRYMINACYJNYCH

Na podstawie danych z wybranych pozycji bilansu oraz rachunku zysków 
i strat za trzy okresy sprawozdawcze została dokonana analiza dyskryminacyj-
na upadłego przedsiębiorstwa Qumak S.A. i przedsiębiorstwa kontynuujące-
go działalność Onninen Sp. z o. o. Badane przedsiębiorstwa są porównywal-
ne pod względem wielkości przedsiębiorstwa, wielkości zatrudnienia, branży 
wykonywanej działalności oraz ilości lat działalności na rynku. Główny ob-
szar działalności obu podmiotów to niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 
(46.90.Z). Obie spółki działały w sekcji G — Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, w dziale nr 46 — 
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Spra-
wozdania finansowe były sporządzane w wariancie porównawczym rachunku 
zysków i strat.

Qumak S.A. jest przedsiębiorstwem upadłym od 05 lutego 2019 roku. 
Było jednym z czołowych integratorów polskiego rynku teleinformatyczne-
go. Powstało w wyniku połączenia firmy Qumak International z Krakowa  
sp. z o.o. oraz Sekom SA z Warszawy w 2001 roku. Koncentrowało się 
na zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w obszarach: szeroko 
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rozumianym bezpieczeństwie, zarządzaniu oraz wiedzy o kliencie. Zatrudnie-
nie w 2017 roku wynosiło 749 pracowników. 

Tabela 1. Wartości wybranych modeli dyskryminacyjnych przedsiębiorstwa Qumak S.A. 
w latach 2016-2018 

Model 2016 2017 2018

model E. Mączyńskiej -1,82 -6,00 -19,99

model D. Hadasik 1 -0,07 -1,09 -27,87

model poznański -1,08 -4,16 -62,64

model M. Pogodzińskiej i S. Sojaka 0,46 0,17 -0,69

model INE PAN G -3,07 -9,29 -98,75

model INE PAN F -2,35 -8,51 -93,91

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/company- 
profile/PL/Qumak_SA_en_1454843.html, dostęp: 8.07.2022)

Tabela 1. przedstawia wartości wybranych modeli dyskryminacyjnych 
przedsiębiorstwa Qumak S.A. w latach 2016-2018. W badanych latach 2016-
2018 modele: E. Mączyńskiej, D. Hadasik (ZDH 1), poznański, oraz modele 
INE PAN G i F odpowiednio prognozowały upadłość badanego przedsię-
biorstwa. Wartości modeli były niższe, niż wartość graniczna, co świadczyło 
o zagrożeniu upadłością. Prognoza się sprawdziła, a więc nie wystąpił błąd 
żadnego typu. Bankrut został poprawnie zdiagnozowany, ponieważ przedsię-
biorstwo Qumak upadło w 2019 roku. Wszystkie modele miały tendencję 
spadkową, co świadczy o pogarszającej się kondycji finansowej spółki i coraz 
większym zagrożeniu upadłością. W przypadku modelu M. Pogodzińskiej  
i S. Sojaka, wartości w dwóch pierwszych okresach (2016 i 2017) były powy-
żej wartości granicznej, co oznacza, że według tego modelu w dwóch pierw-
szych okresach spółka nie była zagrożona upadłością. Oznacza to wystąpienie 
błędu I typu, ponieważ przedsiębiorstwo upadło, a pozostałe modele w tych 
latach (2016 i 2017) wskazywały na zagrożenie upadłością. 

Wszystkie badane modele dyskryminacyjne, z wyjątkiem modelu M. Po-
godzińskiej i S. Sojaka, już od 2016 roku sklasyfikowały badaną spółkę jako 
zagrożona upadłością. W 2018 roku wszystkie modele, bez wyjątku, wskazały 
na zagrożenie upadłością i prognoza była właściwa, ponieważ w 2019 roku 
badane przedsiębiorstwo upadło. W 2018 roku nie wystąpił błąd żadnego 
typu, bankrut został poprawnie zdiagnozowany. 
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Rys 1. Wartości wybranych modeli dyskryminacyjnych przedsiębiorstwa Qumak S.A. 
w latach 2016-2018 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/
company-profile/PL/Qumak_SA_en_1454843.html, dostęp: 8.07.2022)

Rysunek 1. przedstawia kształtowanie się wartości modeli dyskrymina-
cyjnych w czasie. W badanych latach 2016-2018 ryzyko zagrożenia upadło-
ścią spółki Onninen rosło z roku na rok. Najniższe wartości modeli zostały 
odnotowane w 2018 roku (patrz Rys. 1). Świadczy to o najsłabszej sytuacji 
finansowej badanego przedsiębiorstwa w latach objętych badaniem.

W latach 2016 i 2017 wartości modelu M. Pogodzińskiej i S. Sojaka 
przyjmowały wartości powyżej 0, co oznacza wystąpienie błędu I typu- przed-
siębiorstwo upadło, a model wskazywał na brak zagrożenia upadłością.

Onninen sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem , które kontynuuje działal-
ność gospodarczą. Zostało założone w 2001 r. z główną siedzibą w Warszawie. 
Zatrudnienie ogółem w 2017 r. wyniosło 700 pracowników. Onninen Sp.  
z o.o. dostarcza zintegrowane usługi materiałowe dla instalatorów, przemysłu, 
organizacji publicznych oraz detalistów w branży produktów technicznych. 

Tabela 2. Wartości wybranych modeli dyskryminacyjnych przedsiębiorstwa Onninen  
Sp. z o. o. w latach 2016-2018 

Model 2016 2017 2018

model E. Mączyńskiej -0,86 -0,07 0,55

model D. Hadasik 1 0,59 0,47 0,48

model poznański 1,18 1,66 2,05
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model M. Pogodzińskiej i S. Sojaka 0,77 0,83 0,88

model INE PAN G -0,67 -0,09 0,45

model INE PAN F 0,26 0,90 1,51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/company 
-profile/PL/Onninen_Sp_z_oo_pl_2017155.html, dostęp: 8.07.2022)

Tabela 2. przedstawia wartości wybranych modeli dyskryminacyjnych 
przedsiębiorstwa Onninen Sp. z o. o. w latach 2016-2018. W wynikach mo-
deli dyskryminacyjnych w badanych latach 2016-2018, zauważalna jest pew-
na rozbieżność w otrzymanych wynikach. Zarówno model E. Mączyńskiej 
jak i model INE PAN G w latach 2016-2017 zwrócił wartość ujemną, co 
świadczyło o zagrożonej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W obu tych 
modelach w roku 2016 i 2017 wystąpił błąd II typu, czyli niebankrut został 
zdiagnozowany jako bankrut. W 2018 r. wartość modelu Mączyńskiej oscy-
lowała w okolicach 0,55, co oznaczało, że spółka Onninen określana była jako 
przedsiębiorstwo słabe, lecz niezagrożone upadłością. Pozostałe modele wyko-
rzystane do oceny kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa, tj. model 
1. D. Hadasik, model INE PAN G i F, model poznański oraz model M. Po-
godzińskiej i S. Sojaka, również zaklasyfikowały badane przedsiębiorstwo jako 
niezagrożone upadłością i nie wystąpił żaden błąd prognozy. 

Przy ocenianiu kondycji finansowej i zagrożenia upadłością przy pomocy 
modeli dyskryminacyjnych, pojawił się dwukrotnie błąd II typu w modelu 
E. Mączyńskiej oraz modelu INE PAN G. Oznacza to, że przedsiębiorstwo 
zostało sklasyfikowane jako bankrut nie będąc nim, co przekłada się bezpo-
średnio na wizerunek przedsiębiorstwa i jego sytuację. Pozostałe modele wska-
zały na niezagrożoną kondycję przedsiębiorstwa, co okazało się prawidłową 
diagnozą, gdyż przedsiębiorstwo Onninen nadal funkcjonuje. 

Rysunek 2. przedstawia kształtowanie się wartości modeli dyskrymina-
cyjnych w czasie. W badanych latach 2016-2018 ryzyko zagrożenia upadło-
ścią spółki Onninen malało z roku na rok. Najwyższe wartości modeli zostały 
odnotowane (patrz Rys. 2) w 2018 roku. Świadczy to o najlepszej sytuacji 
finansowej badanego przedsiębiorstwa w latach objętych badaniem.

W latach 2016 i 2017 wartości modelu E. Mączyńskiej i INE PAN G 
przyjmowały wartości poniżej 0, co oznacza wystąpienie błędu II typu- przed-
siębiorstwo nie upadło, a ryzyko zagrożenia upadłością znacznie zmalało  
w kolejnych latach.
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Rys. 2. Wartości wybranych modeli dyskryminacyjnych przedsiębiorstwa Onninen 
Sp. z o. o. w latach 2016-2018 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/
company-profile/PL/Onninen_Sp_z_oo_pl_2017155.html, dostęp: 8.07.2022)

PODSUMOWANIE

Prawidłowe obliczenie i interpretacja modeli dyskryminacyjnych po-
zwala uzyskać informacje, które mogą na czas ostrzec jednostkę o zagrożeniu 
upadłością. Przyczyną pojawienia się ryzyka upadłości może być utrata płyn-
ności, zbyt wysokie zadłużenie, nieefektywna sprawność działania lub zbyt 
słaba rentowność poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Takie informa-
cje o przedsiębiorstwie pozwalają na wszczęcie działań naprawczych w celu 
uniknięcia upadłości i ochrony majątku zarządu spółki. Pozwalają na dosto-
sowanie się do panujących warunków gospodarczych na rynku. Wszystkie 
niezbędne dane do przeprowadzenia obliczeń są łatwo dostępne w bilansie 
oraz rachunku zysków i strat, co sprawia, że badanie kondycji finansowej  
z użyciem modeli dyskryminacyjnych nie jest utrudnione. Biorąc pod uwagę 
wyniki badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw Qumak S.A. i Onninen 
Sp. z o.o. można określić modele dyskryminacyjne jako precyzyjną, skuteczną 
oraz uniwersalną technikę używaną do oceny zagrożenia upadłością. Jednak 
należy pamiętać o dopasowaniu modeli do branży działalności przedsiębiorstw 
oraz do wariantu sprawozdania finansowego. Trzeba również uwzględnić fakt, 
że modele dyskryminacyjne nie mają 100% skuteczności, dlatego nie należy 
oceniać sytuacji finansowej podmiotu na podstawie tylko 1 modelu. Cel ar-
tykułu został zrealizowany, a jego weryfikacja przebiegła pomyślnie. Modele 
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dyskryminacyjne można uznać za skuteczne narzędzie w systemie ostrzegania 
przedsiębiorstw o zagrożeniu upadłością.
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DISCRIMINATIVE MODELS AS AN EFFECTIVE SYSTEM 
FOR WARNING ENTERPRISES ABOUT  

THE THREAT OF BANKRUPTCY

Abstract: The aim of the article is to present discriminatory models as an 
effective and uncomplicated system of warning enterprises about the risk  
of bankruptcy. The article presents the essence of the discriminant analysis and 
the characteristics of individual models, the results of which are easy to inter-
pret and inform about thegtg financial condition of the entity. The economic 
situation in the world forces the necessity to monitor the financial situation 
and adjust activities in the enterprise to the prevailing economic conditions. 
The earlier the risk of a company's bankruptcy is diagnosed, the greater the 
chances of keeping it operating on the market. Discriminatory models make  
it possible to determine the risk of bankruptcy in the perspective of 1 year. 
This allows you to take timely steps to improve the financial situation of the 
entity.

Keywords: discriminatory models, bankruptcy, financial situation
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METODA GRADIENTU 
PROSTEGO JAKO JEDNA  

Z METOD GRADIENTOWYCH  
W ANALIZIE DANYCH

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie opisu algorytmu wsadowego 
gradientu prostego oraz przykładów jego zastosowania. W poniższym artyku-
le zostały przedstawione kody programowe w języku Python implementujące 
każdy z tych algorytmów. Na wybranych przykładach porównano otrzymane 
wyniki. Wszystkie te implementacje dały bardzo zbliżone wyniki.

Słowa kluczowe: analiza danych, gradient prosty, uczenie maszynowe

Metoda gradientu prostego stanowi prosty algorytm optymalizacyjny, 
który służy do znajdowania optymalnych rozwiązań dla szerokiej gamy pro-
blemów (Geron 2020, s.135-136). Ponadto algorytm ten służy do minima-
lizacji funkcji kosztu zarówno w problemach regresyjnych, jak i klasyfikacyj-
nych (regresja logistyczna). 

Dla danej funkcji kosztu J zależnej od wektora parametrów θ metoda 
gradientu prostego rozpoczyna się od wyboru wartości początkowej θ(0) wek-
tora parametrów, a poszczególne jej kroki przebiegają zgodnie ze wzorem:

gdzie α jest ustalonym współczynnikiem uczenia, przy czym w metodzie tej 
przy obliczaniu gradientu brany jest pod uwagę cały zestaw danych uczących.
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Istotą tej metody jest zbliżanie się w kolejnych krokach do minimum (na 
ogół lokalnego) funkcji kosztu. Algorytm kończy pracę, jeśli zmiana wartości 
wektora parametrów jest bardzo mała (tj. mniejsza od ustalonej wartości pre-
cyzji) lub osiągnięto z góry ustaloną maksymalną liczbę kroków. 

Wybór wartości współczynnika uczenia ma duży wpływ na działanie  
algorytmu gradientu prostego. Dla małej wartości tego współczynnika do 
osiągnięcia minimum potrzebne jest dokonanie wielu kroków. Natomiast 
zbyt duża wartość tego współczynnika może spowodować, że minimum nie 
zostanie osiągnięte, a algorytm będzie rozbieżny.

Przykład

Dla danych trzech punktów: 
(x1, y1) = (0.5, 1.4),     (x2, y2) = (2.3, 1.9), (x3, y3) = (2.9, 3.2)

zostanie pokazany mechanizm działania algorytmu wsadowego gradien-
tu prostego (w tym przypadku n = 1, N = 3). Celem jest wyznaczenie parame-
trów θ0, θ1, modelu liniowego:

Dla wykorzystywanej w algorytmie wsadowego gradientu prostego funk-
cji kosztu dla regresji liniowej otrzymamy :  

a pochodne cząstkowe tej funkcji wyrażają się następującymi wzorami 

Podstawiając współrzędne danych punktów otrzymamy

a stąd 
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Dla drugiej z pochodnych cząstkowych funkcji kosztu mamy 

a stąd 

Zatem algorytm wsadowego gradientu będzie przebiegał zgodnie  
z wzorami 

Po ustaleniu współczynnika uczenia na poziomie α = 0.01 oraz wartości 
początkowych szukanych parametrów θ0 

(0) =0  oraz θ1 
(0) =0 Wstawiając  

k = 0 mamy 

Wstawiając k = 1 do wzorów opisujących kolejne kroki algorytmu otrzy-
mamy :  

Obliczamy wartości parametrów modelu dla kolejnego kroku. Wówczas 
mamy :

Powyższe obliczenia są przedstawione dla początkowych kroków algoryt-
mu gradientu prostego dla danych. Cały przebieg tego algorytmu został wyko-
nany za pomocą kodu w języku Python z wykorzystaniem biblioteki NumPy 
tego języka. W kodzie tym, definiujemy najpierw funkcję o nazwie cost, któ-
ra zwraca wartość funkcji kosztu dla bieżącej wartości wektora parametrów  
θ i danych wejściowych X wraz z etykietami y. 
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Źródło : Opracowanie własne. 

Algorytm gradientu prostego jest realizowany za pomocą funkcji o na-
zwie gradientdescent, której parametrami są dane wejściowe X, ich etykiety 
y, początkowe wartości parametrów modelu , współczynnik uczenia α oraz 
liczba iteracji reprezentowana przez zmienną iteations. Funkcja ta zwraca ko-
rektę złożoną z wektora końcowych wartości parametrów modelu  (zmien-
na theta) oraz tablic zawierających wartości parametrów modelu i wartości 
funkcji kosztu po zakończenie każdego kroku algorytmu przechowywanych 
odpowiednio w zmiennych thetas i costs.  

Źródło : Opracowanie własne. 

Przed wywołaniem funkcji gradientdescent ustalamy wartość współczyn-
nika uczenia, liczbę kroków algorytmu oraz wartości początkowe parametrów 
modelu regresji liniowej.
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Źródło : Opracowanie własne. 

Dane wejściowe i odpowiadające im etykiety umieszczamy w zmiennych 
X oraz y. Zmienna Xbias zawiera kolumnę jedynek, gdyż w funkcji gradien-
tdescent wykorzystywane jest mnożenie macierzowe w celu obliczenia zaktu-
alizowanych wartości zmiennej θ.

Źródło : Opracowanie własne. 

Uruchamiamy funkcję gradientdescent i otrzymujemy poszukiwane war-
tości parametrów θ modelu regresji liniowej.

Źródło : Opracowanie własne. 
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Wypisując tablicę thetas zauważamy, że początkowe trzy wiersze tej tabli-
cy zawierają wyniki zgodnie z tymi, które obliczyliśmy bezpośrednio.

Źródło: Opracowanie własne. 

Wyznaczmy jeszcze bezpośrednio z wzoru na funkcję kosztu wartości tej 
funkcji dla pierwszego i ostatniego kroku algorytmu w celu porównania  
z wynikami otrzymanymi za pomocą kodu języka Python. Dla k = 1 podsta-
wiając do wzoru na funkcję kosztu mamy

a stąd

Natomiast dla k = 3000 mamy 
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Korzystając z biblioteki Matplotib możemy przedstawić na rysunku pro-
stą regresji wraz z punktami, które tą prosta aproksymuje.

Źródło: Opracowanie własne. 

Poniżej zostanie przedstawiona implementacja w języku Python algoryt-
mu wsadowego gradientu prostego dla regresji logistycznej. Rozpoczynamy 
od zdefiniowania funkcji sigmoidalnej.

Źródło: Opracowanie własne. 

W algorytmie regresji logistycznej jako funkcję kosztu bierzemy entropię 
krzyżową. Jeśli przewidywane przez model prawdopodobieństwa zbliżają się 
do etykiet docelowych, to wartości tej funkcji zmierzają do 0.
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Źródło: Opracowanie własne. 

Kolejnym krokiem jest stworzenie funkcji, która oblicza gradient funkcji 
kosztu. Ze względu na obliczenia macierzowe rozdzielamy parametry na dwie 
grupy. Wektor złożony z parametrów θ1, ..., θn oznaczamy przez w, zaś para-
metr θ0 będący wyrazem wolnym oznaczamy przez b.

Źródło : Opracowanie własne. 

Ostatni etapem przed przejściem do obliczeń jest zdefiniowanie funkcji 
implementującej rozważany algorytm. Funkcja ta zwraca końcowe wartości 
parametrów modelu i listę wartości funkcji kosztu z poszczególnych obiegów 
pętli. Dzięki temu możemy sprawdzić jak zmieniała się wartość funkcji kosztu 
w procesie uczenia.

Źródło: Opracowanie własne. 
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Przykład 

Dane są punkty
x1 = (0.5, 3.1),                      x2 = (2.3, 0.9), x3 = (2.9, 0.6),
x4 = (0.8, 2.4),                      x5 = (0.3, 2.9), x6 = (2.6, 0.2).

Etykiety tych punktów oznaczające przynależności do odpowiedniej kla-
sy mają następujące wartości :

y1 = 0,               y2 = 1,            y3 = 1,           y4 = 0,           y5 = 0,           y6 = 1.

Zobrazuję mechanizm działania algorytmu wsadowego gradientu pro-
stego na przykładzie powyższych danych (w tym przypadku n = 2, N = 6).  
Celem jest wyznaczenie wartości parametrów θ0, θ1, θ2 modelu regresji logi-
stycznej. Na początek przypisujemy dane do zmiennych.

Źródło : Opracowanie własne. 

Przed przystąpieniem do obliczeń ilustrujemy dane oznaczające przyna-
leżność  punktów do klas kolorami.
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Źródło : Opracowanie własne. 

Uruchamiamy nasz algorytm z zerowymi wartościami początkowymi pa-
rametrów modelu. Współczynnik uczenia ustawiamy na 0.1, a liczbę iteracji 
na 100.

Źródło : Opracowanie własne. 

Sprawdzając wartości funkcji kosztu dla początkowych i końcowych pię-
ciu obiegów pętli widzimy, że wartości tej funkcji znacznie zmniejszyły się  
i w ostatnich iteracjach niewiele się zmieniają.
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Źródło : Opracowanie własne. 

Następnie korzystając z funkcji sigmoidalnej obliczamy prawdopodo-
bieństwa przynależności punktów danych do klasy oznaczonej etykietą 1. Ar-
gument tej funkcji obliczamy korzystając z wyznaczonych przez nasz algorytm 
wartości parametrów modelu.

Źródło : Opracowanie własne. 

Prawdopodobieństwo, że pierwszy punkt danych należy do klasy o ety-
kiecie 1 wynosi około 0.03. Odejmując tę wartość od jedynki wnioskujemy, 
że prawdopodobieństwo, że ten punkt należy do klasy o etykiecie 0 jest rów-
ne około 0.97. Zatem temu punktowi danych przypisujemy etykietę 0. Dla 
drugiego punktu danych prawdopodobieństwo że ten punkt danych należy 
do klasy o etykiecie 1 wynosi około 0.89. Więc przypisujemy mu etykietę 1. 
Porównując z docelowymi etykietami widzimy, że model dobrze rozpoznaje 
klasy, do których nasze punkty należą.
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Na wykres punktowy możemy też nanieść prostą dzielącą płaszczyznę na 
dwie półpłaszczyzny w ten sposób, że w każdej z tych półpłaszczyzn znajdują 
się punkty tylko jednej z klas.

Źródło : Opracowanie własne. 

Możemy jeszcze porównać działanie naszego modelu z modelem regresji 
logistycznej z biblioteki Scikit-Learn języka Python.

Źródło : Opracowanie własne. 
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Otrzymane wartości parametrów oraz prawdopodobieństw przynależ-
ności poszczególnych punktów danych są bardzo zbliżone do tych otrzyma-
nych za pomocą naszego kodu (prawdopodobieństwa dla klasy o etykiecie 0  
są w pierwszej kolumnie, a o etykiecie 1 w drugiej kolumnie).

Źródło: Opracowanie własne

W artykule została przedstawiona metoda gradientu prostego jako jed-
na z metod gradientowych w analizie danych. Przedstawione zostały kody 
programowe w języku Python implementujące każdy z tych algorytmów i na 
wybranych przykładach porównano otrzymane wyniki. Wszystkie te imple-
mentacje zwróciły bardzo zbliżone wyniki. Pokazano również że wyniki tych 
programów są zgodne z rezultatami otrzymanymi za pomocą modeli pocho-
dzących z wyspecjalizowanej biblioteki języka Python stosowanych w statysty-
ce i uczeniu maszynowym. 
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

NOWA EKONOMIA 
INSTYTUCJONALNA- ASPEKTY 
FINANSOWO-HISTORYCZNE

Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie treści dotyczących nowej eko-
nomii instytucjonalnej. Dąży ona do rozpoznania i wyjaśnienia procesów go-
spodarczych poprzez instytucję. Działa to na zasadzie przyrównania aspektów 
ekonomicznych do przyrównania czynników pozaekonomicznych z obecna 
sytuacją rynków światowych. Niezbędnym elementem wówczas jest przepro-
wadzenie odpowiedniej analizy ekonomicznej powyższych zjawisk.

Słowa kluczowe: Nowa ekonomia instytucjonalna, NEI, instytucje, czynniki 
pozagospodarcze

RYS HISTORYCZNY I PODZIAŁ

Pojęcie instytucja zostało po raz pierwszy użyte w 1725 roku przez wło-
skiego filozofa Giambattistę Vico, natomiast termin „ekonomia instytucjo-
nalna” przypisuje się faktycznie Thorsteinowi Veblenowi który zaczął używać 
tego sformułowania po napisaniu książki „Instynkt dobrej roboty” (Veblen 
1899), w której to krytyce poddawał to co dziś jest znane szerszemu gronu 
jako tzw. „Ekonomia neoklasyczna”. Thorstein Veblen przedstawił w niej kil-
ka cech charakteryzujących podejście instytucjonalne. Było to: 

- podkreślenie szczególnej roli władzy, 
- sceptycyzm w odniesieniu do istniejących instytucji, 
- akceptacja idei dychotomii działań
- podejście ewolucyjne do zjawisk społecznych, 
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- holizm oraz instrumentalizm (Odrzucał on przy tym neoklasyczny in-
dywidualizm poznawczy i podkreślał wyższość instytucji względem jednostki).

Idea instytucjonalizmu na krótki czas zyskała na popularności, jednakże 
brak uogólnienia analiz, które pozwoliłyby na skuteczną obronę przed zarzuta-
mi poprzestawania na poziomie teoretycznym oraz nagły rozwój Keynesizmu 
w okresie Wielkiego Kryzysu spowodowały, że pogląd ten zszedł na dalszy plan. 
Po II Wojnie Światowej zaczęły ujawniać się podziały między zwolennikami 
kontynuowania tradycji Veblenowskiej, a stronnikami zasadniczego przemo-
delowania analizy instytucjonalnej wywodzącego się z poglądów głoszonych 
przez Johna  Commonsa, który w latach 70 dał początek Nowej Ekonomii  
Instytucjonalnej (w dalszej części pracy w skrócie NEI). Dzisiaj nieliczne gro-
no zwolenników Thorsteina Veblena nazywa się „neoinstytucjonalistami”.

To, co odróżnia NEI od tradycyjnego instytucjonalizmu to całkowite 
ignorowanie dorobku Thorsteina Veblena. Przede wszystkim  odrzucenie ho-
lizmu w badaniach naukowych i mało istotna idea władzy, dominująca rola 
analizy mikro- i mezoekonomicznych. Ludzie tworzą instytucję, a nie instytu-
cja ludzi.  Pomimo narastających przez lata podziałów obie teorie makroeko-
nomiczne mają niektóre punkty wspólne. Tym co je łączy jest posługiwanie 
się pojęciem instytucji, przypisywanie ich analizie szczególnej roli w wyjaśnia-
niu zjawisk gospodarczych oraz krytyczny stosunek do ekonomii konwencjo-
nalnej (zwłaszcza neoklasycznej). 

Do roku 2008 wydawało się, że NEI będzie w gruncie rzeczy symbolem 
współczesnego instytucjonalizmu. Tradycyjny instytucjonalizm był w coraz 
większym odwrocie, jednakże kryzys spowodował  ponowne wszczęcie dysku-
sji na temat zjawisk w nim występujących np. rozwoju kapitalizmu finansowe-
go. Obecnie mimo coraz większej popularności obu teorii instytucjonalnych 
mało prawdopodobne jest, by udało się, przezwyciężyć powstałe przez lata 
różnice w celu ich ponownego scalenia.

ZAŁOŻENIA

Zgodnie z NEI to właśnie instytucje odgrywają kluczową rolę w pro-
cesach zmian ilościowych i jakościowych w gospodarce. Z racji złożoności 
zjawisk ekonomicznych i niedoskonałości modeli neoklasycznych powrócono 
do zwracania uwagi na wagę innych czynników wzrostu niż akumulacja ka-
pitału i postęp techniczny. NEI w rozważaniach nad czynnikami wpływają-
cymi na zjawiska ekonomiczne bierze pod uwagę szerszy kontekst. W swoich 
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założeniach uwzględnia takie czynniki jak: uregulowania prawne, reguły po-
stępowania oraz systemy wartości, którymi kieruje się społeczeństwo. Wszyst-
kie te czynniki są regulowane przez instytucje formalne i nieformalne. Ich ja-
kość, zgodnie z założeniami nowej ekonomii instytucjonalnej, mają kluczowy 
wpływ na funkcjonowanie gospodarki i przebieg procesów ekonomicznych.

Jedną z najbardziej znanych i najczęściej przytaczanych definicji jest  
ta opracowana przez Douglasa Northa, według której instytucje to reguły 
gry w społeczeństwie, bardziej formalne – wymyślone przez ludzi ogranicze-
nia, których celem jest kształtowanie ich wzajemnych interakcji. Włączenie 
tak definiowanych instytucji w rozważania na temat ich wpływu na rozwój 
gospodarczy to jedno z głównych założeń NEI. W odróżnieniu od modeli 
neoklasycznych NEI wskazuje na to, że człowiek w swoich wyborach kieru-
je się nie jedynie względami ekonomicznymi, a także regułami postępowa-
nia, które są zamknięte w ramach instytucjonalnych – tych formalnych, jak  
i nieformalnych.

NEI  przyjmuje założenie ograniczonej racjonalności podmiotów gospo-
darczych. Oznacza to odejście od neoklasycznego modelu człowieka racjo-
nalnego. Przedstawiciele NEI biorą pod uwagę to, że jednostki w momen-
cie podejmowania decyzji biorą pod uwagę takie czynniki jak: ograniczone 
możliwości ich umysłu, koszty informacji, czy choćby postępowanie zgodnie  
z przyjętymi zwyczajami, rutynami, normami (Ratajczyk 2012, s. 34).

NEI krytycznie podchodzi także do założenia homo oeconomicus zgod-
nie, z którym człowiek jako istota działająca racjonalnie dąży zawsze do mak-
symalizacji osiąganych zysków i dokonywania wyborów ze względu na war-
tość ekonomiczną rezultatów tych wyborów. Przedstawiciele NEI krytycznie 
podchodzą do założenia, że ludzie podejmuje decyzje w sposób w pełni etycz-
ny. Uważają, że poprzez swój oportunizm często przebiegle dążą do realiza-
cji swoich korzyści. Oznacza to, że mogą dopuszczać się oszustw, kradzież  
i przestępstw. W tym momencie ujawnia się użyteczność instytucji. To wła-
śnie one mogą służyć egzekwowaniu przestrzeganiu obowiązującego prawa  
i zasad społecznych (ibidem).

Nowa ekonomia instytucjonalna odrzuca również postrzeganie syste-
mu gospodarczego jako stabilnego układu pozostającego w stanie równowa-
gi. Zdaniem przedstawicieli NEI gospodarka jest bardziej złożona, występują  
w niej niedostosowania i nierównowaga. System gospodarczy nie reguluje 
się sam, lecz jest efektem powiązań członków społecznych, które zaspokajają 
swoje potrzeby. Relacje międzyludzkie są regulowane poprzez istnienie in-
stytucji. Nowa ekonomia instytucjonalna w swoich założeniach bierze pod 
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uwagę rozwiązania instytucjonalne, które są zmienne, stanowią ramy funkcjo-
nowania podmiotów gospodarczy, co ma wpływ na wzrost gospodarczy.

PATH DEPENDENCE

Według przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej rozwój gospo-
darczy to kompleks powiązanych zmian instytucji ekonomicznych, społecz-
nych i politycznych, któremu towarzyszą wzrost produkcji i poprawa warun-
ków życia ludności. Kluczem do zrozumienia dlaczego niektóre państwa się 
rozwijają, a inne nie, są instytucje, a konkretniej proces zmian instytucjonal-
nych. Proces ten składa się z trzech czynników:

- instytucje są rezultatem interakcji instytucji oraz organizacji,
- proces jest zależny od tego, jak współistnieją ze sobą instytucje formalne 

i nieformalne,
- cały proces jest silnie uwarunkowany historycznie, stąd niezwykle trudno 

o radykalną zmianę istniejącego systemu instytucjonalnego, co obrazu-
je koncepcja path dependence tłumaczona i rozumiana jako koncepcja 
trajektorii rozwojowych.

Przyczyną tego, że ludzie starają się wpływać na panujący system insty-
tucji, są zmiany relacji cen oraz zmiany preferencji, a istotne znaczenie dla 
teorii instytucjonalnej ma odróżnienie instytucji od organizacji, czyli zasad 
gry od graczy. Zmiany gospodarcze są wszechobecnym, nieustannym proce-
sem, który jest wynikiem decyzji podejmowanych przez jednostki oraz przed-
siębiorców tworzących organizacje, dlatego też wiedza od czego zależy i jak 
przebiega ciągła interakcja między instytucjami, a organizacjami w sytuacji 
ograniczonych zasobów i konkurencji, jest tak ważna do zrozumienia zmian 
instytucjonalnych.

Idea path dependence polega na tym, że identyfikowany jest związek 
między decyzjami podjętymi w przeszłości, a stanem obecnym i przyszłym, 
natomiast uwaga jest skupiona na ograniczeniach dotychczasowego kierunku 
rozwoju. Douglass North pisząc o procesie przekształceń instytucjonalnych 
wyjaśniał , że na płaszczyźnie instytucjonalnej może dojść do przyjęcia rozwią-
zań w następstwie przeszłych decyzji, które determinują teraźniejsze i przyszłe 
kształtowanie się instytucji. Rozważając pojęcie „zależności ścieżkowej” należy 
pamiętać, że narzędzia analityczne dobrze się sprawdzają w przypadku ana-
liz o charakterze statycznym, natomiast nie pomagają w zrozumieniu proce-
sów zmieniającego się świata. Path dependence jest kluczem pozwalającym 
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na wyjaśnienie przypadków, które przeczą przewidywaniom dotychczaso-
wych teorii lub które były niemożliwe do wytłumaczenia z ich perspektywy  
(B. Woźniak- Jęchorek 2014 , s. 27). 

Path dependence dzieli się na ujęcie szerokie i wąskie. Nurt wąski opie-
ra się na tym, że początkowo identyfikowane są elementy odpowiadające  
za powstanie ścieżki zależności tj. wydarzenia mało znaczące oraz nieprzewi-
dziane. W dalszej kolejności określane są czynniki odpowiadające za repro-
dukcję danego rozwiązania. Nurt szeroki z kolei ma za podstawę założenie,  
iż decyzje z przeszłości oddziałują na późniejsze wydarzenia w danym łańcuchu 
wydarzeń, co oznacza że koncepcja path dependence jest analizą polegającą na 
wyjaśnianiu aktualnego układu, najczęściej instytucjonalnego, jako rezultatu 
odległych czasowo przyczyn, który z jakichś powodów jest reprodukowany. 

Warunkiem koniecznym mówienia o zależności ścieżkowej jest wyod-
rębnienie sekwencji o charakterze przyczynowo–skutkowego ciągu o własno-
ściach deterministycznych. Z kolei za źródło path dependence wskazuje się 
rosnące korzyści skali, których przyczyną mogą być:

- dynamiczny proces uczenia się,
- samowzmacniające się oczekiwania,
- wysoki koszt uruchomienia,
- efekty koordynacji.

Przy opisywaniu koncepcji zależności ścieżkowej należy doprecyzo-
wać czym jest system oraz równowaga instytucjonalna, a także określić jak 
odnosi się to do procesu przekształceń instytucjonalnych. System instytu-
cjonalny to kombinacja wielu instytucji formalnych, które mogą się zmie-
niać w przeciągu jednej generacji. Równowaga w tym przypadku to dłu-
gookresowy stan, w którym gospodarka stale się rozwija oraz funkcjonuje 
prawidłowo, a koszty transakcyjne są na możliwie niskim poziomie, nawet 
mimo krótkookresowych nierównowag na poszczególnych rynkach. Rów-
nowaga instytucjonalna odnosi się nie do statycznego, lecz dynamiczne-
go otoczenia długookresowego, w którym konkurencja musi się tolerować, 
a żadna ze stron nie może wyeliminować wszystkich innych, gdyż grozi 
to monopolizacji. Struktura instytucjonalna w warunkach równowagi powin-
na być elastyczna, gdyż pomaga to instytucjom w adaptacji do nowych warun-
ków. Proces przekształceń instytucjonalnych to zmiana reguł gry w społeczeń-
stwie, a także samego sposobu rozgrywania gry. Przeobrażenia te następują  
w sposób spontaniczny, w przypadku gdy poszczególne grupy interesów zgła-
szają na nie popyt, lub ewolucyjny, gdy nowe formy instytucji wyłaniają się  
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z porządku, w którym koegzystują pojedyncze jednostki, a instytucje zmie-
niają się w wyniku nieskoordynowanych decyzji tych jednostek. Według Pro-
fesora Woźniaka efektywna zmiana instytucjonalna wymaga tego, żeby wziąć 
pod uwagę cały nagromadzony w procesie historycznym kapitał kulturowy  
i system wartości (Sukiennik 2017, s. 67).

Path dependence ma istotne zastosowanie w badaniach ekonomicznych, 
ponieważ metoda polegająca na przedstawieniu zależności od ścieżek sprowa-
dza się do znalezienia momentu początkowego w kontekście trajektorii roz-
woju, a także śledzenia procesów, które podtrzymują obrany kierunek. Prak-
tyka pokazuje, że pierwsze wydarzenia mają kluczowe znaczenie dla rozwoju, 
ponieważ to one w gruncie rzeczy determinują jego kształt i tylko na początku 
można zablokować rozwój ścieżki (lock-in). Jest to stan, który polega na tym, 
że wybrany produkt jest nieustannie powielany (kupowany). Proces powta-
rzalności wynika z dążenia do obniżenia kosztów funkcjonowania na rynku  
i kosztów wyboru innego.

Inne metody zamknięcia są wdrażane, gdy nastąpią trudności w odzy-
skaniu nakładów poniesionych w czasie adaptacji produktu. Wiąże się ona  
z poniesieniem kosztów utraconych na rzecz dostosowania poszczególnych 
kapitałów, w szczególności w kontekście kapitału rzeczowego, ludzkiego  
i wzrostu efektywności. Podjęcie decyzji o zamknięciu skutkuje brakiem moż-
liwości skorzystania z alternatywnych, innych, czasami lepszych rozwiązań 
(Legiędź 2012, s. 43).

Decyzja zamknięcia w ścieżce jest ściśle powiązane z zwiększającymi się 
korzyściami skali, a także koncentracją przychodów. Występuje ono, gdy 
wdrożone rozwiązanie w początkowej fazie zaczyna z czasem przynosić coraz 
większe korzyści. Wówczas wadą jest to, że ogranicza się tym samym opcje 
alternatywnych rezultatów. Na tej podstawie pojawia się wniosek, iż zjawisko 
kumulujących się przychodów skutkuje zarówno pozytywnym, jak również 
negatywnym cyklem rozwojowym. Wada jest na tyle uciążliwa, że odwró-
cenie ich bez ingerencji z zewnątrz jest w gruncie rzeczy niemożliwa. Jedyną 
wówczas szansą ucieczki jest szok rozwojowy lub ingerencja sił zewnętrznych. 

PRZYKŁAD - RYNEK NARKOTYKÓW I PAŃSTWO

Jako przykład kształtowania się path dependence uważa się powstanie 
obecnych restrykcji i monopolu państwa na rynku narkotyków. Od samego 
początku kontaktów państw kapitalistycznych ze społeczeństwami, które ma-
sowo zużywały narkotyki (przede wszystkimz Chinami) była to postawa raczej 
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zachęcająca do prywatnej działalności, ponieważ państwa Zachodu chciały 
uniknąć płacenia dużej ilości srebra za chińskie towary, co w końcu doprowa-
dziło do tzw. „wojen opiumowych”. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych 
(USA) napięcia społeczne w stosunku do imigrantów z Chin spowodowały 
(przy wsparciu ze strony środowisk religijnych) zakaz palenia opium, który  
z kolei został wykorzystany przez państwo do naprawy stosunków handlo-
wych z Chinami. Pojęcie narkomana też zmieniło treść, gdyż zamiast osób 
chorych postrzegano ich jako odurzających się dla przyjemności. W końcu 
przez inicjatywę USA większość państw europejskich była zmuszona do raty-
fikacji konwencji haskiej z 1912 roku i przyjęcia ustawodawstwa krajowego ds. 
narkotyków, co ostatecznie ukształtowało obecne rozwiązania instytucjonalne 
w tej kwestii.

Analizując ten przypadek, warto zaznaczyć, że działalność państwa w kie-
runku restrykcji na rynek narkotyków nie była spowodowana troską o zdrowie 
społeczeństwa oraz chęcią zredukowania kosztów społecznych, lecz interesami 
gospodarczymi i politycznymi. Wydarzenia, które zaszły przez dłuższy czas, 
były nieprzewidziane oraz mało znaczące, aczkolwiek zdefiniowały kierunek 
dalszego rozwoju rozwiązań instytucjonalnych na rynku narkotyków. Spowo-
dowały one również systematyczny wzrost kosztów i trudności zmian instytu-
cjonalnych wraz z upływem czasu, zwłaszcza po wydatkach poniesionych na 
rzecz wzrostu efektywności agendy odpowiadającej za wdrażanie regulacji oraz 
utworzenie jednostek funkcjonujących w jej strukturach. Po przyjęciu zobo-
wiązań, wynikających z konwencji haskiej, państwa musiały też powołać kra-
jowe i międzynarodowe agendy regulacyjne w obszarze rynku narkotyków, co 
wymagało kolejnych wydatków w celu dostosowania kapitału rzeczowego oraz 
ludzkiego. Agenda regulacyjna także mogła nadal rosnąć ze względu na pro-
blemy występujące na stosunkowo niewielką skalę. W końcu rynek ten został 
całkowicie zdominowany przez państwową grupę interesu o wysokiej skutecz-
ności działania i sile politycznej, która  między innymi, mogła wykorzystywać 
problem narkotyków jako wiarygodnego wroga (Przesławska 2015, s. 16).

Podsumowując, w obszarze regulacji rynku narkotyków ukształtowała 
się „zależność ścieżkowa”, która wyznacza dalsze zmiany instytucjonalne w tej 
dziedzinie i już nie pozwala na jakiekolwiek radykalne zmiany instytucjonalne.

PRZYKŁAD – KRYZYS FINANSOWY 2007-2009

W literaturze ekonomicznej przyjmuje się, że doświadczenia z kry-
zysu lat 30 XX w., w dużej mierze zdeterminowały przyjętą strategię 
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antykryzysową podczas kryzysu w latach 2007-2009. W szczególności te 
relacje widoczne są na przykładzie obecnych Niemiec i USA. Ten przykład 
pokazuje, że teza ekonomistów głoszących ekonomię instytucjonalną jest 
słuszna, albowiem zależności od historii, tzw. zależności od ścieżki, w wy-
jaśnianiu stabilności i trwałości instytucjonalnych układów ma swoje za-
stosowanie w rzeczywistości. Podczas kryzysu finansowego 2007-2009  
w Stanach Zjednoczonych przyjęto program akomodacyjnej polityki fiskal-
nej i monetarnej, podczas gdy w Niemczech aprobatę zyskało rozwiązanie 
Wielkiej Koalicji CDU i SPD oraz uruchomienia Europejskiego Mechanizmu 
Stabilizacyjnego. Powodem tak odmiennych podejść do rozwiązania proble-
mu okazała się być wcześniej wspomniana zależność od historii. Stany Zjedno-
czone kojarzyły kryzys lat 30 XX w. z ogromnym bezrobociem oraz podobnie 
wysoką deflacją. Te doświadczenia z lat ubiegłych zadecydowały o słuszności  
i użyteczności polityki zarządzania popytem jako sposobu na wyjście z kryzy-
su. Po drugiej stronie barykady znajdowali się Niemcy, którym ubiegły kryzys 
kojarzył się oczywiście również z wysokim bezrobociem, natomiast jeszcze 
mocniej z hiperinflacją, która dotknęła ten kraj w 1926 roku. Warty zauważe-
nia jest fakt, iż do czasu kryzysu z lat 2007-2009 wymienione kraje cechowały 
się zbliżonymi preferencjami w zakresie polityki gospodarczej. Prowadzi to 
do wniosku, że ważne wydarzenia historyczne takie jak wspomniany kryzys 
finansowy powodują przerwanie prowadzone dotychczasowej polityki ekono-
micznej i powrót do wcześniej stosowanych rozwiązań. Rozwiązania przyjęte 
przez oba kraje można określić mieszanką doświadczeń historycznych, oraz 
aktualnych oczekiwań społecznych wobec wprowadzanych rozwiązań. Opi-
sany przykład może prowadzić do tezy, że utrzymywanie sporych różnic 
pomiędzy stosowanymi w różnych krajach działaniami, które są wynikiem 
doświadczeń z wydarzeń poprzednich i które kształtują obecne przekonania, 
mogą być barierą w rozwoju współpracy międzynarodowej. W szczególności 
gdy obiektywna ocena sytuacji wskazuje na bardziej skoordynowaną politykę. 

PRZYKŁAD – BADANIA NAD WPŁYWEM JAKOŚCI 
INSTYTUCJI NA WZROST GOSPODARCZY

Na fakt wpływania jakości instytucji na poziom rozwoju gospodarcze-
go wskazują także dane liczbowe. Badania opublikowane w roku 2015 przez 
Carlosa Goesa wskazały na korelację pomiędzy zmianami jakości instytucji,  
a wzrostem gospodarczym (Goes 2015, s. 56). W 119 przebadanych krajach, 
w okresie 2002-2012, poprawa jakości instytucji o 1% przełożyła się na wzrost 
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PKB wśród krajów rozwiniętych o 0,35% oraz aż 2,6% wśród krajów rozwija-
jących się (Kuźma 2020, s. 23). Można wyciągnąć z tego wniosek, że większe 
korzyści płyną z ulepszenia instytucji, gdy są one słabsze. O wpływie insty-
tucji na rozwój gospodarczy pisali także inni ekonomiści. Justin Lin i David 
Rosenblat w publikacji z roku 2012, wskazali na to że od roku 1950 jedynie 
dziesięciu krajom rozwijającym się udało się nadrobić więcej niż 10 punktów 
procentowych do poziomu PKB USA1. Spośród nich zdecydowana większość 
cechowała się tym, że uporządkowała swoje instytucje. Bank światowy w pracy 
opublikowanej w 2006 roku ,,World Development Report 2006: Equity and 
Development” przedstawił wyniki badań bogactw naturalnego, społecznego  
i instytucjonalnego.2 Na podstawie analizy ponad 100 krajów, uzyskano wy-
nik świadczący o tym, że kraje bogate w znaczącym stopniu swoją zamoż-
ność zawdzięczają jakości instytucji sprzyjających aktywności ekonomicznej.  
W 85% przebadanych krajów udział kapitału niematerialnego (kapitał spo-
łeczny, kapitał społeczny oraz jakość instytucji) stanowił więcej niż 50% cał-
kowitego bogactwa kraju, a w krajach wysoko rozwiniętych sięgał aż 80%. 

PODSUMOWANIE

Podsumowując Nowa Ekonomia Instytucjonalna w gruncie rzeczy jest 
rodzajem nauki ekonomicznej, która ma na celu wyjaśnienie oraz poznanie 
procesów gospodarczych za pomocą instytucji. Mają tutaj wpływ również re-
lacje czynników pozaekonomicznych, można wyróżnić tutaj czynniki histo-
ryczne, społeczne, prawne i polityczne z uwarunkowaniem rynków, czyniąc 
jednocześnie analizy ekonomiczne wymienionych zjawisk. Instytucja Nowej 
Ekonomii Instytucjonalnej wymaga szerokiego spojrzenia na to zagadnie-
nie, niemniej jednak po zaprezentowaniu tematu pojawiają się dwa możliwe 
rozwiązania sytuacji. Pierwsze rozwiązanie mówi o tym, że ekonomia będzie 
bazować na obecnym paradygmacie, który jest odpowiedni do ekonomii neo-
klasycznej, a nowe idee zjawisk ekonomicznych będą stanowić kolejne ele-
menty włączane w główny nurt. Drugim alternatywnym rozwiązaniem jest 
opcja pluralizmu metodologicznego, przez który rozumie się w gruncie rzeczy 
wykorzystywanie różnorakich wzorców badawczych. Ich celem jest pełniej-
sze zobrazowanie zjawisk ekonomicznych. W ostatecznym ujęciu wyklucza 
się trzecią możliwość, czyli wypieranie starych paradygmatów przez nowe, 

1 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17356/Nowa%20polityka%20struktu 
ralna%20DRUK.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5988
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bowiem w praktyce nauk społecznych stosuje się zasadę modyfikowania wzor-
ców badawczych, a nie odrzucania wcześniejszych teorii na rzecz późniejszych.  
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NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS -  
FINANCIAL AND HISTORICAL ASPECTS

Abstract: The aim of the article is to present the content of the new 
institutional economics. It seeks to identify and explain economic 
processes through the institution. This works by comparing econo-
mic aspects to comparing non-economic factors with the current  
situation of world markets. An essential element then is to conduct an 
appropriate economic analysis of the above phenomena.

Key words: New institutional economics, NEI, institutions, non-eco-
nomic factors






